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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

&π "Αρ. 1727 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Tf\c Συμφωνία περί Συνεργασίας εις τον Πολιτιστικόν, Έπι-

στημονικόν και Έκπαιδευτικόν Τομέα μεταξύ της Κυβερνήσεως της Κυ

πριακής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Κούβας 
(Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπί-

σημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

"Αριίθμός 48 τοΰ 1991' 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑ! Σ ΙΑ Σ ΕΙ·Σ 

ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΜΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΤΙΚΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥ
ΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑ Σ. 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηιφίζει ώς ακολούθως: 
L Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της Συμφωνίας περί Συνοπτικός 

Συνεργασίας είς τον Πολιτιστικόν, Έπιστηιμονικόν καΐ Έκπαιδευτι τ[τλος· 
■κόν Τομέα ,μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και 
τής Κυβερνήσεως τής Δηιμσκρατίας τής Κούβας ((Κυρωτικός) Νόμος 
τοΰ 1981. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ τοϋ κείμενου πΐροκύπτη διά Ερμηνεία, 
φόρος έννοια—^ 

«Συμφωνία» σημαίνει τήν Συμφωνίαν περί Συνεργασίας είς τόν 
Πολιτιστικόν, 'Έττιστημονυκόν και Έκπαιδευτικόν Τομέα μεταξύ 
τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας καΐ τής Κύβερνή
ίσεως τής Δηιμοκιρατίας τής Κούβας τής όποιας το κεύμενον έν τω 
Άγγλ ικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται είς το Πρώτον Μέρος του Πίνακος πίναξ. 
καΐ έν μεταφράσει εις τήν Έλληνικήν εις το Δεύτερον Μέρος του Πρώτον 
Πίνακος: ΜέΡ°ζ· 

Δεύτερον 
Μέρος. 

Νοείται ότι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων 
υπερισχύει το εις το Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος έκτιθέμενον κείμε-
νον. 

(749) 
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Κύρωσις 3. Ή Συμφωνία, την οποίαν ή Κυβέρνηοις της Κυπριακής Δημο
Συμφωνίας. κρατίας υπέγραψε την 13ην Μαρτίου, 1981 και ενέκρινε δυνάμει της 

6π' άρ. 20.325 και ήμερ. 4 καΐ 7 Μαΐου, 1981, Αποφάσεως του Υπουρ
γικού Συμβουλίου, δια του παρόντος Νόμου κυροΰται. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2) 

ΙΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣι 

AGREEMENT 
FOR COOPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE, 

SCIENCE AND EDUCATION, BETWEEN THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS 

AND THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CUBA 

The Government of the Republic of Cyprus and the Government of 
the Republic of Cuba, 

Guided by a desire to develop cultural cooperation between the two 
countries for the purpose of further developing mutual understanding 
amongst their peoples have agreed to the following:— 

Article 1 
Within the framework of the present Agreement, the two Contracting 

Parties shall develop cooperation in the fields of science, education, arts, 
literature, press, film, radio, television, physical education, recreation 
and sport. 

Article 2 
The Contracting Parties shall encourage exchange visits and other 

contacts of scientists, cultural and educational workers, artists, workers 
in mass information media and representatives of physical education 
and sport. 

Each Contracting Party shall invite the competent representatives of 
the other Contracting Party to congresses, conferences, seminars, 
festivals and other cultural and professional meetings with international 
participation to be held in its territory. 

Article 3 
Each Contracting Party shall encourage efforts for better under

standing of the civilization and culture of the two countries by all means, 
and in particular by:— 

(a) exchange of exhibitions of art and other exhibitions of cultural 
and informative nature, 

(b) concerts, theatrical performances and other artistic per
formances, including folklore dances and songs, 

(c) exchange of translations and publications of literary and 
scientific works, 

(d) exchange of books, magazines and other publications of 
cultural and scientific nature, as well as various audiovisual 
means of instruction, 

(e) exchange of press, radio and television material, 
(f) artistic, scientific and educational film shows, 
(g) exchanges amongst libraries, publishers, museums and other 

similar institutions in both countries, through diplomatic 
channels. 
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Article 4 
The Contracting Parties shall encourage cultural activities in order 

to celebrate their national holidays and other commemorative dates. 

Article 5 
Each Contracting Party shall grant to citizens of the other Contract

ing Party scholarships for study and research at its scientific, educa
tional and cultural establishments and for sojourns of study and re
search, including short visits by educational workers for acquaintance 
with the educational systems of the countries and short posttraining 
courses for teachers. 

The Contracting Parties shall afford to such scientists, research and 
educational workers every possible facility for access to libraries, 
archives, museums, galleries and other cultural and scientific institutions 
for the purpose. 

Furthermore, the Contracting Parties shall also cooperate in the 
provision of school equipment for teaching purposes. 

Article 6 
Subject to its national laws and regulations, each Contracting Party 

shall recognize the scientific degrees, titles, certificates and diplomas 
conferred or issued by the competent authorities of the other Contract
ing Party. 

Article 7 
The Contracting Parties shall encourage mutual contacts between their 

respective sports organizations in the field of physical education and 
sports particularly by encouraging cooperation and exchanges of 
sportsmen, gymnastic experts and sport teams as well as by the organi
zation of sport competitions. 

Article 8 
The Contracting Parties shall continue their bilateral cooperation 

wherever possible, at international scientific, educational and cultural 
organizations. 

Article 9 
The Contracting Parties wish to strengthen the existing relations bet

ween their respective National Commissions for UNESCO. 

Article 10 
The Contracting Parties shall encourage their respective Ministries 

of Education as follows: 
(a) informing each other about the organization of their respective 

educational systems, exchanging educational programs and 
methodological guides, 

(b) sending reciprocally, scientific and paedagogical information, 
textbooks and other teaching material, on request. 

Article 11 
The Contracting Parties shall give every possible facility to official 

delegations of the other Party to visit, libraries, archives, museums, 
monuments and other cultural, educational and scientific institutions, 
according to the regulations in force in each country. 
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Article 12 
For the purpose of implementation of the present Agreement the 

Contracting Parties shall negotiate operational programmes, for a 
certain period of time, setting forth the concrete projects of cooperation 
and the financial provisions. 

These operational programmes shall be prepared and negotiated 
alternately in Nicosia and Havana and both Parties can invite experts 
to their sessions. 

In the period between the sessions of the commission the agreed 
operational programme can be changed after mutual consultations of 
both Parties through diplomatic channels. 

Article 13 
The present Agreement is subject to approval under the constitutions 

and laws of each Contracting Party and shall enter into force on the 
day when the Contracting Parties notify each other that such approval 
has been given. 

The present Agreement is concluded for a period of five years and 
shall be tacitly extended at the end of every five years for another five 
years unless denounced by one of the Contracting Parties not less than 
six months prior to its expiration. 

Done in Nicosia on 13th March, 1981, in two original copies, one in 
English and one in Spanish, both texts being equally authentic. 

For the Government of the For the Government of the 
Republic of Cuba, Republic of Cyprus, 

ISI'DORO MALMIERCA PEOLI N. A. ROLANDIS 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε Ι Σ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΊ ΣΤΙΚΟΝ, 
Ε,ΠΓΣΤΗΜΟΝΙΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΚ!ΠΑΙΔΕΥΤΙΐΚθ!Ν ΤΟΜΕΑ 

ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ 

"Η ΚυΙβέρνησις της Κυπριακής Δηΐμσκροπίας καΐ ή Κυβέρνησις της 
Δημοκρατίας της Κούβας, 

(Καθοδηγούμεναι ύπό της επιθυμίας αναπτύξεως πολιτιστικής 
συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών προς τον σκοπόν της περαιτέρω 
αναπτύξεως της αμοιβαίας κατανοήσεως μεταξύ των λαών των, 

Συνεφώνησαν ώς ακολούθως: 
"Αρθρον 1 

Έ ν τω πλαισίω της παρούσης Συμφωνίας, τά δύο Συμβαλλόμενα 
Μέρη θά αναπτύξουν συνεργασίαν ε'ίς τους το'μεΐς της ιέπιστήιμης, 
εκπαιδεύσεως, τεχνών, λογοτεχνίας, τύπου, 'κινηματογράφου, ραδιο
φώνου, τηλεοράσεως, φυσικής αγωγής, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. 

"Αρθρον 2 
!Τά Συμβαλλόμενα Μέρη! θά (ενθαρρύνουν την Ιάνταλλαγήν 'έπισίκέ

ψεων και ετέρας Ιέπαφάς επιστημόνων,, πολιτιστικών και εκπαιδευ
τικών λειτουργών, καλλιτεχνών, 'εργαζομένων εΐς τά 'μέσα μαζικής 
ενημερώσεως, αντιπροσώπων φυσικής ίαγωγής και αθλητισμού. 
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"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θά προσκαλή τους αρμοδίους 
αντιπροσώπους του έτερου Συμβαλλομένου Μέρους εΐς συνέδρια, 
διασκέψεις, σεμινάρια, έορταστικάς εκδηλώσεις καί λοι'πάς πολιτι
στυκάς και έπαγγελματικάς συναντήσεις διεθνούς συμμετοχής 
συγκροτούμενος εις την έπικράτειάν των. 

'Άρθρον 3 
'"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θά ένθαρρύνη τάς προσπάθειας 

καλυτέρας κατανοήσεως του πολιτισμού και της κουλτούρας των 
δύο χωρών δια παντός 'μέσου καΐ ιδία διά:* 

ί(α) της ανταλλαγής καλλιτεχνικών εκθέσεων και λοιπών εκθέ
σεων πολιτιστικού και ενημερωτικού χαράκτη ρος„ 

!(β) συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και ετέρων καλλιτε
χνικών εκδηλώσεων, περιλαμβανομένων λαϊκών χορών και 
τραγουδιών, 

'(γ) τής ανταλλαγής μεταφράσεων καΐ εκδόσεων λογοτεχνικών 
και επιστημονικών βιβλίων, 

(δ) τής ανταλλαγής βιβλίων, περιοδικών και ετέρων εκδόσεων 
'πολιτιστικής και επιστημονικής φύσεως, καθώς και διαφό
ιρων οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας, 

(ε) τής ανταλλαγής δημοσιογραφικού, ραδιοφωνικού και τηλεο
τττικου υλικού, 

(στ) τής προβολής καλλιτεχνικών, επιστημονικών και εκπαιδευ
τικών ταινιών, 

Ι (ζ) τών ανταλλαγών μεταξύ βιβλιοθηκών, εκδοτικών οίκων, 
μουσείων .και ετέρων παρεμφερών ιδρυμάτων αμφοτέρων 
τών χωρών, μέσω τής διπλωματικής όδου. 

"Αρθρον 4 
ΙΤά Σ υμβαλλόμενα Μέρη θά ενθαρρύνουν τάς πολιτιστικός των 

δραστηριότητας διά τον έορτασμόν τών εθνικών των και άλλων 
επετείων., 

"Αρθρον 5 
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θά χορηγή εις πολίτας του 

ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους υποτροφίας διά σπουδάς και έρευ
νας ε'Ις τά επιστημονικά, εκπαιδευτικά καΐ πολιτιστικά αύτοΰ ιδρύ
ματα, ως και διαμονην προς τον οκοπόν μελετών καΐ ερευνών, περι
λαμβανομένων βραχέων επισκέψεων Ιύπό εκπαιδευτικών λειτουργών 
διά νά γνωρίσουν τά εκπαιδευτικά συστήματα τών χωρών και διά 
βραχείας διαρκείας 'επιμορφωτικά μαθήματα διά διδασκάλους. 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη. θά παρέχουν εις τους έν λόγω επιστή
μονας, έρευνητάς και 'εκπαιδευτικούς πάσαν προς τούτο δυνατήν 
διευκόλυναιν εισόδου είς βιβλιοθήκας, αρχεία, μουσεία, εκθέσεις και 
λοιπά πολιτιστικά και επιστημονικά ιδρύματα. 

Περαιτέρω, τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά συνεργάζωνται επίσης είς 
την παροχήν σχολικού εξοπλισμού διά διδακτικούς σκοπούς. 

"Αρθρον 6 
(Τηρουμένων τών εθνικών νόμων και κανονισμών αύτοϋ,, εκαστον 

Συμβαλλόμενον Μέρος θά άναγνωρίζη τά επιστημονικά διπλώματα, 
τίτλους, πιστοποιητικά και πτυχία, άτινα χορηγούνται ή 'εκδίδονται 
ύπό τών αρμοδίων αρχών του έτερου Συμβαλλομένου Μέρους., 

"Αρθρον 7! 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη: θά 'ενθαρρύνουν τάς αμοιβαίας ίέπαψάς 

μεταξύ τών αντιστοίχων αυτών αθλητικών οργανισμών είς τον τομέα 
τής φυσικής αγωγής καί του αθλητισμού, ίδια διά τής ενθαρρύνσεως 
συνεργασίας καί ανταλλαγής αθλητών, γυμναστικών ειδικών και 
αθλητικών ομάδων, καθώς επίσης διά τής διοργανώσεως αθλητικών 
αγώνων. 
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"Αρθρον 8 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά συνεχίσουν την διμερή των συνερ

γασίαν, δπου είναι δυνατόν, εις διεθνείς επιστημονικούς, εκπαιδευ
τικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς. 

"Αρθρον 9 
ΓΓά Συμβαλλόμενα Μέρη, επιθυμούν νά ενισχύσουν τάς ύφιστα

μένας σχέσεις μεταξύ τών (αντιστοίχων αυτών 'Εθνικών Επιτροπών 
δια την ΟΥΝΈΣΚΟ; 

"Αρθρον 10 
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη; θά ενθαρρύνουν τα αντίστοιχα αυτών 

Υπουργεία Παιδείας άναφορικώς προς τα κάτωθι:! 
'(α) νά πληροφορούν άλληλα περί της οργανώσεως τών εκπαι

δευτικών των συστημάτων, νά ανταλλάσσουν εκπαιδευτικά 
προγράμματα και οδηγούς μεθοδολογίας' 

(β) νά αποστέλλουν αμοιβαίως έπιστημονικάς ικαί παιδαγωγικάς 
πληροφορίας, συγγράμματα και έτερον διδακτικόν ύλικόν, 
κατόπιν παρακλήσεως. 

"Αρθρον Πι 
ίΤά Συμβαλλόμενα Μέρη, θά. παρέχουν πασαν δυνατήν διευκόλυνση/ 

εις τάς επισήμους άποστσλάς του ετέρου Μέρους .κατά την έπίσκεψιν 
βιβλιοθηκών, 'αρχείων, μουσείων, μνημείων και έτερων πολιτιστικών, 
εκπαιδευτικών και επιστημονικών Ιδρυμάτων, συμφώνως προς τους 
εις έκάστην χώραν ισχύοντας κανονισμούς. 

. "Αρθρον 12 
Προς τον σκοπόν εφαρμογής τής παρούσης Συμφωνίας, τά Συμ

βαλλόμενα Μέρη θά διαπραγματευθούν λειτουργικά προγράμματα 
ώρισμένης χρονικής διαρκείας, άτινα θά εκθέτουν τά συγκεκριμένα 
σχέδια συνεργασίας και τάς οίκονομικάς διατάξεις. 

Τά εν λόγω λειτουργικά προγράμματα θά καταρτίζωνται 'και συμ
φωνούνται εναλλάξ εν Λευκωσία και Αβάνα, αμφότερα δε τά Συμ
βαλλόμενα Μέρη δύνανται νά καλούν εις τάς συνόδους των και τους 
εμπειρογνώμονας των« 

'Κατά το μεσοδιάστημα τών συνόδων τής επιτροπής, το συμπεφω
νημένον λειτουργικόν πρόγραμμα δύναται νά τροποποιηθή κατόπιν 
αμοιβαίων συνεννοήσεων ^αμφοτέρων τών Μερών, μέσω τής διπλω
ματικής όδου.ι 

"Αρθρον 13 
Ή παρούσα Συμφωνία υπόκειται εΐς εγκρισιν κατά τά συντα

γματικά ικαί νομικά θέσμια εκάστου Συμβαλλομένου Μέρους και θά 
τεθή εν Ισχύι κατά την ήμέραν καθ' ην τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά 
γνωστοποιήσουν εις άλληλα ότι ή εγκρισις έ'χει παρασχεθή. 

"Αρθρον 14 
Ή παρούσα Συμφωνία συνομολογείται διά περίοδον πέντε ετών 

και θά παρατείνεται σιωπηρώς κατά την λήξιν εκάστης πενταετίας 
δι' έτέραν πενταετίαν έκτος Ιέάν αϋτη καταγγελθή ύφ' ενός τών 
Συμβαλλομένων Μερών τουλάχιστον εξ μήνας προ τής εκπνοής 
αυτής. 

'Έγένετο εν Λευκωσία, την 13ην Μαρτίου, 1981, εις δύο πρωτότυπα 
αντίγραφα, εν εις την Άγγλικήν και εν ε'ίς την Μσπανικήν, αμφο
τέρων τών κειμένων τούτων δντων 'εξ ίσου αυθεντικών. 

Διά την Κυβέρνησιν Διά την Κυβέρνησιν 
τής Κυπριακής Δημοκρατίας, τής Δημοκροπίας τής Κούβας 

Ν. Α. ΡΟΛΑΝΔΗΣ ISIDORO MALMIERCA PEOLI 


