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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ "Αρ. 948 της 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό π ιρ ί της Συμφωνίας περί Συνεργασ ίας εις τους τομείς των Επιστημών , 
της Εκπα ιδεύσεως και του Πολιτισμού μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατ ίας 
και της Ε ν ώ σ ε ω ς τών Σοβιετ ικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών (Κυρωτικός) 
Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε'ις τήν έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 54 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ Π Ε Ρ Ι Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Ε Ι Σ 
ΤΟΥΣ Τ Ο Μ Ε Ι Σ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Τ Η Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Ε Ω Σ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ Τ Η Σ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟ

Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ ΚΑΙ Τ Η Σ Ε Ν Ω Σ Ε Ω Σ ΤΩΝ Σ Ο Β Ι Ε Τ Ι Κ Ω Ν Σ Ο 

Σ Ι Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΩΝ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τής Συμφωνίας περί Συνοταικός 
συνεργασίας ε'ις τους τομείς τών 'Επιστημών, τής 'Εκπαιδεύσεως τίτλος, 
καΐ του Πολιτισμού μεταξύ τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής 
Ε ν ώ σ ε ω ς τών Σοβιετ ικών Σοσιαλιστ ικών Δημοκρατιών (Κυρωτικός) 
Νόμος του 1972. 

2 . Έ ν 'τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη «Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«Συμφωνία» σημαίνει την Συμφωνίαν περί συνεργασίας ε'ις 
τους τομείς τών 'Επιστημών, τής 'Εκπαιδεύσεως και του Πολιτι
σμού μεταξύ τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Ε ν ώ σ ε ω ς τών 
Σοβιετ ικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, τής όποιας το κείμενον 
εκτίθεται ε'ις τον Πίνακα. Πίναξ. 

3 . Ή Συμφωνία, τήν οπο ία ν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε κύρωσιςτης 
τήν 24ην Μαΐου 1972, δυνάμει τής ύπ' αριθμόν 11.325 και ήμερομη. Συμφωνίας, 
νίαν 4 Μαΐου 1972 'Αποφάσεως του Υπουργ ικού Συμβουλίου, δια 
του παρόντος Νόμου κυρο&ται. 
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ΠΙ'ΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε Ι Σ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ .ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΩΝ Σ Ο Σ Ι ΑΛΙ ΣΤΙ ΚΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΏΝ 

Ή Κυβέρνησις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ή Κυβέρνησις της Ενώσεως 
των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, 

Έμφορούμεναι ύπό της ζωηρας επιθυμίας δια την παγίωσιν καΐ περαιτέρω 
άνάπτυξιν τών σχέσεων φιλίας καΐ συνεργασίας μεταξύ τών λαών τών χωρών 
των βάσει τοΰ αμοιβαίου σεβασμού της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας, ίσότητος 
δικαιωμάτων και μη επεμβάσεως εις τάς έσωτερικάς υποθέσεις ενός έκαστου, 
καΐ 

έπιθ'υμουσαι να προαγάγουν την άμοιβαίαν γνώσιν τών επιτευγμάτων εις 
την άνάπτυξιν τών επιστημών, της εκπαιδεύσεως και τοΰ πολιτισμού εις άμφο-
τέρας τάς χώρας, 

έχουν αποφασίσει δπως συνάψουν την παροΰσαν Συμφωνίαν δι' έπιστημο-
νικήν, έκπαιδευτικήν και πολιτιστικήν συνεργασίαν, καΐ επί τω τέλει τούτω 
καθώρισαν ώς εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των— 

Ή Κυβέρνησις της Κυπριακής Δημοκρατίας τον κ. Χριστόδουλον Βενιαμίν, 
Γενικόν Διευθυντήν του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκροπίας, 

Ή Κυβέρνησις της Ενώσεως τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών 
τον κ. Άνατόλυ Άλεξάνδροβιτς Μπαρκόβσκυ, "Εκτακτον και Πληρεξούσιον 
Πρέσβυν της Ε Σ Σ Δ παρά τη Κυπριακή Δημοκρατία, 

οΐτινες μετ' άνταλλαγήν τών πληρεξουσίων γραμμάτων, δεόντως και νομο
τύπως συντεταγμένων, έχουν συμφωνήσει ώς ακολούθως : 

"Αρθρον 1 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά προαγάγουν την άνάπτυξιν επαφών μεταξύ 

τών χωρών των εις τους τομείς τών επιστημών και της έπιστημονικοτεχνολο
γικής έρεύνης. 

Έπι τω τέλει τούτω θά οργανωθούν, βάσει συμπεφωνημένων προγραμμά
των, άμοιβαΐαι επισκέψεις επιστημόνων καΐ ειδικών δι' έπιστημονικήν και έπι
στημονικοτεχνολογικήν έργασίαν, προς άνταλλαγήν εμπειριών και διαλέξεων. 

Περαιτέρω τά Μέρη θά ανταλλάσσουν έπιστημονικάς εκδόσεις κοινού ένδια. 
φέροντος. 

"Αρθρον 2 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά συμβάλουν είς τήν άνάπτυξιν επαφών εις τον 

τομέα τής εκπαιδεύσεως μέσω— 
(α) επαφών και ανταλλαγών μεταξύ πανεπιστημίων ή άλλων ανωτέρων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων' 
(β) αμοιβαίων επισκέψεων καθηγητών διαφόρων κλάδων επιστημών διά 

• διαλέξεις καΐ διά συλλογήν ύλικου' 
(γ) προαγωγής τής μαθήσεως τής γλώσσης ενός έκαστου' 
(δ) χορηγήσεως υποτροφιών διά μελέτην καΙ είδίκευσιν, βάσει άμοιβαιό

τητος, τών δυνατοτήτων τών Μερών και τών καθιερωμένων διαδι
κασιών εκάστου Μέρους" 

(ε) αμοιβαίας αναγνωρίσεως τών πανεπιστημιακών και μεταπανεπιστη
μιακών τίτλων, διπλωμάτων καΙ πιστοποιητικών τών απονεμομένων 
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υπό των αρμοδίων Ιδρυμάτων των Μερών συμφώνως προς τάς προ
νοίας τών νόμων καΐ των κανονισμών έκατέρου τών Συμβαλλομένων 
Μερών' 

(στ) ανταλλαγής πληροφοριακού ύλικοΰ επί της οικονομίας, της γεωγρα
φίας, της ιστορίας, της πολιτειακής δομής και τοΰ πολιτισμού1 τών 
χωρών των δι' εκπαιδευτικούς σκοπούς και ίδια προς χρήσιν ώς οδη
γού εις την σύνταξιν τών σχολικών εγχειριδίων ή την χρησιμοποίησιν 
άλλων σχολικών εκπαιδευτικών οργάνων' 

(ζ) ανταλλαγής ειδικών εκδόσεων, παιδαγωγικού ύλικοΰ και εκπαιδευ
τικών οργάνων δια σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

"Αρθρον 3 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά προμηθεύουν άλληλα ειδικούς ίνα βοηθούν 

εις την άνάπτυξιν τών επιστημών, τής εκπαιδεύσεως, τής υγείας και εις άλλους 
τομείς επιστημονικής και πολιτιστικής δραστηριότητος συμφώνως προς συναφθη
σόμενα, τη συναινέσει τών Συμβαλλομένων Μερών, συμβόλαια κάί πρωτόκολλα 
μεταξύ τών αρμοδίων ιδρυμάτων και προσώπων' τοιαύτα συμβόλαια και πρωτό
κολλα θά καθορίζουν τους όρους εργασίας και τάς οίκονομικάς προνοίας έν 
σχέσει προς τους τοιούτους ειδικούς. 

/Άρθρον 4 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά συνεργάζωνται εις τους τομείς του θεάτρου, 

τής μουσικής, τών καλών τεχνών, τής φιλολογίας και εις άλλους τομείς τοΰ" 
πολιτισμού μέσω— 

(α) ανταλλαγών επισκέψεων συγγραφέων, καλλιτεχνών, συνθετών, ζω
γράφων, γλυπτών, αρχιτεκτόνων και άλλων πνευματικών ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένων επιστημόνων διά συλλογήν υλικού και διά 
διαλέξεις' 

(β) βοηθείας εις την διευθέτησιν φιλοξενουμένων παραστάσεων καλλιτε
χνικών ομάδων και ατόμων καλλιτεχνών 

(γ) αμοιβαίων διευθετήσεων δι' εκθέσεις εις τους τομείς τών επιστημών 
και τής τέχνης" 

(δ) μεταφράσεως και εκδόσεως λογοτεχνικών και επιστημονικών έργων 
ενός εκάστου. 

"Αρθρον 5 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά ενθαρρύνουν την άνάπτυξιν επαφών μεταξύ 

μουσείων, βιβλιοθηκών, αρχείων και άλλων πολιτιστικών ιδρυμάτων δι' ανταλ
λαγών βιβλίων, εκδόσεων και μικροταινιών κοινωνικού, πολιτιστικού, καλλι
τεχνικού και έπιστημονικοτεχνολογικου χαράκτηρος. 

"Αρθρον 6 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά ενθαρρύνουν την άνάπτυξιν επαφών εις τους 

τομείς του κινηματογράφου, του ραδιοφώνου και τής τηλεοράσεως και μεταξύ 
τών ειδησεογραφικών πρακτορείων μέσω ανταλλαγών κινηματογραφικών ται
νιών, ταινιών μικρού μήκους και εκπαιδευτικών, κινηματογραφικών φεστιβάλς 
και «πρεμιέρων» και ανταλλαγών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμά
των. Άμοιβαΐαι επισκέψεις αντιπροσωπειών και εμπειρογνωμόνων εις τους 
τομείς τούτους θά ένθαρρύνωνται. 

"Αρθρον 7 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά καθιερώσουν την πρακτικήν αμοιβαίων προσ

κλήσεων ειδικών εις τους τομείς τών επιστημών, τής εκπαιδεύσεως, του πολιτι
σμού και τής τέχνης εις συνέδρια, διασκέψεις, φεστιβάλς και άλλα εθνικά και 
διεθνή γεγονότα όργανούμενα εις τάς δύο χώρας. 
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"Αρθρον 8 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άνάπτυξιν τουριστικών, αθλη

τικών και μεταξύ νέων επαφών, ως επίσης και επαφών είς τον τομέα της σωμα
τικής αγωγής δι' ανταλλαγών αντιπροσωπειών, αθλητών, ειδικών σωματικής 
αγωγής και αθλητικών ομάδων, ως επίσης καΐ δια της οργανώσεως φιλικών 
αγώνων. 

"Αρθρον 9 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άνάπτυξιν επαφών και ανταλ

λαγών μεταξύ τών αντιστοίχων δημοσίων ιδρυμάτων άτινα ειδικεύονται είς την 
μελέτην του πολιτισμού, τών επιστημών και τών τεχνών αμφοτέρων τών χωρών. 

"Αρθρον 10 
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θά διασφάλιση όμαλάς συνθήκας διά το 

έτερον Μέρος είς τάς προσπάθειας αύτου, βάσει τής παρούσης Συμφωνίας, νά 
διαδίδη τάς είς τον τομέα τών επιστημών, του πολιτισμού και τής τέχνης επι
τεύξεις αύτου (του έτερου Μέρους) διά διαφόρων πληροφοριακών μέσων, τηρου
μένων τών είς άμφοτέρας τάς χώρας εν ίσχύϊ νόμων. 

"Αρθρον 11 
Προς τόν σκοπόν εφαρμογής τής παρούσης Συμφωνίας τά Συμβαλλόμενα 

Μέρη θά έπεξεργάζωνται, από καιρού είς καιρόν, προγράμματα ανταλλαγών 
τά όποια θά περιέχουν τάς συγκεκριμένας διευθετήσεις συνεργασίας, τους δρους 
εφαρμογής και τάς οίκονομικάς προνοίας. 

Αί διαπραγματεύσεις διά τόν καταρτισμόν τών προγραμμάτων θά διεξά
γωνται εκ περιτροπής εν Λευκωσία και Μόσχα άπαξ τουλάχιστον ανά διετίαν. 
Ή σύνθεσις τών αντιπροσωπειών και οίαιδήποτε άλλαι άναγκαΐαι διευθετήσεις 
συνδεόμεναι προς τάς διαπραγματεύσεις θά συμφωνώνται διά τής διπλωματικής 
οδού. 

"Αρθρον 12 
Ή παρούσα Συμφωνία θά τεθή είς έφαρμογήν καθ' ην ήμέραν τά Συμβαλ

λόμενα Μέρη θά γνωστοποιήσουν άλλήλοις την βάσει τής εσωτερικής νομοθε
σίας εκάστου Μέρους εγκρισιν ταύτης. 

Ή παρούσα Συμφωνία συνάπτεται διά περίοδον πέντε ετών και θά παρα
τείνηται σιωπηρώς είς το τέλος εκάστης πενταετίας δι' έτέραν περίοδον πέντε 
ετών, εκτός εάν αυτή ήθελε καταγγελθή εγγράφως ύφ' ενός τών Συμβαλλο
μένων Μερών εξ μήνας τουλάχιστον προ τής εκπνοής αυτής. 

Έγένετο εν Λευκωσία τή 24η Μαΐου 1972 είς τέσσαρα πρωτότυπα αντί
γραφα, δύο είς την Έλληνικήν και δύο είς την Ρωσσικήν, αμφοτέρων τών κει
μένων όντων εξ ϊσου αυθεντικών. 

Διά την Κυβέρνησιν 
τής Κυπριακής Δημοκρατίας, 

(Ύπ.) ΧΡ. ΒΕΝΙΑΜΙΝ. 

Διά τήν Κυβέρνησιν 
τής Ενώσεως τών Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, 

(Ύπ.) ΑΝΑΤΟΛΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΒΙΤΣ 
ΜΠΑΡΚΟΒΣΚΥ. 


