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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ' Άρ. 1582 της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί τής Συμφωνίας περί Πολιτιστικής, 'Επιστημονικής και Τεχνικής 
Συνεργασίας μεταξύ τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Συριακής Αρα
βικής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1980 εκδίδεται διά δημοσιεύ
σεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 3 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΏΝΙΑΝ ΠΕΡΙ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ , 
Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡ,ΠΑΣ Ι<ΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ Σ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Α Ρ Α Β Ι Κ Η Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ή Βουιλή των Άντυπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρη.ται ώς ό περί τής Συμφωνίας περί Συνοπτικός 
Πολιτιστικής, Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ τής

 τίτλ
°ς· 

Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Συριακής 'Αραβικής Δημοκρατίας 
(Κυρωτικός) Νόμος του Τ 980.: 

2. 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν εκ τοΰ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος έννοια—ι 

«Συμφωνία» σημαίνει την Συμφωνίαν περί Πολιτιστικής, Επι 
στημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ τής Κυπριακής 
'Δημοκρατίας και τής Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας, τής 
όποιας το κεΟμενον εν τω άγγίλικω πρωτοτυπώ εκτίθεται εις το 
ιΠρώ'τον Μέρος τοΰ Πίνακας και έν μεταφράσει εις την έλληνικήν πίναξ. 
ίείς το Δεύτερον Μέρος τοΰ Πίνακος : Πρώτον 

κ, ~ „ , · , η > r -  c ι ' Μέρος. 
Νοείται οτι εν περιπτώσει αντιθέσεως μεταςυ των δυο κείμενων Δεύτερον 

υπερισχύει το εις το Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακας έκτιθέμενον Μέρος, 
κείμενον. 

3. Ή Συμφωνία, την οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε κύρωσις 
την 25ην 'Οκτωβρίου, 1979 και ενέκρινε δυνάμει τής ύπ' αρ. 18.522 Συμφωνίας. 
και ήμερ. 15 Νοεμβρίου, 1979 Αποφάσεως τοΰ 'Υπουργικοΰ Συμ
βουλίου, διά τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰται. 

(5) 
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Π Ι Ν ΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
A G R E E M E N T 

ON 
CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION 

BETWEEN 
THE REPUBLIC OF CYPRUS 

AND THE SYRIAN ARAB REPUBLIC 
The Government of the 'Republic of Cyprus 

and 
The Government of the Syrian Arab Republic, 

Having regard to the close and friendly relations existing between the 
two States, 

Wishing to further develop and strengthen them, 
Animiaited by an equal desire to facilitate and develop their exchanges 

in the fields of Education, Science, Culture and Sports, 
Have agreed on the following: 

Article I 
The two Governments pledge to encourage relations, cooperation and 

exchange in the fields of Education, Science, Culture, Sports and Infor
mation, on the basis of reciprocity and respect of each side's sovereignty. 

Article II 
More specificially, the two Governments shall cooperate closely in the 

promotion of the following: 
1. The exchange of scholars, cultural officers, scientists, artists, teachers, 

archaeologists and technicians as individuals or in delegations. 
2. The development of research in subjects to be subsequently specified 

and agreed upon., 
3. The exchange of scolarshiips in various fields of undergraduate or 

graduate studies in universities or institutes of higher learning. 
4. The exchange of short Itemm training scholar ships in various technical 

ior vocaltiOnail fields., 
5. The exchange and training of administrative and technical super

visory personnel. 
6. To encourage the exchange of general information, news agencies 

representatives, reporters and journalists as well las writers, so as 
to acquaint themselves wilth the various aspects of progress and the 
lachiieveonents attained in the diverse domains of life in (both countries. 

7. The encouragement of cooperation beitween the authorities responsible 
for archaeology in both countries. 

8. To work for the establishment of an Arab centre in Cyprus for the 
study and promotion of Arab cullture., 

Anticle HI 
The two Governments pledge to promote further mutual understanding 

of each country's civilization and culture. The two parities pledge to 
provide all possible facilities in the field of exchange of artistic, folklloric 
and theatre groups, T.V. and movie films, the organization of cultural 
weeks and musicial performances, the organization of exhibitions and 

 participating in seminars and conferences. 
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Article IV 

The two Governments shall encourage mutual cooperation between the 
two countries in the fields of Radio and Television, as well as the co
operation of their two Institutions, to reach agreements for the realization 
of this objective. 

Article V 

The two Governments shall encourage the translation and publication 
of some of the bestknown works of Cypriiot and Syrian writers. 

Article VI 
The two Governments shall encourage the close cooperation and 

exchanges between their National Commissions for UNESCO. 
Article VII 

The two Governimenlts pledge to encourage close cooperation between 
authorized youth organizations in the 'two countries. 

Article VIII 
The two Governments shall encourage close ties of friendship between 

their Sports and Athletic Organizations, through the holding of competi
tions, exchange of sportsmen, athletes, and sport officials and experts, 
and the exchange of relevant informiation. 

Article IX 

The two Governiments agree to prepare operational programmes, valid 
for two or three years, for the implementation of the provisions of this 
agreement, through joint committees which will meet alternately 
Nicosia and Damascus whenever this is necessary, when the programmes 
are due for renewal. 

Article X 
The validity of this Agreement shall be for a period of five years and 

will be automatically renewed for the same period, unless any one of 
the two parties notifies the o'ther parity, in writing, of its intention to 
amend or to terminate the Agreement, at least six months prior to the 
date of its expiry. 

Article XI 

This Agreement shall come inlto force when the ratification documents 
are exchanged, in accordance with the legal requirements prevailing in 
both countries. 

Done in duplicate at Damascus, this day of 251th of October, 1979, in 
the English and Arabic languages, both texts being equally authoritative. 

For !the Governiment of the 
Republic of Cyprus, 

N. ROLANDIS, 
Minister of Foreign Affairs. 

For the Governiment of the 
Syrian Arab Republic, 

M. ZOUHEIR MACHARKA, 
Minister of Education. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α 

ι 

ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ή Κυβέρνησις τής Κυπριακής Δημοκρατίας, και 
Ή Κυβέρνησις τής Συριαίκής 'Αροΰβϋκής Δημοκρατίας, 

Λαμβάνουσαι ύ̂ ττ9 όψιν τάς ύφίσταμένας στενάς και φιλικάς σχέσεις μεταξύ 
των δύο Κρανών, 

Έπιθυμουσαι την προαγωγή ν αναπτύξεως και ενισχύσεως αυτών, 
Ώθούμεναι υπό ίσης επιθυμίας δπως διευκολύνουν και αναπτύξουν τάς 

άνταλλαγάς των εις τους τομείς της Παιδείας, της Επιστήμης, του Πολιτισμού 
και του Άθλητισμοϋ, 

Συνεφώνησαν έπι των ακολούθων^-

>t Αρθρον Ι 
Αι δύο Κυβερνήσεις αναλαμβάνουν νά ενθαρρύνουν σχέσεις, συνεργασίαν 

και άνταλλαγάς εις τους τομείς της Παιδείας* της Επιστήμης, του Πολιτισμού, 
του Αθλητισμού και της Πληροφορήσεως, επί τη βάσει της άμοιβαιότητος και 
του σεβασμοΟ της κυριαρχίας έικάστης πλευράς. 

>? 

Αρθρον 11 
ΕΙδυκώτερον, αϊ δύο Κυβερνήσεις θά συνεργάζωνται στενώς δια την προ

ώθησιν των ακολούθων :ί 
1. Της ανταλλαγής ύίποτρόφ'ων, μορφωτικών λειτουργών, έίπιστημόνων, καλ

λιτεχνών, διδασκάλων, αρχαιολόγων και τεχνικών, είτε ατομικώς εϊτε εις 
fro ^πλαίσιον αντιπροσωπειών., 

2. Τής αναπτύξεως επιστημονικών ερευνών εις θέματα άτινα θά καθορισθούν 
(και συμφωνηθούν μεταγενεστέρως.! 

3. Τής ανταλλαγής υποτροφιών εις διαφόρους τομιεΐς πτυχιακών σπουδών 
είς πανείπιστήιμια ή ινστιτούτα ανωτέρας εκπαιδεύσεως. 

4. Τής ανταλλαγής βραθυπροθέσμων υποτροφιών πρακτικής εξασκήσεως εις 
ίδιαφόρους τεχνυκούς Ιή επαγγελματικούς τομείς. 

5. Τής ανταλλαγής και πρακτικής εξασκήσεως διοικητικού καΐ τεχνικού 
εποπτικού προσωπικού., 

6. Τής ενθαρρύνσεως τής ανταλλαγής γενικών πληροφοριών, αντιπροσώπων 
πρακτορείων ειδήσεων, δημοσιογράφων και συγγραφέων, ώστε νά γνωρί
σουν τάς διαφόρους δφεις τής προόδου και τών επιτεύξεων αϊτινες έπρα
γματοπτοιήθησαν εις τους ποικίλους τομείς τής ζωής είς άμφοτέρας τάς 
χώρας., 

7. Τής ενθαρρύνσεως συνεργασίας μεταξύ τών άρμοΐδίων δι9 αρχαιολογικά 
θέματα ίαρχών αμφοτέρων τών χωρών.

8. Του Ιργου ιδρύσεως Άοαβιΐκου Κέντρου έν Κύπρω, διά την μελέτην καΐ 
(προαγωγήν τής 'Αραβικής Κουλτούρας., 

*r 
Αρθρον 111 

ΑΙ δύο Κυβερνήσεις αναλαμβάνουν νά προωθήΐσουν ετι περαιτέρω την άμοι
βαίαν κατανόη'σιν του πολιτισμού και τής κουλτούρας έΐκατέρας χώρας. 'Ανα
λαμβάνουν ώίσαύτως νά παρέχουν πασαν δυνατήν διευκόλυνσιν είς τον τομέα 
τής ανταλλαγής καλλιτεχνικών, λαογραφικών και θεατρικών ομάδων καθώς 
καΐ τηλεοπτικών καΐ κινηματογραφικών ταινιών, τής διοργανώσεως εβδομά
δων πολιτιστικών δκίδηλώσεων και μουσικών εκτελέσεων, τής διοργανώσεως 
εκθέσεων και συμμετοχής είς σεμινάρια καΐ διασκέψεις. 
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"Αρθρον IV 
Αϊ δύο Κυβερνήσεις θά ενθαρρύνουν την άμοιβαίαν συνεργασίαν μεταξύ των 

δύο χωρών εις τους τομείς του ραδιοφώνου και της τηλεοράσεως, καθώς έπί
σης την συνεργασίαν των δύο ιδρυμάτων των, ιτρός έπίΐευξιν συμφωνιών δια 
την πραγμαΤοπ:οίηισιν του σκοίπου τούτου. 

"Αρθρον V 
Αι δύο Κυβερνήσεις θά ενθαρρύνουν την μετάφρααιν και δηιμοσίευσιν (ορι

σμένων έκ των γνωστότερων έργων Κυίπρίων και Συρίων συγγραφέων. 
"Αρθρον VI 

ιΑί δύο Κυβ'ερνήσίεις θά ενθαρρύνουν την στενήν συνεργασίαν και άνταλλα
γάς μεταξύ των αντιστοίχων αυτών Εθνικών Έ'πιτρο^ττών διά την ΟΥΝΕΣΚΟ. 

"Αρθρον VII 
Αϊ δύο Κυβερνήσεις αναλαμβάνουν νά ενθαρρύνουν στενήν συνεργασίαν με

ταξύ εγκεκριμένων οργανώσεων νεολαίας εις τάς δύο χώρας. 
"Αρθρον VIII 

ιΑί δύο Κυβερνήσεις θά ενθαρρύνουν στενούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των 
αθλητικών όργοα/ώσεων αυτών, διά της οργανώσεως άθληΤιίκών γεγονότων, 
της ανταλλαγής αθλητών και άθλητυκών παραγόντων και εμπειρογνωμόνων 
και της ανταλλαγής συναφών πληροφοριών. 

"Αρθρον IX 
ιΑί δύο Κυβερνήσεις συμφωνούν δπως καταρτίζουν λειτουργικά προγράμμα

τα, διετούς ή τριετούς διαρκείας, διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων της πα
ρούσης Συμφωνίας, μέσω μυκτών επιτροπών αιτινες θά συνοα/τώνται εναλλάξ 
εις Λευκωσίαν και Δαμασκόν άποτείδήίποτε ήθελε παραστή άνάγικη, σταν τά 
προγράμματα πρόκειται νά ανανεωθούν. 

"Αρθρον Χ. 
Ή ί'σχύς της παρούσης Συμφωνίας θά είναι πενταετούς περιόδου και άνα

νεοΟται αυτομάτως δι' έτέραν περίο!δον τής αύΗης διαρκείας, έκτος εάν iv 
έκ τών δύο Συμβαλλομένων Μερών γνωιστοίποιήίση εγγράφως εις τό έτερον, 
τούΙλάχυσΤον εξ μήνας προ τής λήξεως ισχύος αύ^τής, τήν πρόθεσίν του περί 
τροποποιήσεως ή τερματισμού τής Συμφωνίας. 

"Αρθρον XI 
Ή παρούσα Συμφωνία θά τεθή έν Ισχύϊ ά'μα ως ανταλλαγούν τά έγγραφα 

επικυρώσεως της συμφώνως προς τάς νο̂ μι'κάς προοοπαιτή^ρεις τάς Ισχύουσας 
εις άμφοτέρας τάς χώρας. 

'Έγένετο εις διίπλουν, έν Δαμοοσκώ, τήν 25ην 'Οκτωβρίου, 1979, εις την Άγ
γλικήν και Άραβιίκήν γλώσσαν αμφοτέρων τών κειμένων τούτων δντων έξ 
ίσου αυθεντικών. 

Διά τήν Κυβέρνηοιν τής Διά τήν Κυβέρνηίσιν τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Συριακής Άροΰβικής Δημοκροοτίας. 

Ν. ROLANDIS, Μ. ZOUBEIR MAOHARKA, 
Υπουργός Εξωτερικών. Υπουργός Παιδείας. 


