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Ό περί της Συμφωνίας περί 'Ανταλλαγής Πληροφοριών μεταξύ της Κυ
πριακής Δημοκρατίας και της Συριακής 'Αραβικής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) 
Νόμος τοϋ 1974 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 12 του 1974 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝ1ΑΝ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗ

ΡΟΦΟΡΙΏΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος-θα άναφέρηται ώς 6 περί της Συμφωνίας περί -Συνοπτικός 
. 'Ανταλλαγής Πληροφοριών μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και Τιτλος 

τής Συριακής 'Αραβικής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 1974. 

2. ΊΞν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ τοΰ κειμένου προκύπτει δια 'Ερμηνεία. 
φόρο ν έννοια— 

«Συμφωνία» σημαίνει την Συμφωνίαν περί 'Ανταλλαγής Πληρο
φοριών μεταξύ τής Κυπριακής Δημοκρατίας και της Συριακής 
'Αραβικής Δημοκρατίας, τής οποίας το κείμενον εκτίθεται εις τον 
Πίνακα. ΤΗναξ. 

3. Ή Συμφωνία την οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε κΰρωσιςτης 
την 8ην Μαρτίου 1974, δυνάμει τής ύπ' αριθμόν 1251ο" και ήμερομηνίαν Συ^>ωνια^· 
19ην 'Ιουλίου 1973 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, δια 
του παρόντος Μάμου κυροΰται. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α 
ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ή Κυβέρνησις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ή Κυδέρνησις τής Συρια
κής 'Αραβικής Δημοκρατίας, 

έμφορούμεναι ύπό τής επιθυμίας να ενισχύσουν τρύς μεταξύ αυτών φιλικούς 
δεσμούς και συνεργασίαν, 

έν τη ζωηρά" αυτών επιθυμία δπως βοηθήσουν τους λαούς των να κατα
νοήσουν πληρέστερον τον πολιτισμόν και την παιδείαν έ'κατέρας τών χορών, 

δια τής περαιτέρω έπαυξήσεως και αναπτύξεως της ανταλλαγής πληρο
φοριών μεταξύ τών χωρών των, 
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έχουν αποφασίσει ώς ακολούθως : 
"Αρθρον 1 

Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν ενθαρρύνει την μεταξύ των πολιτών αυτών 
διάδοσιν τρεχουσών ειδήσεων έπί τών διαφόρων δραστηριοτήτων και της πολι
τικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής και προόδου έκατέρας τών χωρών, 
μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεοράσεως, του τύπου, τών ειδησεογραφικών 
πρακτορείων και άλλων πληροφοριακών μέσων. 

"Αρθρον 2 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν ενθαρρύνει συνεργασία^ και συντονισμόν 

μεταξύ τών πληροφοριακών αυτών ιδρυμάτων και τμημάτων, ώς τό ραδιό
φωνον, ή τηλεόρασις, τά ειδησεογραφικά πρακτορεία, ινστιτούτα, εκπαιδεύσεως, 
διαφημιστικά ιδρύματα και τυπογραφεία, εκδοτικοί και. δημοσιογραφικοί οίκοι, 
ώς κάί. δημοσιογραφικά συνδικάτα και άλλα. 

"Αρθρον 3 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν ανταλλάσσει μαγνητοταινίας,, κινηματο

γραφικάς ταινίας, εκδόσεις, εντυπον ύλικάν και έγχρωμους διαφάνειας. Επί
σης ταΰτα θά ανταλλάσσουν καλλιτεχνικός και άλλος εκθέσεις και θά ενθαρ
ρύνουν τάς επί βάσεως αμοιβαιότητας επισκέψεις δημοσιογραφικών αποστολών 
καί καλλιτεχνικών ομάδων. 

"Αρθρον 4 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν ενθαρρύνει την OCTT ευθείας συνεργασίαν 

μεταξύ τών πληροφοριακών και άλλων αναλόγων Ιδρυμάτων αυτών διά κεχω
ρισμένων συμφωνιών συναφθησομένων υπό τών αρμοδίων άρχων τών δύο χωρών, 
Ιδία προς ανταλλαγή ν— 

(α) ανταποκριτών εφημερίδων καί φωτογράφων, ώς επίσης καί τηλεο
πτικών, ραδιοφωνικών καί καλλιτεχνικών συνεργείων, έπί προσω
ρινής ή μονίμου βάσεως, καί 

(β) αποστολών καί έμπειρογ'νομόνων είς τον τομέα των πληροφοριών. 

"Αρθρον 5 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν προβή είς δλάς τάς αναγκαίας διευθε

τήσεις Ινα τά αρμόδια ιδρύματα τών χωρών αυτών δύνανται νά παρέχουν είς 
τους δημοσιογράφους, τους είδησεοφωτογράφους, τά πληροφοριακά ή τηλεο
πτικά καί κινηματογραφικά συνεργεία, έπί αποστολή διά τους σκοπούς τής 
παρούσης Συμφωνίας, έπί μονίμου ή προσωρινής βάσεως, πάσαν άπαιτουμένην 
βοήθειαν διά την άσκησιν τών καθηκόντων των. 

"Αρθρον 6 
Πάντες σι έπ' ανταλλαγή διά τους σκοπούς τής παρούσης Συμφωνίας 

άνταποκριταί, δημοσιογράφοι, έκπαυδευταί καί άλλοι εμπειρογνώμονες θά 
συμμορφοΰνται καί θά σέβωνται τους έν τή φιλοξενούση χώρα ισχύοντας νόμους 
καί κανονισμούς. 

"Αρθρον 7 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θέλουν λάβει μέτρα διευκολύνοντα τά πληρο

φοριακά αυτών ιδρύματα ίνα δίδουν την δέουσαν δημοσιότητα καί προβολήν 
είς τ ά σημαντικά εθνικά γεγονότα έκατέρας τών χωρών προς τούτοις, τά 
Μέρη θότ ανταλλάσσουν οσάκις τούτο θεωρείται άναγκαΐον, τό άπαιτούμενον 
σχετεκόν ύλικόν. 

"Αρθρον 8 
Διά την έφαρμογήν τής παρούσης Συμφωνίας τά Συμβαλλόμενα Μέρη 

θά διεξάγουν περισδικάς διαβουλεύσεις έκ περιτροπής, έν Λευκωσία καί Δα
μασκώ ή μέσω τής διπλωματικής όδου έπί τω τέλει επεξεργασίας τών συγκε
κριμένων λειτουργικών σχεδίων. 
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"Αρθρον 9 
Ή παρούσα Συμφωνία υπόκειται εις εγκρισιν βάσει του Συντάγματος 

και τών νόμων έκατέρου τών Συμβαλλομένων Μερών και θα τεθή εν ίσχύϊ 
καθ' ήν ήμέραν τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα γνωστοποιήσουν άλλήλοις δτι ή 
τοιαύτη εγκρισις έχει δοθή. 

"Αρθρον 10 
Ή παρούσα Συμφωνία συνάπτεται δια περίοδον πέντε ετών και θά παρά-

τείνηται σιωπηρώς κατά το τέλος εκάστης πενταετίας δι' έτέραν περίοδον πέντε 
ετών έκτος εάν αϋτη ήθελε καταγγελθή ύφ' έκατέρου τών Συμβαλλομένων 
Μερών εξ μήνας τουλάχιστον προ της εκπνοής αυτής. 

Έγένετο έν Λευκωσία, την 8ην Μαρτίου 1974, εις τέσσαρα πρωτότυπα 
αντίτυπα, δύο είς την Έλληνικήν και δύο εις τήν Άραβικήν γλώσσαν, απάντων 
τούτων δντων εξ ίσου αυθεντικών. 

Διά την Κυβέρνησιν της Δια τήν Κυβέρνησα/ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Συριακής 'Αραβικής 

ΧΡ. ΒΕΝΙΑΜΙΝ, Δημοκρατίας 
Πρέσβυς MOHAMMAD KHODOR, 

Γενικός Διευθυντής Επιτετραμμένος. 
Υπουργείου Εξωτερικών. 


