
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Ά ρ . 889 της 30ής ΙΟΥΛΙΟΥ 1971 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί Συνεχίσεως Καταβολής. Υπο
τροφιών εις Φοιτητάς Σπουδάζοντας εις το Έξωτερικόν (Κυρωτικός) Νόμος του 
1971 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίση.μον εφημερίδα της. Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 50 του 1971 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΤΚΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΠΕΡΙ ΣΥ-

Ν Ε Χ Ι Σ Ε Ω Σ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Σ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ε Ι Σ ΦΟΙΤΗΤΑΣ 
Σ Π Ο Υ Δ Ά Ζ Ο Ν Τ Α ς Ε Ι Σ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . "Ο παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Ευρωπαϊκής Συνοπτικός 
Συμφωνίας περί Συνεχίσεως Καταβολής Υποτροφιών είς Φοιτητάς τίτλος. 
Σπουδάζοντας είς τό Έξωτερικόν (Κυρωτικός) Νόμος του 1971. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος έννοια— 

Λ Συμφωνία» σημαίνει τήν Ευρωπαϊκή ν Συμφωνίαν περί Συνε
χίσεως Καταβολής Υποτροφιών είς Φοιτητάς Σπουδάζοντας είς τό 
Έξωτερικόν τήν "/ενομένην έν Παρισίοις τήν 12ην Δεκεμβρίου 1969. 

3 . Ή Συμφωνία, της οποίας τό κείμενον εκτίθεται είς τόν Πίνακα κύρωσις 
καΐ τήν οποίαν ή Δημοκρατία υπέγραψε βάσει 'Αποφάσεως τόΟ Συμφωνίας. 
'Υπουργικού Συμβουλίου ΰπ* αριθμόν 10018 καΐ ήμερομηνίαν 8ην πίνας. 
"Οκτωβρίου 1970, δια τοΟ παρόντος Νόμου κυρουται. 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΙ?Ι ΣΥΝΕΧΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ε Ι Σ ΦΟΙΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ 

Ε Ι Σ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡ1ΚΟΝ 
Τά Κράτη—μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα ύπογράψαντα τήν 

παρούσαν, 
"Εχοντα ύπ* δψιν τήν Εύρωπαϊκήν Πολιτιστικήν Σύμβασιν, τήν ύπογρα

φεΐσαν έν Παρισίοις τήν 19ην Δεκεμβρίου 1954' 
"Εχοντα υπ' δψιν τήν δήλωσιν των Υπουργών Παιδείας της Ευρώπης είς τήν 

υπ' 'Αριθμόν 4 Άπόφασιν, ληφθεΐσαν κατά τήν 4ην Σύνοδόν των, λάβοΟσαν 
χώραν έν Λονδίνω τήν 14ην—ϊβην 'Απριλίου 1964, ήτις, άναγνωρίζουσα τήν 
ανάγκην της ενθαρρύνσεως ανταλλαγών φοιτητών, Ιδίως είς το έπίπεδον ήδη πτυ
χιούχων σπουδαστών, μεταξύ τών Ευρωπαϊκών χωρών, εξέφρασε τήν ελπίδα 
δτι θά ελαμβάνοντο μέτρα ώστε εθνικά προγράμματα οίκονομικής βοηθείας 
προς σπουδαστάς νά καθίστανται έξ ίσου εφαρμοστέα και είς περιόδους σπου
δών έν άλλαις Εύρωπαϊκαϊς χώραις* 

ΦρονοΟντα δτι ή συνήθεια τών σπουδών έν έτερα ή τη πατρίδι του σπου
δαστου χώρα είναι πιθανόν νά συμβάλη εις τον πολιτιστικόν κάί άκαδημαϊκόν 
πλουτισμόν του σπουδαστοΰ" 

ΦρονοΟντα δτι ή βασική πολιτιστική κοινότης ή υφισταμένη μεταξύ τών 
Κρατών—μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης τών υπογραφόντων τήν Εύρω
παΐκήν Πολιτιστικήν Σύμβασιν και τών αύτη προσχωρησαντων Κρατών καθίστα 
τήν τοιαύτην συνήθειαν δυνατήν' 

ΦρονοΟντα δτι έν τω πλαισίω της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής και εκπαιδευ
τικής κοινότητος, τήν οποίαν επιθυμούν νά έδραιώσωσιν έπί σταθερωτέρας 
βάσεως, θά έδει νά υφίσταται δσον το δυνατόν μεγαλύτερα ελευθερία κινήσεως 
προσώπων επιδιδομένων είς πανεπιστημιακός μελετάς ή έρευνας, 

"Εχουσι συμφωνήσει ως ακολούθως : 

"Αρθρον 1 
Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμφωνίας : 

(α) ό δρος «Ιδρύματα ανωτέρας εκπαιδεύσεως» θά σημαίνη : 
(i) πανεπιστήμια' 

(ii) έτερα "ιδρύματα ανωτέρας εκπαιδεύσεως ανεγνωρισμένα διά 
τους σκοπούς της παρούσης Συμφωνίας ύπό τών αρμοδίων 
άρχων του Συμβαλλομένου Μέρους είς τήν έπικράτειαν τοΟ 
οποίου ταύτα ευρίσκονται" 

(Ρ) ό δρος «υποτροφία» θά σημαίνη πασαν μορφήν άμεσου οικονομικής 
αρωγής παρεχομένης είς σπουδαστάς του προπτυχιακού και μετα
πτυχιακού κύκλου, δι* ήν γίνεται πρόνοια όπό τοΟ Κράτους ή άλλης 
Αρχής, περιλαμβανομένων χορηγημάτων διά τήν πληρωμήν διδά
κτρων, επιδομάτων διατροφής και σπουδαστικών δανείων. 

"Αρθρον 2 
Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμφωνίας δέον νά διευκρινίζηται μεταξύ 

τών Συμβαλλομένων Μερών κατά πόσον ή αρμοδία δια τήν παροχήν υποτροφιών 
αρχή έν ττ̂  επικράτεια των είναι : 

(β) αλλαι άρχαί" 
(γ) το Κράτος καΐ/ή αλλοα άρχρί, ώ*ς otv ή ή ΐ ϊ ^ ίΚωσις . 
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"Αρθρον 3 
Ή υποτροφία ήτις έχορηγήθη ύπό ενός Συμβαλλομένου Μέρους καΐ εμ

πίπτει είς τήν έν τη ύποπαραγράφω (α) του "Αρθρου 2 κατηγορίαν προς ύπο
βοήθησιν προσώπου τινός, πολίτου τοΟ τοιούτου Συμβαλλομένου Μέρους είς 
τήν άνάληψιν ώρισμένης μελέτης ή έρεύνης είς άνώτερον έκπαιδευτικόν Ιδρυμα 
του τοιούτου Συμβαλλομένου Μέρους θά συνεχίζεται, έάν το πρόσωπον τοΟτο 
γίνη δεκτόν, τη αίτήσει αύτου, και τη έγκρίσει τών έποπτευουσων τάς μελετάς 
ή έρευνας του άρχων, προς συνέχισιν τών ρηθεισών σπουδών ή ερευνών του 
είς άνώτερον έκπαιδευτικόν Τδρυμα έν τη έπικρατεία έτερου Συμβαλλομένου 
Μέρους. 

"Αρθρον 4 
Ουδέν τών έν τη παρούση Συμφωνία διαλαμβανομένων θά θεωρηθή ως 

έπηρεάζον τους ισχύοντας κανόνας και κανονισμούς τους διέποντας τήν είσδο
χήν σπουδαστών είς ανώτερα εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή τάς απαιτήσεις τών 
παρεχουσών τάς υποτροφίας άρχων έν σχέσει προς τήν διάρκειαν και τήν ποιό
τητα τών σπουδών ή ερευνών βάσει τών οποίων ή υποτροφία παρεχωρήθη ή 
άνενεώθη. 

"Αρθρον J? 
1. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη άτινα εμπίπτουν είς τήν έν τη ύποπαραγράφω 

(β) του "Αρθρου 2 κατηγορίαν θά άποστέλλωσι τό κείμενον της παρούσης Συμ
φωνίας προς τάς έν τη έπικρατεία των αρχάς, αΐτινες είναι άρμόδιαι νά έπι
λαμβάνωνται ζητημάτων άφορώντων είς τήν παροχήν υποτροφιών και θά ένθαρ
ρύνωσι τήν μετά συμπαθείας μελέτην και έφαρμογήν υπ' αυτών της έν τω 
Άρθρω 3 εξαγγελλόμενης αρχής. 

2. Τά Συμβαλλόμενα Μέρη, άτινα εμπίπτουν είς τήν έν τή ύποποτραγράφω 
(γ) του "Αρθρου 2 κατηγορίαν, θά έφαρμόζωσι τάς προνοίας του "Αρθρου 3, 
οσάκις τό Κράτος είναι ή αρμοδία διά τήν παροχήν υποτροφιών αρχή, καί τάς 
προνοίας της παραγράφου 1 του παρόντος "Αρθρου, οσάκις τό Κράτος δέν 
είναι ή έπί του θέματος τούτου αρμοδία αρχή. 

"Αρθρον 6 
Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, διά κοινοποιήσεως του προς τον 

Γενικόν Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, νά δηλώση δτι θά έπε
κτείνη τήν έφαρμογήν της παρούσης Συμφωνίας καί είς άλλα πρόσωπα πλην 
τών έν τω "Αρθρω 3 αναφερομένων. 

"Αρθρον 7 
1. Ή παρούσα Συμφωνία θά παραμείνη ανοικτή δι' ύπογραφήν ύπό τών 

Κρατών—Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, άτινα δύνανται νά καταστώσι 
Μέρη της Συμφωνίας είτε : 

(α) δι' υπογραφής άνευ επιφυλάξεως επικυρώσεως ή αποδοχής* ή 
(β) δι' υπογραφής μετ' επιφυλάξεως επικυρώσεως ή αποδοχής ακολου

θούμενης ύπό επικυρώσεως ή αποδοχής. 
2. Τά έγγραφα επικυρώσεως ή αποδοχής θέλουν κατατίθεσθαι παρά τω 

Γενικώ Γραμματεί του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
"Αρθρον 8 

1. Ή παρούσα Συμφωνία θέλει τεθή έν ίσχύϊ μετά πάροδον ενός μηνός 
από της ημερομηνίας καθ* ήν πέντε Κράτη—μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης 
θά εχωσι καταστη Μέρη της Συμφωνίας, συμφώνως προς τάς προνοίας το5 
"Αρθρου 7. 

2. Σχετικώς προς οίονδήποτε Κράτος—μέλος όπερ ήθελεν υπογράψει μετα
γενεστέρως τήν Συμφωνίαν άνευ επιφυλάξεως επικυρώσεως ή αποδοχής, ή δπερ 
ήθελεν επικυρώσει ή άποδεχθή ταύτη ν, ή Συμφωνία θέλει τεθη έν ισχύί μετά 
πάροδον ενός μηνός από της ημερομηνίας τής υπογραφές f\ της καταθέσεως 
του eyypi&jtoo ίιηκυρώτπως ή* αποδοχής. 
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"Αρθρον 9 
1. Μετά την έναρξιν της Ισχύος της παρούσης Συμφωνίας : 

(α) παν μη Κράτος—μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, δπερ είναι 
Συμβαλλόμενον Μέρος τ^ς Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Συμβάσεως, 
της υπογραφείσης έν Παρισίοις την 19ην Δεκεμβρίου 1954, δύναται 
να προσχώρηση εις την παρουσαν Συμφωνίαν' 

(β) ή έξ Υπουργών Επιτροπή του Συμβουλίου τής Ευρώπης δύναται 
νά καλέση οιονδήποτε Ετερον μή Κράτος—μέλος νά προσχώρηση είς 
τήν παρουσαν Συμφωνίαν. 

2. Ή τοιαύτη προσχώρησις θέλει έπιτευχθή δια τής καταθέσεως παρά τω 
Γενικω Γραμματεΐ του Συμβουλίου τής Ευρώπης ενός έγγραφου προσχωρή
σεως, ή ισχύς δέ ταύτης θα άρχηται μετά πάροδον ενός μηνός άπό της ημε
ρομηνίας τής καταθέσεως του τοιούτου έγγραφου. 

"Αρθρον 10 
Τ. Παν Κράτος ύπογράφον την παρουσαν, δύναται, κατά τόν χρόνον τής 

υπογραφής ή τής καταθέσεως του έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής, ή πάν 
προσχωρούν Κράτος, κατά τον χρόνον τής καταθέσεως του έγγραφου προσχω
ρήσεως, νά καθορίζή τήν έδαφικήν περιοχήν ή τάς έδαφικάς περιοχάς έν αΤς 
ή παρούσα Συμφωνία θέλει τυγχάνει εφαρμογής. 

2. Πάν Κράτος ύπογράφον τήν παρουσαν δύναται, κατά τόν χρόνον τής 
καταθέσεως του έγγραφου επικυρώσεως ή αποδοχής, ή καθ* οίανδήποτε μετα
γενεστέραν ήμερομηνίαν, καθώς καί πάν προσχωρούν Κράτος, κατά τόν χρόνον 
τής καταθέσεως του έγγραφου προσχωρήσεως, ή καθ' οίανδήποτε μεταγενε
στέραν ήμερομηνίαν, δια δηλώσεως απευθυνόμενης τω Γενικω Γραμματεΐ τοΰ 
Συμβουλίου τής Ευρώπης, νά έκτείνη τήν έφαρμογήν τής παρούσης Συμφωνίας 
είς πασαν έτέραν έδαφικήν περιοχήν καθοριζομένη ν έν τη δηλώσει διά τάς 
διεθνείς σχέσεις τής οποίας τούτο είναι ύπέύθυνον ή διά λογαριασμόν τής οποίας 
είναι έξουσιοδοτημένον νά συμβάλληται. 

3. Πάσα δήλωσις. γενομένη συμφώνως προς τήν προηγουμένην παράγρα
φον, δσον άφορα είς οίανδήποτε έδαφικήν περιοχήν, μνημονευομένη ν έν τή 
τοιαύτη δηλώσει, δύναται νά άνακληθή συμφώνως τή διαδικασία τή προβλε
πομένη έν τω "Αρθρω Π τής παρούσης Συμφωνίας. 

"Αρθρον 11 
1. Ή παρούσα Συμφωνία θέλει παραμείνει έν ίσχύΐ έπ' αόριστον. 
2. Πάν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθ' δ μέτρον τούτο επηρεάζεται, 

νά καταγγείλη τήν παρουσαν Συμφωνίαν διά κοινοποιήσεως απευθυνόμενης 
τω Γενικω Γραμματεΐ τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

3. Ή τοιαύτη καταγγελία άρχεται ισχύουσα μετά πάροδον έ'ξ μηνών άπό 
τής ημερομηνίας τής λήψεως τής κοινοποιήσεως ύπό του Γενικού Γραμματέως. 

"Αρθρον 12 
Ό Γενικός Γραμματεύς τοΟ Συμβουλίου τής Ευρώπης θέλει κοινοποιή είς 

τά Κράτη—μέλη τοΟ Συμβουλίου τής Ευρώπης καί είς παν Κράτος δπερ έχει 
προσχωρήσει είς τήν παρουσαν Συμφωνίαν : 

(α) πασαν ύπογραφήν άνευ επιφυλάξεως επικυρώσεως ή αποδοχής* 
(β) πασαν ύπογραφήν μετ' επιφυλάξεως επικυρώσεως ή αποδοχής' 
(γ) τήν κάτάθεσιν παντός έγγραφου επικυρώσεως, αποδοχής ή προσχω

ρήσεως' 
(δ) πασαν ήμερομηνίαν ενάρξεως τής Ισχύος τής παρούσης Συμφωνίας 

συμφώνως τφ "Αρθρω 8* 
(ε) πασαν δήλωσιν γενομένη ν συμφώνως ταϊς διατάξεσι τοΟ "Αρθρου 6 

καί τών παραγράφων 2 καί 3 του "Αρθρου 10" 
(στ) πασαν κοινοποίησιν γενομένη ν συμφώνως ταΐς διατάξεσι του "Αρθρου 

11 καί τήν ήμερομηνίαν καθ' ήν η καταγγελία άρχεται Ισχύουσα. 
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ΕΙς πίστωσιν των άνωτέβω ol ακόλουθοι δεόντως εξουσιοδοτημένοι έχουν 
υπογράψει τήν παροΟσαν Συμφωνίαν. 

Έγένετο έν Παρισίοις την 12ην ήμέραν του Δεκεμβρίου του έτους 1969, 
ΆγγλιστΙ καΐ Γαλλιστί, αμφοτέρων των κειμένων δντων έξ ίσου αυθεντικών, 
είς £ν μόνον άντίτυιτον, δπερ θα παραμείνη κατατεθειμένον έν τοΐς "Αρχείοις 
του Συμβουλίου της Εύρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου της 
Ευρώπης θέλει αποστείλει κεκυρωμένα αντίγραφα είς ε*καστον των υπογρα
φόντων και προσχωρούντων Κρατών. 

Δια τήν Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας της Αυστρίας. 
Δια τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου τοΰ Βελγίου. 
Διά τήν Κυβέρνησιν της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Δια τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου της Δανίας (μετ' επιφυλάξεως επικυ

ρώσεως ή αποδοχής) Παύλος Χάρτλιγκ. 
Διά τήν Κυβέρνησιν της Γαλλικής Δημοκρατίας. 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Όμοσπόνδου Δημοκρατίας της Γερμανίας. 
Διά τήν Κυβέρνησιν τοΰ Βασιλείου τής 'Ελλάδος. 
Δια τήν Κυβέρνησιν τής Ισλανδικής Δημοκρατίας. 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Ιρλανδίας. 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής 'Ιταλικής Δημοκρατίας. 
Διά τήν Κυβέρνησιν του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (μετ' επι

φυλάξεως επικυρώσεως ή αποδοχής) Γκαστόν θόρν. 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Μάλτας. 
Διά τήν Κυβέρνησιν του Βασιλείου των Κάτω Χωρών. 
Διά τήν Κυβέρνησιν τοΰ Βασιλείου τής Νορβηγίας. 
Διά τήν Κυβέρνησιν τοΰ Βασιλείου της Σουηδίας. 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Ελβετικής Συνομοσπονδίας. 
Διά τήν Κυβέρνησιν τής Τουρκικής Δημοκρατίας. 
Διά τήν Κυβέρνησιν τοΰ 'Ηνωμένου Βασιλείου, τής Μεγάλης Βρεττανίας 

καΐ τής Βορείου Ιρλανδίας. 

Έτυκώθη έν τφ ΤυττογραψεΙν τί\ς Κυπριακής Δημοκρατίας, έν ΛβυκοοσΙα. 


