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Ό περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας καΐ της Λαϊκής 
Δημοκρατίας τής Γερμανίας δια Συνερ-. ασίαν εις τους Τομείς τής Επιστήμης 
καί τοΰ Πολιτισμού (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1973 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως 
εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρ-
θρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 86 τοΰ 1973 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΑΤΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ Ε Ι Σ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί τής Συμφωνίας με- Συνοπτικός 

ταξύ τής Κυπριακής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής τίτλος. 
Γερμανίας διά Συνεργασίαν είς τους Τομείς τής Επιστήμης καί τοΰ 
Πολιτισμοΰ (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1973. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— 

«Συμφωνία» σημαίνει τήν Συμφωνίαν μεταξύ τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Γερμανίας διά 
συνεργασίαν εις τους τομείς τής 'Επιστήμης καί τοΰ Πολιτισμοΰ, 
τής οποίας τό κείμενον εκτίθεται είς τόν Πίνακα. Πίνβξ. 

3. Ή συμφωνία την οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε τήν κύρωσιςτης 
7ην 'Ιουνίου 1973, δυνάμει τής ύπ' άρ. 12372 καί ήμερομηνίαν 31ην Συμφωνίας. 
Μαΐου 1973 Αποφάσεως τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, διά τοΰ πα
ρόντος Νόμου κυροΰται. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 2) 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ 
ΤΗΣ Λ Α Ϊ Κ Η Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ή Κυδέρνησις τής Κυπριακής Δημοκρατίας καί ή Κυβέρνησις τής Λαϊ

κής Δημοκρατίας τής Γερμανίας, 
έμφορούμεναι ύπό τής επιθυμίας όπως άνοπιτύξουν καί ενισχύσουν περαι

τέρω τάς όφισταμένας φιλικάς σχέσεις μεταξύ τών δύο χωρών καί δπως προ
αγάγουν τήν άμοιβαίαν κατανόησιν μεταξύ τών λαών αυτών, 

έχουν συμφωνήσει ώς ακολούθως : 
"Αρθρον 1 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν αναπτύξει συνεργασίαν είς τους τομείς 
τής επιστήμης, τής εκπαιδεύσεως, τών τεχνών, τής λογοτεχνίας, τής δημοσιο
γραφίας, τής κινηματογραφίας, τής ραδιοφωνίας/τηλεοψίας, τής φυσικής αγω
γής καί τών αθλητικών. 
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"Αρθρον 2 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν συνεργασθή εις τόν τομέα της εκπαιδεύ

σεως, μέσω— 
(α) της προαγωγής επαφών και της ανταλλαγής εκδόσεων μεταξύ πα

νεπιστημίων και άλλων ιδρυμάτων ανωτέρας μαθήσεως, 
(β) της ανταλλαγής εμπειριών εις τόν τομέα δλων τών επιπέδων και 

τύπων εκπαιδεύσεως, 
(γ) τήζ ανταλλαγής εκπαιδευτικών καί/ή εκπαιδευτικών αποστολών δια 

διαλέξεις, Ιρευναν καΐ τεκμηρίωσιν. 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται επίσης νά χορηγούν εις τους πολίτας 

αλλήλων, βάσει τών παρ' αύτοϊς ισχυουσών οικείων διαδικασιών, υποτροφίας 
δι' Ιναρξιν ή συνέχισιν σπουδών, έρευνητικήν έργασίαν, έκπαίδευσιν καί είδί
κευσιν εις τά διάφορα ιδρύματα αυτών. 

"Αρθρον 3 
"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θέλει αναγνωρίζει, τηρουμένων τών εθνι

κών αύτοΰ νόμων καί κανονισμών, τά επιστημονικά πτυχία, τίτλους, πιστοποιη
τικά και διπλώματα, απονεμόμενα ή εκδιδόμενα ύπό τών αρμοδίων άρχων του 
έτερου Συμβαλλομένου Μέρους. 

"Αρθρον 4 
Εις τους τομείς τής τέχνης καί τής φιλολογίας τά Συμβαλλόμενα Μέρη 

θέλουν ενθαρρύνει αμοιβαίας επισκέψεις πνευματικών ανθρώπων καί καλλι
τεχνών ή ομάδων καλλιτεχνών, ως επίσης τήν άνταλλαγήν εκθέσεων καί την 
μετάφρασιν καί έ"κδοσιν φιλολογικών έργων αλλήλων. Επίσης θέλουν προ
αγάγει την άνταλλαγήν τών εμπειριών αυτών εις τους τομείς τής φιλολογίας, 
τής κινηματογραφίας, του θεάτρου, τής μουσικής καί τών εικαστικών τεχνών. 

"Αρθρον 5 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν προαγάγει καί ενισχύσει συνεργασίαν εις 

τους τομείς τής τηλεοψίας καί τής ραδιοφωνίας' αϊ λεπτομέρειαι τής τοιαύτης 
συνεργασίας δύνανται νά συμφωνηθούν, μέσω τής διπλωματικής όδοΰ, μεταξύ 
τών οικείων οργανώσεων τών δύο χωρών. 

"Αρθρον 6 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν προαγάγει καί ενισχύσει συνεργασίαν εις 

τόν τομέα τών υποθέσεων νεότητος, διά τής ανταλλαγής αντιπροσωπειών' επί
σης θέλουν προαγάγει καί ενισχύσει τήν άνάπτυξιν τών σχέσεων εις τους το
μείς τών αθλητικών καί τής φυσικής αγωγής. 

"Αρθρον 7 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν επιδιώξει συνεργασίαν έν τω πλαισίω διε

θνών οργανώσεων καί διασκέψεων εις τους τομείς τής επιστήμης, τής εκπαι
δεύσεως, τών τεχνών, τής φιλολογίας καί τών αθλητικών, καί, καθ' δ μέτρον 
είναι τοΰτο δυνατόν, θέλουν ενισχύσει άλληλα εις τάς δραστηριότητας αυτών 
εντός τών τοιούτων οργανώσεων καί διασκέψεων. 

"Αρθρον 8 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά παρέχουν εις τους πολίτας αλλήλων, τους 

άφικνουμένους βάσει τών προνοιών της παρούσης Συμφωνίας πδσαν δυνατήν 
διευκόλυνσιν προς ύποβοήθησιν αυτών είς τήν άπρόσκοπτον άσκησιν τών 
καθηκόντων των. 'Επίσης θά διευκολύνουν αυτούς πάντοτε συμφώνως προς 
τους οικείους Νόμους καί Κανονισμούς αυτών διά προσπέλασιν τών επιστη
μονικών καί πολιτιστικών ιδρυμάτων, εγκαταστάσεων, αρχείων καί βιβλιο
θηκών. 
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"Αρθρον 9 
Δια τον σκοπόν της εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας τα Συμβαλλό

μενα Μέρη θά διαπραγματεύονται λειτουργικά προγράμματα πάντοτε δια 
περίοδον δύο ετών καθορίζοντα τα συγκεκριμένα σχέδια συνεργασίας και 
τους οικονομικούς δρους. 

Τά τοιαύτα λειτουργικά προγράμματα θά έτοιμάζωνται καί συζητώνται 
είτε διά της διπλωματικής όδοΰ είτε ύπό μεικτής επιτροπής απαρτιζόμενης έξ 
ίσου άριθμοΰ μελών έξ αμφοτέρων τών Συμβαλλομένων Μερών. Ή τοιαύτη 
επιτροπή θά συνέρχηται έκ περιτροπής εν Λευκωσία καί Βερολίνφ κοα αμφό
τερα τά Μέρη δύνανται νά προσκαλούν τους εμπειρογνώμονας αυτών εις τάς 
συνεδρίας της. 

"Αρθρον 10 
Προσαρμογαί εις τήν παροΰσαν Συμφωνίαν θά συμφωνώνται εγγράφως 

μεταξύ'τών Συμβαλλομένων Μερών. 

"Αρθρον 11 
Ή παρούσα Συμφωνία συνάπτεται διά περίοδον πέντε ετών και θά παρα

τείνηται σιωπηρώς εις το τέλος έκαστης πενταετίας δι ' έτερα πέντε έτη έκτος 
έάν αϋτη ήθελε καταγγελθή εγγράφως ύπό τοΰ ενός τών Συμβαλλομένων 
Μερών ε"ξ τουλάχιστον μήνας πρό τής εκπνοής αυτής 

"Αρθρον 12 
Ή παρούσα Συμφωνία υπόκειται εις έπικύρωσιν ή έπιβεδαίωσιν συμφώ

νως προς το Σύνταγμα καί τους εσωτερικούς νόμους τών Συμβαλλομένων 
Μερών. Ή ημερομηνία τής τελευταίας Διακοινώσεως τής πληροφορούσης δτι 
ή έπικύρωσις ή έπιβεβαίωσις έχει πραγματοποιηθή, θά είναι ταυτοχρόνως ή 
ημερομηνία καθ' ή ν ή Συμφωνία τίθεται έν Ισχύϊ. 

Έγένετο καί υπεγράφη έν Βερολίνφ, τήν 7ην 'Ιουνίου 1973, εις τέσσαρα 
πρωτότυπα, δύο εις τήν Έλληνικήν καί δύο είς τήν Γερμανικήν, απάντων 
τούτων όντων έξ ίσου αυθεντικών. 


