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Ό περί της Συμφωνίας περί Προσωρινής Εισαγωγής , "Ανευ Δασμοΰ, 
Ί α τ ρ ι κ ο ΰ , Χειρουργικού και ΈργαστηριακοΟ Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ έιτί Χρησιδανείφ 
προς τα Νοσοκομεία και έτερα ' Ι α τρ ικά ' Ι δρύματα προς τόν Σ κ ο π ό ν Διαγνώ
σεως ή' θ ε ρ α π ε ί α ς (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως 
εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρφ 
52 τοΰ Σ υ ν τ ά γ μ α τ ο ς . 

'Αριθμός 75 τοΟ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΠΕΡΙ Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η Σ 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ , ΑΝΕΥ ΔΑΣΜΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΚΑΙ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ο Υ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙ Χ Ρ Η Σ Ι Δ Α 

Ν Ε Ι Ω Π Ρ Ο Σ ΤΑ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Α ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ Π Ρ Ο Σ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟΝ Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Ε Ω Σ "Η 
Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Συμφωνίας περί Συνοπτικός 
Προσωρινής Εισαγωγής , "Ανευ Δασμού, ' Ιατρικού, Χειρουργικού και τίτλος. 
'Εργαστηρ ιακού 'Εξοπλισμού έπί Χρησιδανείφ προς τα Νοσοκομεία 
και έτερα ' Ι α τ ρ ι κ ά ' Ι δρύματα προς τόν Σκοπόν Διαγνώσεως ή θ ε 
ραπείας (Κυρωτικός) Νόμος τοΰ 1973. 

2. Έ ν τ ώ παρόντι Νόμω, έκτος έάν εκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία. 
φόρος έννοια— 

«Συμφωνία» σημαίνει την Συμφωνίαν περί Προσωρινής Εισαγω

γής , "Ανευ ΔασμοΟ, ' Ιατρ ικού, Χειρουργικού και 'Εργαστηρ ιακού 
'Εξοπλισμού έπί Χρησιδανείφ προς τά Νοσοκομεία και έτερα 
Ι α τ ρ ι κ ά Ι δ ρ ύ μ α τ α προς τόν Σκοπόν Διαγνώσεως ή θ ε ρ απ ε ίας , 
της όποιας τό κείμενον έν τω ά γ γ λ ι κ ω πρωτοτύπφ εκτίθεται εις 
το Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος και έν μεταφράσει ε'ις τήν έλληνι πίναξ. 
κήν εις τό Δεύτερον Μέρος τοΰ Πίνακος : 
Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων 

υπερισχύει τό εις τό Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος έκτιθέμενον κείμε

νον. 

3. Ή Συμφωνία, τήν οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε κύρωσις. 
τήν 18ην Σεπτεμβρίου 1970, δυνάμει της ύπ' αριθμόν 9791 και ήμερο
μηνίαν 18 ' Ιουνίου 1970, 'Αποφάσεως τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, 
διά τοΰ παρόντος Νόμου κυροΰται. 

4. Ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος Τελωνείων τοΰ 'Υπουργείου Οίκο- Εφαρμογή 
νομικών είναι έμπεπιστευμένος τά της εφαρμογής τής Συμφωνίας , τήςΣυμβά-
χορηγοΰνται δέ αύτω αί έν το ΐς "Αρθροις 2 και 3 αυτής έκτιθέμεναι σεως· 
αρμοδιότητες, περιλαμβανομένης και τής εξουσίας προς έκδοσιν 
των έν τη π α ρ α γ ρ ά φ φ 2 τοΰ "Αρθρου 2 αυτής αναφερομένων άδειων. 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
AGREEMENT ON THE TEMPORARY IMPORTATION FREE OF DUTY 
OF MEDICAL, SURGICAL AND LABORATORY EQUIPMENT FOR USE 
ON FREE LOAN IN HOSPITALS AND OTHER MEDICAL INSTITUTIONS 

FOR PURPOSES OF DIAGNOSIS OR TREATMENT 
The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe, 
Considering that a State may in exceptional circumstances find itself suddenly 

to be without sufficient stocks of medical, surgical and laboratory equipment to 
satisfy the most urgent requirements of the population ; 

Considering that it is desirable to facilitate the crossing of frontiers for 
medical, surgical and laboratory equipment which one Member State may be able 
to make available to another; 

Considering, further, that the aim of the Council of Europe is to achieve a 
greater unity between its Members and to facilitate their economic and social 
progress by various means including the conclusion of European Agreements ; 

Recognising that a practical way of achieving that aim would be the conclusion 
Of an agreement providing for the free passage of medical, surgical and laboratory 
equipment on loan, ' 

Have agreed as follows : 
ARTICLE 1 

1. The Contracting Parties shall, provided that they have sufficient stocks for 
their own needs make medical, surgical and laboratory equipment available on 
free loan to such other Contracting Parties as may, in exceptional circumstances 
have urgent need of i t ; such equipment shall, upon request, be sent to the Party 
concerned and shall subsequently be returned. 

2. Each Contracting Party benefiting under the terms of the previous para
graph shall grant all possible facilities for the importation on a temporary basis 
of the equipment loaned. r ' 

ARTICLE 2 
1. The period of temporary importation shall not exceed six months in the 

first instance but may, with the agreement of the exporting country, be extended 
for a further period subject to the same conditions. 

2 The above facilities shall be granted only in respect of medical, surgical 
and laboratory equipment for use in hospitals and other medical institutions They 
shall include the issue of any licences required for the temporary importation of 
such equipment and the suspension of import duties and import taxes (including 
all duties and taxes whatsoever chargeable by reason of importation) other than 
charges for actual expenses incurred by the authorities of the country of temporary 
importation. r ' 

ARTICLE 3 
Notwithstanding the provisions of Articles 1 and 2 above, the competent 

authorities of the importing State may take such measures as may be necessary 
feither to ensure the reexportation of any such equipmeni imported on a temporary 
basis, once the exceptional circumstances shall have ceased to exist or the time
Itort provided for under paragraph 1 of Article 2 above has elapsed, whichever 
is the earlier or to ensure payment of any import duties and import taxes which 
become payable in the case of any failure to reexport the equipment 
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ARTICLE 4 
The provisions of this Agreement shall not prejudice more favourable 

provisions for the temporary importation of the equipment referred to in Article 1, 
contained in the laws or regulations of any Contracting Party or in any Convention, 
Treaty or Agreement in force between two or more Contracting Parties to the 
present Agreement. 

ARTICLE 5 
1. This Agreement shall be open to the signature of Members of the Council 

of Europe, who may become Parties to it by: 
(a) signature without reservation in respect of ratification, or 
(b) signature with reservation in respect of ratification, followed by 

ratification. 
2. Instruments of ratification shall be deposited with the SecretaryGeneral of 

the Council of Europe. 

ARTICLE 6 
1. This Agreement shall enter into force three months after the date on which 

three Members of the Council shall, in accordance with Article 5, have signed 
the Agreement without reservation in respect of ratification or shall have ratified it. 

2. In the case of any Member of the Council who subsequently shall sign the 
Agreement .without reservation in respect of ratification or who shall ratify it, the 
Agreement shall enter into force three months after the.date of such signature 
or of the deposit of the instrument of ratification. 

ARTICLE 7 
The. Committee of Ministers of the Council cf Europe may invite any non

Member State to accede to this Agreement. Such accession shall take effect three 
months after the date on which the instrument of accession was deposited with the 
SecretaryGeneral of the Council of Europe. 

ARTICLE 8 
The SecretaryGeneral of the Council of Europe shall notify Members of the 

Council and acceding States; 
(a) of the date of entry into force of this Agreement and the names of 

any Members who have signed without reservation in respect of rati
fication or who have ratified i t ; 

(b) of the deposit of any instrument of accession in accordance with 
Article 7. 

ARTICLE 9 
1. This Agreement shall remain in force indefinitely. 
2. Any Contracting Party may withdraw from the Agreement by giving one 

year's notice to that effect to the SecretaryGeneral of the Council of Europe. 
In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed 

this Agreement. 
Done at Strasbourg, this 28th day of April 1960, in English and French, both 

texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain deposited in 
the archives of the Council of Europe. The SecretaryGeneral shall send certified 
copies to each of the signatory and acceding Governments. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΑΝΕΥ ΔΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙ-

5βϊ'τίί!Σ2!ϊΓί52Χ ΚΑΙ ΕΡΓΑςΤΗΡ1ΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΕΠΙ 
ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟΝ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΣ "Η ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. 
ΑΙ αυτόθι ύπογράφουσαι Κυβερνήσεις, οδσαι Μέλη τοΟ Συμβουλίου της 

, " Ε Χ°^ σ ο α ύ ? όψιν δτι εν Κράτος δύναται εις εξαιρετικός περιστάσεις νά 
ευρέθη αίφνης άνευ επαρκών αποθεμάτων ιατρικού, χειρουργικού και εργα
στηριακού εξοπλισμού προς άντιμετώπσιν των πλέον κατεπειγουσών αναγκών 
του πληθυσμού' 

"Εχουσαι ύπ' δψιν δτι εϋκταΐον είναι δπως διευκολύνουν την δια τών συ
νόρων διελευσιν ιατρικού, χειρουργικού και εργαστηριακού εξοπλισμού, δπερ 
εν Κράτος—Μέλος είναι εις θέσιν νά διαθέτη προς τον έτερον 
^ "Εχουσαι περαιτέρω ύπ' δψιν δτι δ σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης 
έγκειται εις την επιτευξιν μεγαλυτέρας ένότητος μεταξύ τών Μελών αυτού 
καθώς και εις την διευκόλυνσιν της οικονομικής και κοινωνικής τούτων προόδου 
δια ποικίλων μέσων, περιλαμβανομένης της συνάψεως Ευρωπαϊκών συμφωνιών 

Άναγνωρίζουσαι δτι είς πρακτικός τρόπος επιτεύξεως τοϋ σκοπού τούτου 
Ηα_ήτο ή συναψις μιας συμφωνίας προβλεπούσης την έλευθέραν διέλευσιν ιατρι
κού, χειρουργικού και εργαστηριακού εξοπλισμού : 

Συνεφώνησαν ώς ακολούθως : 

ΑΡΘΡΟΝ 1 
R  ] · Τ ά Συμβαλλόμενα Μέρη, νοουμένου δτι κατέχουν επαρκή αποθέματα 
δια τας ίδιας αυτών άνάγκας, θά παραχωρούν ίατρικόν, χειρουργικών και 
εργαστηριακόν έξοπλισμόν έπι χρησιδανείω προς δσα έτερα Συμβαλλόμενα 
Μέρη, τα οποία είς εξαιρετικός περιστάσεις δυνατόν νά έχουν έπείγουσαν γρείαν 
τούτου" ό έν λόγω εξοπλισμός θά άποστέλληται τη αιτήσει προς τό ένδιαφε
ρομενον Μέρος και δέον νά έπιστρέφηται μεταγενεστέρως. 

2. "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος έπωφελούμενον τών δρων της προ
ηγουμένης παραγράφου οφείλει νά παράσχη πασαν δυνατήν διευκόλυνσιν δια 
την εισαγωγην επι προσωρινής βάσεως τοΰ χρησιδανεισθέντος εξοπλισμού. 

ΑΡΘΡΟΝ 2 
1. Ή διάρκεια τής προσωρινής εισαγωγής δεν δύναται νά ύπερβαίνη τους 

εξ μήνας κατά πρώτον, δύναται δμως τη συγκαταθέσει τής έξαγούσης χώρας 
να παραταθη δια περαιτέρω περίοδον, υποκείμενη είς τους αυτούς δρους. 

2. Αϊ ανωτέρω διευκολύνσεις θά παρέχωνται μόνον έν σχέσει προς ίατρικόν 
χειρουργικον και εργαστηριακόν έξοπλισμόν προς χρήσιν είς νοσοκομεία και 
εις έτερα ιατρικά ιδρύματα. Αύται θά περιλαμβάνουν τήν έκδοσιν οιωνδήποτε 
άδειων απαιτουμένων διά τήν προσωρινήν είσαγωγήν τοΰ έν λόγω εξοπλισμού 
καθώς και^την αναστολήν τών εισαγωγικών δασμών καί φόρων'(περιλαμβα
νομένων _των παντοειδών δασμών καί φόρων τών εισπραττομένων λόγω της 
εξαγωγής) πλην_των επιβαρύνσεων διά πραγματικάς δαπανάς διενεργηθείσας 
υπό των άρχων της χώρας τής προσωρινής εισαγωγής. 

ΑΡΘΡΟΝ 3 
'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τών "Αρθρων 1 καί 2 ανωτέρω, αϊ άρμόδιαι 

αρχαι του εισαγοντος Κράτους δύνανται νά προβαίνουν είς τήν λήψιν τών αναγ
καίων μέτρων, είτε προς έξασφάλισιν τής έπανεξαγωγής οιουδήποτε τοιούτου 
εξοπλισμού ^εισαχθέντος έπΐ προσωρινής βάσεως, άφ' δτου αί έξαιρετικαι περι
στάσεις ήθελον παύσει υφιστάμεναι ή τό χρονικόν δριον τό προβλεπόιιενον έν 
παραγράφω 1 του Αρθρου 2 ανωτέρω ήθελε παρέλθει, οποιονδήποτε τών δύο 
ως άνω ηθελεν επέλθει πρότερον, είτε προς έξασφάλισιν τής πληρωμής οιωνδή
ποτε εισαγωγικών δασμών καί φόρων, οΐτινες καθίστανται πληρωτέοι έν περι
πτώσει οιασδήποτε παραλείψεως προς έπανεξαγωγήν του εξοπλισμού 
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ΑΡΘΡΟΝ 4 
Αϊ διατάξεις της παρούσης Συμφωνίας ουδόλως επηρεάζουν τάς εύνοϊκω

τέρας διατάξεις περί προσωρινής εισαγωγής τοΰ έν Άρθρω 1 αναφερομένου 
εξοπλισμού, τάς περιεχόμενος εις τους νόμους ή' τους κανονισμούς οιουδήποτε 
Συμβαλλομένου Μέρους ή εις οιανδήποτε έν ίσχύϊ Σύμβασιν, Συνθήκην ή 
Συμφωνίαν μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Συμβαλλομένων Μερών έν τη παρούση 
Συμφωνία. 

ΑΡΘΡΟΝ 5 
1. Ή παρούσα Συμφωνία θά είναι ανοικτή προς ΰπογραφήν ύπό των Μελών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, άτινα δύνανται νά καταστούν Συμβαλλόμενα 
Μέρη εις ταύτην διά— 

(α) υπογραφής άνευ επιφυλάξεως επικυρώσεως' ή 
(β) υπογραφής μετ' επιφυλάξεως επικυρώσεως, ακολουθούμενης ύπό 

επικυρώσεως. 
2. Τά έγγραφα τής επικυρώσεως κατατίθενται παρά τω Γενικω Γραμματεΐ 

τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 
ΑΡΘΡΟΝ 6 

1. Ή παρούσα Συμφωνία άρχεται ισχύουσα τρεις μήνας μετά τήν ήμερο
μηνίαν καθ' ην τρία Μέλη του Συμβουλίου ήθελον υπογράψει τήν Συμφωνίαν 
άνευ επιφυλάξεως επικυρώσεως ή ήθελον επικυρώσει ταύτην, συμφώνως προς 
τό "Αρθρον 5. 

2. Έ ν περιπτώσει παντός Μέλους τοΰ Συμβουλίου, τό όποιον μεταγενεστέ
ρως ήθελεν υπογράψει τήν Συμφωνίαν άνευ επιφυλάξεως επικυρώσεως ή ήθελεν 
επικυρώσει ταύτην, ή Συμφωνία θά τεθή έν Ίσχύϊ τρεις μήνας μετά τήν ήμερο
μηνίαν τής έν λόγω υπογραφής ή τής καταθέσεως τοΰ έγγραφου επικυρώσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ 7 
Ή 'Επιτροπή των Υπουργών τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης δύναται νά 

προσκαλή οιονδήποτε Κράτος μη Μέλος δπως προσχώρηση έν τη παρούση Συμ
φωνία. Ή τοιαύτη προσχώρησις θά λαμβάνη ίσχύν τρεις μήνας μετά τήν ήμε
ρομηνίαν καθ' ην τό εγγραφον προσχωρήσεως κατετέθη παρά τω Γενικω Γραμ
ματεΐ τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

ΑΡΘΡΟΝ 8 
Ό Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης οφείλει νά γνωστο

ποιή προς τά Μέλη τοΰ Συμβουλίου και προς τά προσχωροΰντα Κράτη
μα) περί τής ημερομηνίας ενάρξεως τής ισχύος τής παρούσης Συμφωνίας 

και των ονομάτων οιωνδήποτε Μελών, άτινα υπέγραψαν άνευ επι
φυλάξεως επικυρώσεως ή άτινα έπεκύρωσαν αυτήν 

(|3) περί τής καταθέσεως οιουδήποτε έγγραφου προσχωρήσεως κατ' έφαρ
μογήν τοΰ "Αρθρου 7. 

ΑΡΘΡΟΝ 9 
1. Ή παροΰσα Συμφωνία θά παραμείνη έν Ίσχύϊ έπ' αόριστον. 
2. Οιονδήποτε Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται νά άποσυρθή έκ τής Συμ

φωνίας κατόπιν επιδόσεως σχετικής προς τοΰτο προειδοποιήσεως ενός έτους 
προς τον Γενικόν Γραμματέα τοΰ Συμβουλίου τής Ευρώπης. 

Εις μαρτυρίαν των ανωτέρω ο'ι υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τοΰτο εξου
σιοδοτημένοι, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Συμφωνίαν. 

'Εγένετο έν Στρασβούργω τήν 28ην 'Απριλίου 1960, εις τήν Άγγλικήν και 
Γαλλικήν, αμφοτέρων των κειμένων όντων έξ ίσου αυθεντικών, εις άπλοΰν άντί
γραφον τό όποιον θά παραμείνη κατατεθειμένον εις τά άρχεϊα τοΰ Συμβουλίου 
τής Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς θά άποστέλλη κεκυρωμένα αντίγραφα 
εις έκάστην των ύπογραφουσών και προσχωρουσών Κυβερνήσεων. 


