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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΰπ" "Αρ. 973 της 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμφωνίας περί Συνεργασίας εις τον Τομέα των Υγειονομικών 
Υπηρεσιών (Κυρωτικός) Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την 
επίσημο ν έφημερΟδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμψώνως τω "Αρ'θρω 52 τοΟ 
Συντάγματος. 

'Αριθμός 82 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝ.ΙΑΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ε Ι Σ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό-περί της Συμφωνίας περί Συνοπτικός 
Συνεργασίας εις τον Τομέα τών Υγειονομικών Υπηρεσιών (Κυρω- τίτλος, 
τικός) Νόμος του 1972. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω,. έκτος έάν εκ τοΟ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

«Συμφωνία» σημαίνει την Συμφωνίαν περί Συνεργασίας εις τόν 
Τομέα τών Υγειονομικών Υπηρεσιών, της οποίας τό κείμενον εκ
τίθεται ε'ις τόν Πίνακα. πίναξ. 

3 . Ή Συμφωνία,, την οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε κύρωσις 
την 29ην 'Ιουνίου 1972, δυνάμει της 6π' αρ. 10.931 και ήμερομηνίαν Συμφωνίας. 
18ην Νοεμβρίου 1971, 'Αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου δια 
του παρόντος Νόμου κυρουται. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρ'θρον 2) 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Σ Ο Σ ΙΑΛΙΙ ΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Τ Η ς ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΊΑς 
ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ε Ι Σ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ή Κυβέρνησις της Κυπριακής Δημοκρατίας και ή Κυβέρνησις της Σοσια

λιστικής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας, έν τοΐς εφεξής καλούμεναι έν τή 
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παρούστ] Συμφωνία τά Συμβαλλόμενα Μέρη, εν τή προσπάθεια να αναπτύξουν 
φιλικάς σχέσεις και συνεργασίαν εις τον τομέα τών υγειονομικών υπηρεσιών 
μεταξύ τών δύο χωρών έχουν συμφωνήσει ώς ακολούθως : 

"Αρθρον 1 
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προαγάγουν συνεργασίαν και θα ενθαρρύνουν 

την άνταλλαγήν εμπειριών έπι προβλημάτων υγειονομικών υπηρεσιών και της 
'ιατρικής επιστήμης. 

"Αρθρον 2 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη, ανεξαρτήτως τών γενικών ανταλλαγών εις την 

δημοσίαν ύγείαν και τάς ύγειονομικάς υπηρεσίας, θα ανταλλάσσουν, ιδιαι
τέρως, εμπειρίας εις τον τομέα της προληπτικής μερίμνης, της υγιεινής και 
επιδημιολογικής μερίμνης, της υγειονομικής εκπαιδεύσεως, τής χρήσεως ιατρι
κών οργάνων, συσκευών και φαρμάκων. 

"Αρθρον 3 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά τηρούν άλληλα ενήμερα τών με διεθνή συμ

με'τοχήν συγκροτουμένων εις τάς οίκείας επικρατείας αυτών και ασχολουμένων 
μέ προβλήματα υγείας συνεδρίων, διασκέψεων και συμποσίων. 

"Αρθρον 4 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά ανταλλάσσουν ίατρικάς εκδόσεις, ίατρικάς 

ταινίας, διδακτικάς συσκευάς έκπαιδευτι'κου χαρακτή,ρος, και άλλα ε'ις τον 
τομέα τής υγειονομικής εκπαιδεύσεως. 

"Αρθρον 5 
Έν τω κοινώ ελέγχω μολυσματικών ασθενειών τά Συμβαλλόμενα Μέρη 

θά ανταλλάσσουν εμπειρίας επί τής παρεμποδίσεως, διαγνώσεως και θεοα
πείας τών ασθενειών τούτων και θά ανταλλάσσουν πληροφορίας αρμοδίων 
επισκοπήσεων επιδημιολογικής καταστάσεως. 

"Αρθρον 6 
?Έν τω πλαισίω τής ανταλλαγής εμπειριών τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά 

ενθαρρύνουν ανάπτυξαν και επέκτασιν συνεργασίας μεταξύ ινστιτούτων έρεύνης, 
σχολείων υγειονομικών λειτουργών καΐ λοιπών υγειονομικών 'Ινστιτούτων. 

"Αρθρον 7 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά συνεργάζωνται εις τον τομέα εκπαιδεύσεως 

υγειονομικών λειτουργών— 
(α) διά τής αποστολής παρά του ενός Μέρους, τή αιτήσει του ετέρου, 

ειδικών διά τήν εκ'παίδευσιν υγειονομικών λειτουργών ή διά τής 
παροχής ευκαιριών παρά του ενός Μέρους δι' εκπαίδευσα/ εις ινστι
τούτα αύτου υγειονομικών λειτουργών του ετέρου Μέρους" 

(β) διά τής ύπ' αμφοτέρων τών Μερών προαγωγής ανταλλαγών ιατρών 
ή άλλων υγειονομικών λειτουργών κ α! τής παροχής εις αυτούς μετα
πτυχιακής εκπαιδεύσεως εις ώρισμένους κλάδους υγείας ή ιατρικής 
ff\ διά τής εξασφαλίσεως εις αυτούς ευκαιρίας μελέτης ώρισμένών 
ε'ίδών ασθενειών" 

(γ) διά τής προμηθείας υπό του ενός Μέρους εΐς το έτερον, τή αιτήσει 
του δευτέρου, ειδικών έν γένει βάσει Ιδιαιτέρων διευθετήσεων συμ
φωνηθησομένων μεταξύ τών Μερών" 

(δ) διά τής ανταλλαγής διδακτικών βοηθημάτων κ α! εμπειριών. 
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"Αρθρον 8 
Τα αρμόδια όργανα και ινστιτούτα των Συμβαλλομένων Μερών θα δέ-

χωνται ασθενείς εκατέρωθεν δια θεραπείαν δταν τοιαύτη θεραπεία δεν δύναται 
νά παρέχηται είς την χώραν του Μέρους ε'ίς ην ό ασθενής άνη'κει, ύπό συμφω-
νηθησομένας μεταξύ των Μερών συνθήκας και λεπτομέρειας. 

"Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θα διασφαλίζη την άναγκαίαν θεραπείαν 
δια τους πολίτας τοΟ ετέρου Μέρους, οϊτινες προσωρινώς δυνατόν νά εύρί
σκωνται ε'Ίς την έπικράτειάν του, εις περιπτώσεις σωματικής βλάβης ή οξείας 
ασθενείας. 

"Αρθρον 9 
Προς τον σκοπόν εφαρμογής τής παρούσης Συμφωνίας τα Συμβαλλόμενα 

Μέρη θα έπεξεργάζωνται συγκεκριμένα προγράμματα συνεργασίας δια ·καθω
ρισμένας χρονικάς περιόδους. 

"Αρθρον 10 
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καλύπτουν τάς προκύπτουσας εκ τής εφαρ

μογής τής παρούσης Συμφωνίας δαπανάς βάσει τών εξής αρχών : 
(α) Ίατρικαί εκδόσεις και ίατρικαί ταινίαι, εικονογραφημένα και άλλα 

'διδακτικά βοηθήματα και έκπαιδευτικόν ύγειονομικόν ύλικόν 9ά 
άνταλλάσσωνται δωρεάν. 

(β) Διά την άνταλλαγήν επισήμων αντιπροσωπειών το άποστέλλον Μέ
ρος θά καλύπτη τάς δαπανάς ναύλων επιστροφής και το λαμβάνον 
Μέρος θά καλύπτη τάς δαπανάς καταλλήλου παραμονής, τά έξοδα 
έν σχέσει προς το εν τη χώρα πρόγραμμα και έμπρεπούσας ημε
ρησίας αποζημιώσεις. 

(γ) Τηρουμένων των προνοιών τής παραγράφου (β) ανωτέρω, δαπάναι 
συνδεόμενοι προς την έπίσκεψιν και παραμονήν ιατρών και άλλων 
υγειονομικών λειτουργών έν τή έπικροίτεία του ενός τών Συμβαλ
λομένων Μερών θά καλύπτονται ύπό του αιτούντος την έπίσκεψιν 
'καΐ παραμονήν ιατρών καΐ υγειονομικών λειτουργών, Συμβαλλο
μένου Μέρους. 

Αϊ δαπάναι διά τά τροφεία κ α! τήν θεραπείαν εισαγομένων είς νοσοκομεία 
ασθενών και την ίατρικήν περίθάλψιν, ώς εκτίθενται έν άρθρω 8 τής παρούσης 
Συμφωνίας, θά καλύπτωνται ύπό του άποστέλλοντος Μέρους. Ουσιαστική 
θεραπεία >εν περιπτώσει οξείας ασθενείας και σωματικών βλαβών πολιτών του 
ενός Συμβαλλομένου Μέρους έν τή επικράτεια του ετέρου Συμβαλλομένου 
Μέρους θά παρέχηται δωρεάν. 

"Αρθρον 11 
Ό αμοιβαίος διακανονισμός εξόδων συμφώνως τω άρθρω 10 τής παρούσης 

Συμφωνίας θά γίνεται βάσει τής Ισχυούσης εκάστοτε μεταξύ τών δύο χωρών 
Σ υμφωνίας Πληρωμών. 

"Αρθρον 12 
Ή παρούσα Συμφωνία δύναται νά προσαρμόζηται από καιρού είς καιρόν 

κοινή συναινέσει τών δύο Συμβαλλομένων Μερών. 

"Αρθρον 13 
Ή παρούσα Συμφωνία υπόκειται είς εγκρισιν βάσει του1 συντάγματος και 

τών Νόμων έ κ ατέ ρου τών Συμβαλλομένων Μερών εκαστον Συμβαλλόμενον 
Μέρος θά πληροφόρηση το έτερον επί τή συμπληρώσει τών απαιτουμένων ύπό 
του συντάγματος και τών Νόμων αυτού διαδικασιών ίνα τεθή έν ίσχύϊ ή πα
ρούσα Συμφωνία. Ή Συμφωνία θά τεθή έν ίσχύϊ κοίτα την ήμέραν τής τελευ
ταίας τών γνωστοποιήσεων τούτων. 
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Ή παρούσα Συμφωνία συνάπτεται δια περίοδον πέντε ετών άπό της ημε
ρομηνίας της εφαρμογής της. Έφ' δσον δεν θα κατηγγέλλετο ύφ* ενός ή ύπ° 
αμφοτέρων των Μερών ουχί όλιγώτερον τών εξ μηνών προ του τέρματος της 
περιόδου τών πέντε ετών, αϋτη θα θ'εω.ρήται παρατεινομένη δια σιωπηρας 
συμφωνίας. Εις την περίπτωσιν παρατάσεως, αϋτη δύναται νά καταγγελθή 
ύφ' οιουδήποτε Μέρους δια προειδοποιήσεως εξ μηνών της γνωστοποιήσεως 
της 'καταγγελίας γινομένης κάθ' οιονδήποτε χρόνον. 

Έγένετο εν Λευκωσία τη 29η 'Ιουνίου 1972 εις τέσσαρα πρωτότυπα αντί
γραφα, δύο εις τήν Ελληνική ν καΐ δύο εις την Τσεχικήν, αμφοτέρων όντων 
αυθεντικών. 

Δια τήν 'Κυβέρνησιν 
Δια τήν Κυβέρνησιν της Σοσιαλιστικής Δημοκροττίας 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, τής Τσεχοσλοβακίας, 
(Ύπ.) MIX. Ε. ΓΛΥΚΥΣ. (ΎΤΤ.) Dr. JAROSLAVA PROKOPEC. 

Έτυπώ&η έν τω Τυ-πογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


