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1 9 . Ουδέν των έν τω παρόντι Νόμω διαλαμβανομένων τυγχάνει Έπιφύλαξις. 
εφαρμογής έφ* οιασδήποτε έπισκοπήσεως ειδικώς προβλεπομένης 
ύπό των διατάξεων οίουδήποτε έτερου, εκάστοτε έν ίσχύϊ, Νόμου. 

2 0 . Καταργείται ώδε ό περί Α π ο γ ρ α φ ή ς Νόμος. Κατάργησις. 
Κεφ. 38. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
("Αρθρον 9) 

Ο Ρ Κ Ο Σ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 
Ό κάτωθι υπογεγραμμένος 

Λειτουργός 'Απογραφής, διορισθείς έπί τω τέλει διενεργείας απογρα
φής, συμφώνως τα ΐ ς διατάξεσι του περί Στατιστ ικής Νόμου, βεβαιώ 
ενόρκως δτι θά προβώ εις αληθή και ακριβή άπογραφήν απάντων τών 
κατοίκων έν τή άνατεθείση μοι περιοχή' προσέτι δτι θα συλλέγω επα
κριβώς πάν Μτερον στοιχεΐον, ώς προνοείται έν τω περί Στατιστι
κής Νόμω και έν οίωδήποτε Διατάγματ ι ή Κανονισμω δυνάμει τούτου 
γενομένω, και συμφώνως προς οιανδήποτε νόμιμον όδηγίαν, ήν θέλω 
λάβει* βεβαιώ ωσαύτως δτι ε'ις ούδένα, πλην τοΰ Ε φ ό ρ ο υ ή τή εξου
σιοδοτήσει αύτου θα γνωστοποιώ πληροφορίας ληφθείσας ύπ* έμου 
σχετικώς προς την διενέργειαν τής απογραφής . 

(Υ*·) 
Λειτουργός 'Απογραφής . 

Ό περί τής Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Συμβάσεως Νόμος (Κυρωτικός) 
του 1968, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εϊς την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 48 του 1968 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΊ 'ΚΗΝ ΠΟΛ1ΤΙΣΤΙΚΗΝ 
Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν Τ Η Σ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1954 

'Επειδή την 19ην Δεκεμβρίου 1954 έγένετο έν Παρισίοις ή Εύρω Προοίμιον. 
παϊκή Πολιτιστική Σύμβασις και 

'Επειδή δι' αποφάσεως του 'Υπουργικού Συμβουλίου ύπ' αριθμόν 
6674 και ήμερομηνίαν 26ην Μαΐου 1967 ή Κυπριακή Δημοκρατία 
προσεχώρησεν εις την έν λ ό γ ω Σύμβασιν : 

Διά ταύτα ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τής Ευρωπαϊκής Συνοπτικός 
Πολιτιστικής Σ υ μ β ά σ ε ω ς Νόμος (Κυρωτικός) του 1968. τίτλος. 

2 . 'Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός έάν έκ του κειμένου προκύπτη άν "Ερμηνεία, 
τίθετος έννοια— 

«Σύμβασις» σημαίνει την Εύρωπαϊκήν Πολιτιστικήν Σύμβασιν 
την γενομένην έν Παρισίοις την 19ην Δεκεμβρίου 1954. 

3 . Ή Σύμβασις τής οποίας το κείμενον εκτίθεται εις τον Πίνακα κύρωσις 
ώς και ή ε'ις αυτήν προσχώρησις τής Κυπριακής Δημοκρατίας διά Συμβάσεως. 
τοΰ παρόντος Νόμου κυρουνται. πίναξ. 
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Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 3) 

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ 
Αί ύπογράφουσαι την παροΰσαν Σύμβασιν Κυβερνήσεις, Μέλη τοΟ Συμβου

λίου της Ευρώπης, 
"Εχουσαι υπ' δψιν δτι ό σκοπός τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης εΐναι ή έπί

τευξις μεΥαλυτέρας ένότητος μεταξύ των Μελών του, ίνα, μεταξύ άλλων δια
σφαλισθώσι και .πραγματωθώσι τά ιδεώδη και αί άρχαί, αΐτινες άποτελουσι 
κοινήν κληρονομίαν των, 

"Εχουσαι ύπ' δψιν δτι ή έπίτευξις του σκοπού τούτου θά ήδύνατο νά προωθηθή 
δια μιας εύρυτέρας άλληλοκατανοήσεως μεταξύ των λαών της Ευρώπης, 

"Εχουσαι υπ' δψιν δτι δια τους σκοπούς τούτους είναι επιθυμητή ουχί μόνον 
ή σύναψις διμερών πολιτιστικών συμβάσεων μεταξύ τών Μελών του Συμβουλίου 
άλλα και ή έπιδίωξις μιας πολιτικής κοινής δράσεως άποσκοπούσης εις τήν 
διασφάλισιν και τήν ένθάρρυνσιν της αναπτύξεως του Ευρωπαϊκού πνευματι
κού' πολιτισμού, 

Άποφασίσασαι δπως συνάψωσι μίαν γενικήν Εύρωπαΐκήν Πολιτιστική ν Σύμ
βασιν αποσκοπούσαν εις τήν προαγωγήν, μεταξύ τών πολιτών δλων τών Μελών, 
και τών άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών άτινα ήθελον προσχωρήσει εις τήν παρου
σαν Σύμβασιν της σπουδής τών γλωσσών της 'ιστορίας και του πολιτισμού τών 
άλλων (Συμβαλλομένων Μερών), ώς και του κοινού πολιτισμού των, 

Συνεφώνησαν τά ακόλουθα : 
"Αρθρον 1 

"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θέλει λάβει τά κατάλληλα μέτρα προς δια
σφάλισιν και ένθάρρυνσιν της αναπτύξεως τής εθνικής του συμβολής εις τήν 
κοινήν πνευματικήν κληρονομίαν τής Ευρώπης. 

"Αρθρον 2 
"Εκαστον Σ υμβαλλόμενον Μέρος, δσον έ'νεστι, 

(α) θέλει ενθαρρύνει τήν ύπό τών πολιτών του μελέτην' ^ών γλωσσών, τής 
ιστορίας και του πολιτισμού τών λοιπών Συμβαλλομένων Μερών και 
θέλει παράσχει είς τά τελευταία διευκολύνσεις προς άνάπτυξιν παρο
μοίων σπουδών εντός τής επικρατείας του, και 

(β) θέλει προσπαθήσει δπως προαγάγη τήν σπουδήν τής γλώσσης ή τών 
γλωσσών αύτου, της Ιστορίας και του πολιτισμού του εντός τής Επικρα
τείας τών λοιπών Συμβαλλομένων Μερών και δπως παράσχη είς τους 
πολίτας τών τελευταίων διευκολύνσεις προς παρακολούθησα/ παρο
μοίων σπουδών εντός τής επικρατείας του. 

"Αρθρον 3 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά συσκέπτωνται εντός του πλαισίου του Συμβου

λίου τής Ευρώπης προς τόν σκοπόν συντονισμού τών ενεργειών τω ν προς άνά
πτυξιν πολιτιστικών δραστηριοτήτων Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 

"Αρθρον 4 
"Εκαστον Σ υμβαλλόμενον Μέρος δέον. δπως διευκολύνη, δσον έ'νεστι, τήν 

διακίνησιν και άνταλλαγήν προσώπων ώς και αντικειμένων εχόντων πνευμα
τικήν άξίαν προς έφαρμογήν τών "Αρθρων 2 και 3. 

"Αρθρον 5 
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δέον δπως θεωρή τά αντικείμενα τά πα

ρουσιάζοντα Εύρωπαΐκήν πνευματικήν άξίαν, άτινα ευρίσκονται ύπό τόν έλεγ
χόν του, ώς αναπόσπαστα μέρη της κοινής πνευματικής κληρονομίας τής Ευ
ρώπης, δέον δπως λαμβάνη κατάλληλα μέτρα προς προστασίαν των και δπως 
καθιστή ταΰτα έν λογικώ μέτρφ προσιτά. 
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"Αρθρον 6 
1. Προτάσεις δια τήν έφαρμογήν τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως 

και ζητήματα αφορώντα είς τήν έρμηνείαν αυτών θα εξετάζωνται εις συνεδριά
σεις της Επιτροπής τών Μορφωτικών Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. 

2. Παν Κράτος μή μέλος τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης προσχωρούν εις τήν 
παρουσαν Σύμβασιν, συμφώνως προς τάς διατάξεις της παραγράφου 4 τοΰ 
άρθρου 9, δύναται νά όρίση £να ή περισσοτέρους αντιπροσώπους εις τάς ύπό 
της προηγουμένης παραγράφου προβλεπόμενος συνεδριάσεις. 

3. Αϊ κατά τάς συνεδριάσεις τάς προβλεπόμενος ύπό της παραγράφου 1 του 
παρόντος "Αρθρου λαμβανόμεναι αποφάσεις θά ύποβάλλωνται ύπό μορφήν ει
σηγήσεων είς τήν έξ Υπουργών Έπιτροπην του Συμβουλίου της Ευρώπης 
έκτος έάν πρόκειται περί αποφάσεων αΐτινες έμπίπτουσιν εις τήν αρμοδιότητα 
της Επιτροπής τών Μορφωτικών Εμπειρογνωμόνων, ως άφορώσαι είς ζητήματα 
διοικητικής φύσεως μή συνεπαγόμενα επιπρόσθετους δαπανάς. 

4. Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της Ευρώπης θά άνακοινοΐ είς τά 
Μέλη του Συμβουλίου καί είς τήν Κυβέρνησιν οιουδήποτε προσχωρήσαντος είς 
τήν παρουσαν Σύμβασιν Κράτους οιασδήποτε σχετικάς προς αυτήν αποφάσεις, 
αΐτινες δυνατόν νά ληφθώσιν ύπό της έξ Υπουργών Επιτροπής ή ύπό της 'Επι
τροπής Μορφωτικών Εμπειρογνωμόνων. 

5. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θά κοινοποιή έν εύθέτω χρόνω είς τον 
Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου τής Ευρώπης οιανδήποτε ένέργειαν ήθελε 
λάβει προς έφαρμογήν τών διατάξεων της παρούσης Συμβάσεως κατ' άκολου
θίαν τών αποφάσεων τής έξ Υπουργών 'Επιτροπής ή τής Επιτροπής τών Μορ
φωτικών Εμπειρογνωμόνων. 

6. Έ ν ή περιπτώσει ώρισμέ\αι προτάσεις διά τήν έφαρμογήν τής παρούσης 
Συμβάσεως θεωρηθώσιν ως παρουσιάζουσαι ενδιαφέρον είς περιωρισμένον μό
νον αριθμόν τών Συμβαλλομένων Μερών, αύται δύνανται νά έξετασθώσι πε
ραιτέρω συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ "Αρθρου 7, νοουμένου δτι ή έ'κτέλε
σίς των δέν θά συνεπάγηται δαπανάς ύπό του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

"Αρθρον 7 
Έάν, προς προαγωγήν τών σκοπών τής παρούσης Συμβάσεως, δύο ή περισ

σότερα Συμβαλλόμενα Μέρη έπιθυμώσι τήν όργάνωσιν είς τήν εδραν τοΰ Συμ
βουλίου τής Ευρώπης άλλων συνεδριάσεων, έκτος τών καθοριζομένων είς τήν 
παράγραφον 1 τοΰ άρθρου 6, ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου θά πα
ρέχη είς αυτά πάσαν άναγκαίαν διοικητικήν άρωγήν. 

"Αρθρον 8 
Ουδέν τών έν τη παρούση Συμβάσει διαλαμβανομένων δέον νά θεωρηθή— 

(α) ώς θίγον τάς διατάξεις οιασδήποτε υφισταμένης διμερούς πολιτιστι
κής συμβάσεως, τήν οποίαν οίονδήποτε τών Συμβαλλομένων Μερών 
δυνατόν νά έ'χη ύπογράψη, ή ώς καθιστών όλιγώτερον έπιθυμητήν τήν 
σύναψιν οιασδήποτε άλλης παρόμοιας συμβάσεως ύπό οιουδήποτε τών 
Συμβαλλομένων Μερών, ή 

(β) ώς θίγον τήν ύποχρέωσιν παντός προσώπου δπως συμμορφοΰται προς 
τους ισχύοντας νόμους καί κανονισμούς εντός τής επικρατείας οιουδή
ποτε τών Συμβαλλομένων Μερών, τους διέποντας τήν ε'ίσοδον, διαμο
νήν καί άναχώρησιν αλλοδαπών. 

"Αρθρον 9 
1. Ή παρούσα Σύμβασις είναι ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό τών Μελών τοΰ 

Συμβουλίου τής Ευρώπης καί θέλει έπικυρωθή, τά δέ έ'γγραφα επικυρώσεως 
θά κατατεθώσι παρά τω Γενικώ Γραμματεΐ τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 
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2. Ευθύς ώς τρεις ύπογράψασαι Κυβερνήσεις καταθέσωσι τά έ γ γ ρ α φ α επι
κυρώσεως, ή παρούσα Σύμβασις θέλει ισχύσει μεταξύ των Κυβερνήσεων τούτων. 

3. Δι' έκάστην ύτίογράψασα ν Κυβέρνησιν, έπικυροΰσαν την Σύμβασιν μετα
γενεστέρως, αύτη θέλει ισχύσει άπό της ημερομηνίας της καταθέσεως τοΰ έγ
γραφου της ύπ' αυτής επικυρώσεως. 

4. Ή έξ 'Υπουργών Ε π ι τ ρ ο π ή τόΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης δύναται \ ά άπο
φασίζη, δι' ομοφώνου αποφάσεως, δπως προσκαλή, ύφ' ους δρους και προϋπο
θέσεις ήθελε κρίνει καταλλήλους, παν Εύρωπαϊκόν Κράτος μή μέλος τοΰ Συμ
βουλίου τής Ευρώπης, να προσχώρηση εις τήν παροΰσαν Σύμβασιν. Παν Κρά
τος, ούτω προσκληθέν, δύναται νά προσχώρηση καταθέτον το έ γ γ ρ α φ ο ν τής 
προσχωρήσεως του π α ρ ά τω Γενικω Γραμματεΐ τοΟ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 
Ή τοιαύτη προσχώρησις θά ίσχύη άπό τής ημερομηνίας λήψεως τοΰ ειρημένου 
έγγραφου . 

5. Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης θά κοινοποιή εις 
άπαντα τά Μέλη τοΰ Συμβουλίου και εις οιαδήποτε προσχωρήσαντα Κράτη 
τήν κατάθεσιν δλων των έ γ γ ρ α φ ω ν επικυρώσεως και προσχωρήσεως. 

"Αρθρον. 10 
Οιονδήποτε των Συμβαλλομένων Μερών δύναται νά καθορίζη τά εδάφη, είς 

τά όποια θά εφαρμόζω νται αϊ διατάξεις τής παρούσης Συμβάσεως , διά δηλώ
σεως απευθυνόμενης προς τον Γενικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώ
πης, κοινοποιουμένης ύπ' αύτοΰ εις άπαντα τά λοιπά Συμβαλλόμενα Μέρη. 

"Αρθρον 11 
1 Οιονδήποτε των Συμβαλλομένων Μερών δύναται νά καταγγε ίλη τήν πα

ροΰσαν Σύμβασιν έν παντί χρόνω μετά παρέλευσιν πέντε ετών, καθ ' ά αίίτη 
διετέλεσεν έν Ίσχύϊ, δι' έ γ γ ρ α φ ο υ δηλώσεως προς τον Γενικόν Γραμματέα τοΰ 
Συμβουλίου τής Ευρώπης, όστις θά πληροφορή σχετικώς τά λο ιπά Συμβαλλό
μενα Μέρη. 

2. Ή κ α τ α γ γ ε λ ί α αυτή θέλει ισχύσει διά το ενδιαφερόμενοι/ Συμβαλλόμενον 
Μέρος εξ μήνας μετά τήν λήψιν ταύτης υπό τοΰ Γενικού,·Γραμματέως τοΰ Συμ ' 
βουλίου της Ευρώπης. 

ΕΙς πίστωσιν τών ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι , δεόντως έπί τούτω έξουσιο
δοτηθέντες ύπό τών αντιστοίχων Κυβερνήσεων των, υπέγραψαν τήν παροΰσαν 
Σύμβασιν. 

Έ γ έ ν ε τ ο έν Παρισίοις σήμερον 19ην Δεκεμβρίου 1954 εις τ ή ν Ά γ γ λ ι κ ή ν και 
Γαλλικήν, τών δύο κειμένων δντων έξ ίσου αυθεντικών, εις £ ν μόνον έγγραφον , 
οττερ θά παραμείνη κατατεθειμένον ε'ις τά άρχεΐα τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώ
πης. 

"Ο Γενικός Γραμματεύς θέλει διαβιβάσει κεκυρωμένα αντ ίγραφα εις έκάστην 
τών ύπογραψασών και προσχωρουσών Κυβερνήσεων. 

Διά τήν Κυβέρνησιν τόΰ Βασιλείου τοΰ Βελγίου : 
Ρ . Η. SPAAK 

Διά τήν Κυβέρνησιν τοΰ Βασιλείου τής Δανίας : 
Η. C. HANSEN 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Γαλλικής Δημοκρατίας : 
MENDES—FRANCE 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Όμοσπόνδου Γερμανικής Δημοκροπίας : 
BLUCHER 

Δια τήν Κυβέρνησιν τοΰ Βασιλείου τής Ε λ λ ά δ ο ς : 
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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Κατά τόν χρόνον της υπογραφής της παρούσης Συμβάσεως, δηλώ δτι ή Ε λ 
ληνική Κυβέρνησις ερμηνεύει ύπό τό άκόλουθον πνεύμα τήν φράσιν «δσον ένε
στι», ή οποία περιέχεται εις τα άρθρα 2 καΐ 4 τής Συμβάσεως : «λαμβανομέ
νων υπ' Οψιν των νόμων έκαστης χώρας και καθ' δ μέτρον αί έσωτερικαί αυτής 
συνθήκαι τό έπιτρέπουσι». 

Δια τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής Ισλανδίας : 
KRIST1NN GUDMUNDSSON 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής 'Ιρλανδίας : 
LIAM COSGRAVE 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας : 
G. MARTINO 

Διά τήν Κυβέρνησιν του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου : 
Joe. BECH 

Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου των Κάτω Χωρών : 
J. W. ΒΕΥΕΝ 

Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου τής Νορβηγίας : 
HALVARD LANGE 

Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου τής Σουηδίας : 
Κ. I. WESTMAN 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Τουρκικής Δημοκρατίας : 
F. KOPRULU 

Διά τήν Κυβέρνησιν του 'Ηνωμένου Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας και 
Βορείου 'Ιρλανδίας : 

ANTHONY EDEN 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Δημοκρατίας τής Αυστρίας 

Παρίσιοι, 13η Δεκεμβρίου 1957 : 
LEPOLD FIGL 

Διά τήν Κυβέρνησιν τής Μάλτας 
Στρατσβουργον, 2α Μαΐου 1966 : 

PH. PULLICINO 
Σημείωσις : Προσχωρήσεις εις τήν Ευρωπαϊκή ν Πολιτιστική ν Σύμβασιν : 

Ισπανία : 4/7/1957 
Ελβετία : 13/7/1962 
'Αγία "Εδρα : 10/12/1962 


