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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
F 

ΰττ' Άρ. 1647 της 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980 
■ ■ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμφωνίας περί Πολιτιστικής, Εκπαιδευτικής και Επιστη
μονικής Συνεργασίας μεταξύ τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Ισπα
νίας (Κυρωτικός) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την 
έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 
τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 69 τοϋ I960 
■ 

ΝΟΜΟΣ ΐΚΥΡΩιΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, 
ΕΙΚΠΑΙΙΔίΕΥιΤΙίΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΣΤΗΜΟΐΝΙΐΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. ' 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 'ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΉΜΟΚ Ρ ΑΤΙ ΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

ι 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ό ποορών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί τής Συμφωνίας περί Συνοπτικός 
Πολιτιστικής, 'Εκπαιδευτικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεντ ί τλος· 
ταξύ τής (Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Ισπανίας ('Κυρωτικός) 
Νόμος του I960. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, 'έκτος έάν εκ του κειμένου προκύπτη δια Ερμηνεία. 
φόρος ιέννοια— 

«Συμφωνία» σημςχίνει την Συμφωνίαν περί Πολιτιστικής, Εκ
παιδευτικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ τής Κυ
πριακής Δημοκρατίας και τής Ισπανίας, τής οποίας το κείμε
νον έν τω άγγλικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται εις τό Πρώτον Μέρος πίναξ. 
του Πίνακας και έν μεταφράσει εις την Έλληνικήν εις τό Δεύ Πρώτον Μέρος, 
τερον Μέρος του Πίνακος: 

ιΝοεΐται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμέ
νων υπερισχύει τό εις τό 'Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέ

Δεύτερον 
Μέρος. 

μενον κειμενον. 
a» 

3. Ή Συμφωνία, την οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε κύρωσις,. 
την 9ην Μαΐου, 1980, και ενέκρινε δυνάμει τής ύπ' αρ. 19.168 και Συμφωνίας, 
ήμερομηνίοτν 12ην Ιουνίου, 1980, 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμ
βουλίου, δια του παρόντος Νόμου κυρουται. 

(1247) 
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"/Ι 
. . ί ΠΓΝΑΞ 

("Αρθρον 2) 
ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 

AGREEMENT 
FOR 

CULTURAL, EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC COOPERATION 
BETWEEN 

THE REPUBLIC OF CYPRUS AND SPAIN 
■   - ' !■ 

The Government of the Republic of Cyprus and the Government of Spain, 
Desiring to consolidate the friendly relations between their two peoples, and 
Wishing to promote cultural, educational and scientific cooperation between 

the two countries, 
... Have agreed on the following : 

Article I 
The two parties shall encourage the development and promotion of cooperation 

between them in the cultural, educational and scientific fields. 
* * * 

Article II 
The two parties shall, according to their possibilities, exchange informative 

material such as books, printed material and documents, as well as audiovisual 
aids, etc., concerning culture, education, sports, sciences, arts and archaelogy. 

Article III 
Both Parties have agreed to encourage the establishment and development of 

close relations between the competent authorities, organizations and institutions 
of their respective countries, regarding culture, education, science, sports, arts and 
archaelogy. To this aim, the two Parties have agreed to proceed with exchanges 
and other forms of cooperation, especially the following : 

(a) Exchiange of scientists, teachers and officials from their respective 
Ministries; 

(b) Exchange of scholarships for graduate and postgraduate studies and 
research in universities or other institutions ; 

(c) Exchange of short period scholarships for special and summer courses; 
(d) Exchange ,of experts and specialists in all the fields covered by this 

Agreement; 
(e) Exchange of artists, writers and specialists in all the fields of culture. 

4 

Article IV 
h 

F 

Both Parties shall facilitate the participation of their representatives or dele
gations in the international congresses, conferences, seminars and other manife
stations related to this Agreement to be organized in their respective countries. 

Article V 
» 

h ■ 

The two Parties have agreed to promote the study of their respective languages 
and to encourage familiarization with the history, literature, arts and other fields 
of culture of the two countries. Both Parties shall encourage the translation and 
publication of books published in their countries. 

Article VI 
The two Parties shall facilitate cooperation and exchange of information as 

well as the exchange of reproductions of documents and bibliographies between 

• ■ > 

IP 
Ϊ 

i 
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the National Archives and libraries of the two countries, in accordance with 
their respective laws and regulations. Furthermore, the access of researchers to 
the said institutions shall be facilitated. 

Article VII 
Both Parties agree on the high importance of the mutual recognition of diplo

mas, degrees and certificates of studies and to this end they shall study jointly 
the requirements and seek the necessary means for reaching mutual recognition 
and equivalence. 

Article VIII 
The two Parties have agreed to encourage the collaboration in the field of 

archaelogical research and excavations, including the preservation and restoration 
of their cultural heritage—historical monuments,, works of art and manuscripts. 

Article IX 
Both Parties have agreed to exchange musical, educational, cultural and 

scientific programmes and tapes presenting the achievements and life of their 
countries between their radio and television organizations and to encourage direct 
contacts between them by exchanging visits of officials and experts in this field. 

Article X 
The two Parties have agreed to promote exchange and cooperation in the ' 

field of cinema by the exchange of films and organization of film shows in their 
countries. 

Article XI 
The two Parties have agreed to encourage the exchange of art exhibitions, 

musical, dance and theatre groups, folklore groups, individual artists as well as 
the participation in. international festivals held in the two countries. 

Article XII 
The two Parties have agreed to encourage cooperation between youth and 

sports organizations of both countries by organizing visits, competitions and 
exchange of sport specialists. 

Article XIII 
The two Parties shall exchange experiences and documentation concerning the 

cultural development in society and the activities undertaken to this end by each 
country. 

Article XIV 
The two Parties wish to strengthen the existing relations between the National 

Commissions for UNESCO of the countries as well as those relations between 
the.delegations of their respective countries in international organizations of 
cultural, educational and scientific character. 

Article XV 
Both Parties agree that the provisions of this Agreement do not exclude coope

ration in any cultural, educational and scientific field that the two Governments 
may agree to pursue. 

Article XVI 0 

For the purpose of implementing the present Agreement the Contracting 
Parties have agreed to prepare programmes of cooperation valid, for a period 
of three years setting forth the detailed forms of cooperation and exchange. 
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The programmes of cooperation shall be prepared and negotiated by a mixed 
commission which shall meet alternately in Cyprus and Spain. The meetings 
shall be arranged through the diplomatic channels before the expiry ot each 
programme. 

Article XVII 
This Agreement shall come into force on the date of exchange of the ratifi

cation instruments. It shall remain in force for a period of five years being 
thereafter automatically renewed for successive periods of five years unless 
denounced in writing through the diplomatic channels by either contracting 
Party, six months in advance. 

Done at Madrid this day of July 16th, 1980, in two originals both in English 
and in Spanish, both texts being equally authentic. 

For the Government 
of the Republic of Cyprus For the Government of Spain 

N. ROLANDIS J. A. DE OSME 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

Ή Κυ>(Βέρνησις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ή Κυβέρνησις της 'Ισπανίας, 
ΈπιθυμοΟσαι δπως παγιώσουν τάς φιλικάς σχέσεις μεταξύ των δύο λαών 

των, καΐ 
ΈπιθυιμοΟσαι δπως προωθήσουν τήν ποιλιτιστυκήν, εκπαιδευτική ν και έπι

στημονικήν συνεργασίαν μεταξύ των δύο χωρών, 
'Συνεφώνησαν ως ακολούθως : 

"Αρθρον Ι 
Τά δύο Μέρη: θα ενθαρρύνουν τήν άνάπτυξιν και προαγωγήν της μεταξύ 

των συνεργασίας είς τόν πολιτιστικόν, έκπαιδευτυκόν και έπιίστηιμονικόν τοιμέα. 
"Αρθρον II 

Τά δύο Μέρη; αναλόγως τών δυνατοτήτων των θα ανταλλάσσουν πληροφο
ριακόν ύιλικόν, ήτοι βιβλία, Ιντυπον ύλικόν και έγγραφα, καθώς και όπτι
κο^κουστίκά βοηθήματα, κ,λ.π., άφορώντα εις τόν πολιτισμόν, τήν έκπαί : 

δέυσιν, τόν άθλητίσμόν, τήν έπιστήΐμην, τάς τέχνας και τήν άρχαιολογίαν. = 
"Αρθρον III 

'Αμφότερα τά Μέρη συνεφώνησαν νά ενθαρρύνουν τήν έγκαθίδρυσιν και 
άνάπτυξιν στενών σχέσεων μεταξύ τών αρμοδίων άρχων, οργανισμών και •.ιδρυ
μάτων τών αντιστοίχων χωρών των, σχετικών προς τόν πολιτισμόν, τήν έικ
παίδέυσιν, τήν επιστήμη ν, τόν άθλητίσμόν, τάς τέχνας και τήν άρχαιολογίαν. 
Προς τούτο τά δύο Μέρη: συνεφώνησαν νά προχωρήσουν εις άνταλλαγάς και 
ετέρας μορφάς συνεργασίας, Ιδίως είς— 

(α) άνταλλαγάς επιστημόνων, διδασκάλων και λειτουργών τών αντιστοί
χων Υπουργείων των' 

(&) άνταλλάγάς υποτροφιών διά πτυχιακάς ή μεταπτυχιακάς σπόυδάς 
κάί έρευνας είς πανεπιστήμια ή έτερα ιδρύματα* 
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(γ) άνταλλαγάς υποτροφιών βραχείας διαρκείας δι' εΐδικάς και θερινάς 
σειράς μαθημάτων 

(δ) άντάλλαγάς εμπειρογνωμόνων και είδικών εις πάντας τους καλυπτο

μένους ύπό της παρούσης Συμφωνίας τομείς" 
(ε) άνταλλαγάς καλλιτεχνών, συγγραφέων καΐ εΐίδυκών εις πάντας τους 

τομείς του πολιτισμού. 
"Αρθρον IV 

'Αμφότερα τά Μέρη θά διευκολύνουν την συμμετοχήν αντιπροσώπων ή απο
στολών των εις διεθνή συνέδρια, διασκέψεις, σεμινάρια και λοιπάς εκδηλώ
σεις σχετιζομένας προς την παρουσοτν Συμφωνίαν και διοργοα/ουμένας είς τάς 
αντιστοίχους αυτών χώρας. 

"Αρθρον V 

Τά δύο Μέρη συνεφώνησαν νά προωθήσουν την σπουδήν τών αντιστοίχων 
αυτών γλωσσών και νά ενθαρρύνουν τήν γνώσιν της ιστορίας, της φιλολογίας, 
τών τεχνών και έτερων πολιτιστικών τομέων τών δύο χωρών. 'Αμφότερα τά 
Μέρη θά ενθαρρύνουν τήν μετάφρασιν και έκδοσιν βιβλίων εκδοθέντων εις τάς 
χώρας των. 

"Αρθρον VI 

Τά δύο Μέρη θά διευκολύνουν τήν συνεργασίαν και άνταλλαγήν πληροφο
ριών, καθώς και τήν άνταλλαγήν άναπαραγομένων έγγραφων και βιβλιογρα
φιών μεταξύ τών 'Εθνικών 'Αρχείων και βιβλιοθηκών τών δύο χωρών, συμφώ
νως προς τους αντιστοίχους αυτών νόμους και κανονισμούς. Προσέτι, ή είσο
δος, τών ερευνητών ε'Ις τά β'ιρημένα Ιδρύματα θά διευκολύνεται. 

"Αρθρον V I I 

'Αμφότερα τά Μέρη συμφωνούν έπι της εξαιρετικής σπουδαιότητος της 
αμοιβαίας άναγνωρίϊσεως τών διπλωμάτων, πτυχίων και πιστοποιητικών σπου
δών, προς τούτο δε θά μελετήσουν άπό κοινού τάς προαπαιτήσεις και θά ανα
ζητήσουν τά αναγκαία μέσα επιτεύξεως της τοιαύτης αμοιβαίας αναγνωρί
σεως και ισοτιμίας. 

"Αρθρον V I I I 

Τά δύο Μέρη συνεφώνησαν νά ενθαρρύνουν τήν συνεργασίαν εις τον τομέα 
τών .αρχαιολογικών ερευνών, και ανασκαφών, περιλαμβανομένης της συντη
ρήσεως και αποκαταστάσεως της πολιτιστικής των κληρονομιάς, ιστορικών 
μνημείων, έργων τέχνης και χειρογράφων. 

"Άρθρον IX 

Αμφότερα τά Μέρη συνεφώνησαν νά ανταλλάσσουν μέσω τών ραδιοφωνι
κών και τηλεοπτικών των οργανισμών μουσικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά κα ι 
επιστημονικά προγράμματα και ταινίας έμφανιζούσας τάς επιτεύξεις και τήν 
ζωήν εις τάς χώρας των. και νά ενθαρρύνουν άπ* ευθείας έ,παφάς μεταξύ αύΤών 
δι* ανταλλαγής επισκέψεων λειτουργών και εμπειρογνωμόνων είς τόν τομέα 
τούτον. 

"Αρθρον Χ 

Τά δύο Μέρη συνεφώνησαν νά προωθήσουν τήν άνταλλαγήν και συνεργα
σίαν είς τόν τομέα του κινηματογράφου διά της ανταλλαγής ταινιών καΐ της 
διοργανώσεως κινηματογραφικών παραστάσεων είς τάς δύο χώρας. 

"Αρθρον XI 

Τά δύο Μέρη, συνεφώνησαν νά ενθαρρύνουν τήν άνταλλαγήν εκθέσεων έργων 
τέχνης, τήν άνταλλςχγήν μουσικών, χορευτικών, θεατρικών και λαϊκών συγ
κροτημάτων και ;μεμονωμένων καλλιτεχνών, ως επίσης τήν συμμετοχήν είς 
διεθνείς έοίρταστίκάς εκδηλώσεις πρκχγματσποιουμένας ε'ις τάς δύο χώρας. 
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"Αρθρον XII 
Τά δύο Μέρη συνεφώνησαν να ενθαρρύνουν συνεργασίαν μεταξύ οργανώ

σεων νεολαίας και αθλητικών οργανισμών αμφοτέρων τών χωρών δια της 
διοργανώσεως επισκέψεων, διαγωνισιμών καΐ ανταλλαγής τεχνικών έπί τοΟ 
αθλητισμού. 

"Αρθρον XIII 
Τά δύο Μέρη. θα ανταλλάσσουν εμπειρίας και γραπτά στοιχεία άφορώντα 

είς την πολιτιστι'κήν άνάπτυξιν της κοινωνίας και τάς προς τούτο ύφ' έκαστης 
χώρας άναλαΐμβανο'μένας δραστηριότητας. 

"Αρθρον XIV 
Τά δύο Μέρη; επιθυμούν νά ενισχύσουν τάς ύφισταμένας σχέσεις μεταξύ τών 

Εθνικών Επιτροπών διά την ΟΥΝΕΣΚΟ τών χωρών των, ώς επίσης τάς σχέ
σεις μεταξύ τών αντιπροσωπειών τών αντιστοίχων αυτών χωρών είς διεθνείς 
οργανισμούς πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού χαρακτήιρος. 

"Αρθρον XV 
'Αμφότερα τά Μέρη συμφωνούν δτι αί. διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας 

ουδόλως αποκλείουν συνεργασίαν είς οιονδήποτε πολιτιστοκόν, έκπαιοευτιΐκόν 
καΐ έπιστηιμονικόν τοίμέα, τήν οποίαν αί δύο Κυ&ερνήσεις δυνατόν νά συμφω
νήσουν νά έπυδιώξουν. 

"Αρθρον XVI 
Διά τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας, τά Συμβαλλόμενα 

Μέρη; συνεφώνησαν νά καταρτίζουν προγράμματα συνεργασίας Ισχύοντα διά 
περίοδον τριών ετών καΐ περιγράφοντα λεπτοιμερώς τάς μορφάς συνεργασίας 
καΐ ανταλλαγής. 

Τά προγράμμοπα συνεργασίας θά καταρτίζωνται και θά τυγχάνουν δια
πραγματεύσεως υπό μικτών επιτροπών αΐτινες θά συναντώνται εναλλάξ έν 
Κύπρω καΐ Ισπανία. Αί συνεδριάσεις θά διευθετώνται μέσω της διπλωματι
κής δδοΟ πρό τής λήξεως έκαστου προγράμμοίτος. 

"Αρθρον XVII 
Ή παρούσα Συμφωνία θά τεθή έν εφαρμογή κατά τήν ήμερσμηνίαν ανταλ

λαγής τών έγγραφων επικυρώσεως. Αυτή θά παραμείνη έν ίσχύΐ διά περίο
δον πέντε ετών και έν συνεχεία θά άνανεουται αυτομάτως διά διαδοχιχάς 
πενταετίας, έκτος έάν έκάτερον Συμδοολλόμενον Μέρος καταγγείλη ταύτην 
εγγράφως διά τής διπλωματικής όδου εξ μήνας έκ τών προτέρων. 

Έγένετο έν ΜαΙδρίτη την 16ην Ιουλίου, I960, είς δύο πρωτότυπα,, εις τήν 
άγγλιικήν και ίσπανικήν, αμφοτέρων τών κειμένων τούτων δντων ,έξ ίσου, 
αύθεντυκών. 

Διά τήν Κυβέρνησιν Διά τήν Κυ&έρνησιν 
τής Κϋπριαικής Δημοκρατίας, τής''Ισπανίας, 

Ν. ROLANDIS J. Α. DE OSME 

Έτυττώθη έν τφ Τυττογραφείψ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ,'έν, Λευκωσία. 


