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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ *Αρ. 1440 της 27ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί τής Συμβάσεως μεταξύ τής Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημο
κρατίας και τής Κυβερνήσεως τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας διά τήν Σύστασιν 
Σεισμολογικού Σταθμοΰ έν Κύπρω (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1978 εκδίδεται 
διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας 
συμφώνως τω άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 21 τοΰ 1978 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΓΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗ
Σ Ε Ω Σ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑ 
ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΝ ΚΥΠΡΩ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμβάσεως Σύνδικος 
μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας καΐ τής τίτλος. 
Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας διά τήν Σύστασιν Σεισμο
λογικού Σταθμού έν Κύπρω (Κυρωτικός) Νόμος του 1978. 

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

«Σύμβασις» σημαίνει τήν.Σύμβασιν μεταξύ τής Κυβερνήσεως 
τής Κυπριακής Δημοκρατίας καΐ τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής 
Δημοκρατίας διά τήν Σύστασιν Σεισμολογικού Σταθμού έν 
Κύπρω τήν ύπογραφεΐσαν έν 'Αθήναις την 7ην Δεκεμβρίου, 1977. 

3. Ή Σύμβασις τής οποίας το κείμενον εκτίθεται εις τον Πίνακα κόρωσις 
και την οποίαν ή Δημοκρατία υπέγραψε διά καλυπτικής εγκρίσεως Συμφωνίας, 
του Υπουργικού Συμβουλίου ύπ' αρ. 16.529 και ήμερομηνίαν 27 Πίναξ. 
Ιανουαρίου, 1978, διά του παρόντος Νομού κυρουται. 
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Π Ι Ν Α Ξ 
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ

ΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΝ ΚΥΠΡΩ 

Ή Κυβέρνησις της Δημοκρατίας της Ελλάδος καΐ ή Κυβέρνησις της Δημο
κρατίας της Κύπρου έπιθυμοΰσαι να συνεργασθούν εις τον τομέα των σεισμο
λογικών φαινομένων εις Κύπρον και άναγνωρίζουσαι δτι έκ της συνεργασίας 
αυτής θά πρόκυψη δφελος δι' άμφοτέρας τάς χώρας, συνεφώνησαν και συναπε
δέχθησαν τα ακόλουθα : 

"Αρθρον 1 
Προς τον σκοπόν της μελέτης του ανωτέρου μανδύου της γης, δστις ειδικώς 

εις την περιοχή ν τής Κύπρου παρουσιάζεται έπΐ.τής επιφανείας αυτής ως επίσης 
και τών σεισμολογικών φαινομένων της Κύπρου, Ιδρύεται Σεισμολογικός 
Σταθμός εις Κύπρον δστις και τελεί ύπό την κοινήν έποπτείαν του Γεωδυνα
μικοϋ 'Ινστιτούτου τοΰ 'Εθνικού 'Αστεροσκοπείου 'Αθηνών καΐ του Τμήματος 
Γεωλογικής Έπισκοπήσεως τής Δημοκρατίας τής. Κύπρου. Ή εύρυθμος 
λειτουργία του εν λόγω Σταθμού τελεΐ ύπό την έγγύησιν τής Κυπριακής 
Κυβερνήσεως. 

■-"· .· . "Αρθρον 2 ' 
Ό 'Επιστημονικός εξοπλισμός του ανωτέρω Σταθμού δστις παραχωρείται 

κατά χρήσιν κοινή άποφάσει τών Υπουργών Οικονομικών και 'Εθνικής Παιδείας 
και θρησκευμάτων τής Κυβερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας προς την 
Κυβέρνησιν τής Κυπριακής Δημοκρατίας ανήκει κατά κυριότητα έξ ολοκλήρου 
είς τό Έλληνικόν Δημόσιον και είδικώτερον ε'ις το Γεωδυναμικόν Ίνστιτουτον 
του 'Εθνικού 'Αστεροσκοπείου 'Αθηνών. 

"Αρθρον 3 
Ή χρήσις και επιστημονική έκμετάλλευσις τών δεδομένων του ανωτέρω 

Σταθμού θά γίνεται τόσον ύπό του Γεωδυναμικοϋ 'Ινστιτούτου του 'Εθνικού 
'Αστεροσκοπείου 'Αθηνών δσον κ α! του Τμήματος Γεωλογικής Έπισκοπήσέως 
τής Δημοκρατίας τής Κύπρου τη συναινέσει τών οποίων θά είναι δυνατή ή 
παραχώρησις τής εν λόγω χρήσεως είς οιονδήποτε τρίτον. ~ 

"Αρθρον 4 
Ή άνέγερσις του κτιρίου καταλαμδάνοντος εμβαδόν περίπου 70 τ.μ. δπερ 

θά στέγαση τάς συσκευάς, διατάξεις και λοιπά παρελκόμένα του Σεισμολογικού 
Σταθμού θά συντελεσθή δαπάναις τής Κυβερνήσεως τής Δημοκρατίας τής 
Κύπρου. 

"Αρθρον 5 · 
Ή εν γένει λειτουργία και ή συντήρησις τοΰ Σεισμολογικού Σταθμού (ήτοι 

ε'ις έπιστημονικόν. και τεχνικόν προσωπικόν ύπηρέτησις, και ή προμήθεια δια
φόρων υλικών) θά βαρύνουν τήν Κυβέρνησιν τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

"Αρθρον 6 
Ή είς Κύπρον έγκατάστασις και ή εν αρχή θέσις ε'ις λειτουργίαν του περί 

οδ ό λόγος Σταθμού θά πραγματοποιηθή διά προσωπικού και δαπάναις του 
Γεωδυναμικοϋ 'Ινστιτούτου του Εθνικού 'Αστεροσκοπείου 'Αθηνών, δπερ τουλά
χιστον κατά τον αυτόν τρόπον άπαξ του έτους' θά άσκή την έπιθεώρησιν επί 
τής κανονικής λειτουργίας τών οργάνων του Σταθμού. Μερίμνη του αυτού 
'Ινστιτούτου και προς τον σκοπόν τής διασφαλίσεως τής κανονικής λειτουργίας 
τοΰ έν λόγω σταθμού θά αποστέλλονται τά άναγκαιουντα δργανα, διατάξεις 
καΐ λοιπά εξαρτήματα. 
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"Αρθρον 7 
Ή εξ Ελλάδος εις Κύπρον εξαγωγή των οργάνων τοΰ Σταθμού τούτου μετά 

των εξαρτημάτων αύτου πραγματοποιείται ελευθέρως και είναι άπηλλαγμένη 
πάσης διατυπώσεως. Επίσης είναι ελευθέρα και άπηλλαγμένη παντός φόρου, 
δασμού και τέλους πάσα εισαγωγή έκ Κύπρου εις Ε λ λ ά δ α παντός οργάνου, 
συστατικού ή παραρτήματος του περί οδ ό λόγος Σταθμού είς οιονδήποτε 
χρόνον ήθελε συντελεσθή αϋτη εϊτε έπί τω σκοπώ της αντικαταστάσεως είτε 
έπι τω σκοπώ της επισκευής τούτου. 

Τά έκ του Σταθμού τούτου προκύπτοντα εν γένει επιστημονικά στοιχεία 
(ταινίαι αναγραφής σεισμογραμμάτων κλπ) εισάγονται ελευθέρως εν Ε λ λ ά δ ι 
και είναι άπηλλαγμένα παντός φόρου, δασμού και τέλους. Κατά τον αυτόν 
τρόπον εκτελείται και ή εντεύθεν είς Κύπρον έπανεξαγωγή των αυτών επιστη
μονικών στοιχείων. Ύπό τάς αύτάς ακριβώς προϋποθέσεις συντελείται και 
πάσα συναφήςε'ισαγωγή εν Κύπρω ως και ή εκείθεν προς Ε λ λ ά δ α εξαγωγή. 

"Αρθρον 8 
Ή παρούσα Σύμβασις συνομολογείται διά χρονικήν περίοδόν δέκα ετών. 

Μετά δε τήν πάροδον ταύτης δύναται νά άνανεωθή εγγράφως και διά ώρι
σμένον χρονικόν διάστημα έφ' δσον εν τω μεταξύ δεν ήθελε καταγγελθή 
εγγράφως ύφ' έκατέρου των συμβαλλομένων Κρατών εξ μήνας τουλάχιστον 
προ τής λήξεως ταύτης. Έν περιπτώσει καταγγελίας, της συμβάσεως είναι 
δυνατή ή διαπραγμάτευσις μεταξύ τών Κυβερνήσεων τών συμβαλλομένων 
Κρατών είς ρ,τι άφορα τήν δυνατότητα και τον τρόπον μεταβιβάσεως τής κυριό
τητος του μηχοαακοΰ εξοπλισμού είς τήν Κυβέρνησιν τής · Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

"Αρθρον 9 
Ή ισχύς τής παρούσης Συμβάσεως άρχεται άπό τής ημέρας τής ανταλλαγής 

ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ τών συμβαλλομένων Κρατών δτι αϋτη έτυχε 
τής επικυρώσεως συμφώνως προς τάς διατάξεις του Συντάγματος και νομο
θεσίας έκαστου τούτων. 

Έγένετο έν Αθήναις τήν 7ην Δεκεμβρίου, 1977, είς δύο πρωτότυπα εκάστου 
τών συμβαλλομένων λαβόντων ανά εν πρωτότυπον είς τήν Έλληνικήν γλώσσαν 
αμφοτέρων δεόντως υπογεγραμμένων ύπό τών Συμβαλλομένων μερών. 

Διά τήν Κυβέρνησιν 
τής Δημοκρατίας τής Ελλάδος 

(Ύπ.) ΙΩΑΝΝΗΣ Β Α Ρ Β Ι Τ Σ Ι Ω Τ Η Σ 

Διά τήν Κυβέρνησιν 
τής Δημοκρατίας της Κύπρου. 

(Ύπ.) ΦΡ. ΚΟΛΩΤΑΣ 


