
ΈπΙ τοϋ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής έν Άθήναις 
τήν 3(>ήν Μαρτίου 1 ·1 / / ύπογρχφείσης Συμβάσεως 
μεταξύ τής “Κυβερνήσεως της ' Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Αλβα
νίας. άφορώσης την πρόληψιν καί την καταττολέμησιν 
των .λοιμωδών Νότων, συμπεριλχμβχνομένης καί τής 
Ελονοσίας, εις τα παραμεθόρια εδάφη».

IIο<)ζ τ»/>· Bor/.l/r τfor F/./.ijrojr

1. Διά τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου σκοττεϊται ή κύ- 
ρωσις συμβάσεως υγειονομικού περιεχομένου, ύττογραφείσης 
έν ’.Αθήναις την 30ήν Μαρτίου 19/7 μεταςύ τής Κυβερνή- 
σεως τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Λαϊκής Σοσια
λιστικής Δημοκρατίας τής ’.Αλβανίας.

2. Ή σύμβασις βασίζεται, κυρίως, επί τής αρχής τής 
ίσης μεταχειρίσεως. άπό άπόψεως όρων υγειονομικής 
προστασίας των παραμεθορίων περιοχών τών δύο συμβαλ- 
λομένων χωρών, καί έξεπονήΟη επί τή βάσει τής καταστά- 
σεοις καί τών ιδιομορφιών τών εν ισχύι συστημάτων εις 
τον τομέα τής Δημοσίας 'Τγείας.

3. Εϊδικώτερον ή σύμβασις αύτη αφορά την λήψιν μέτρων 
εκ μέρους άμφοτέρων. τών συμβαλλόμενων χωρών, έχόντων 
ώς αντικειμενικόν σκοπόν την καταπολέμησιν καί προφύ- 
λαξιν τών πληθυσμών αύτών έκ τών ποικίλων .λοιμωδών 
Νόσων, περιλαμβανομένης καί τής Ελονοσίας.

Διά τοϋ τρόπου αύτοϋ καθίσταται δυνατή ή έγκαιρος 
ένημέρωσις τών αρμοδίων υγειονομικών υπηρεσιών έπί 
τής εκάστοτε έπικρατούσης Έπιδημιολογικής καταστάσεως, 
άναφορικώς μέ τά ποικίλα Λοιμώδη νοσήματα, ή άνταλλαγή 
επιστημονικών γνωμών καί ή λήψις μέτρων προστασίας 
καί προαγωγής τής Δημοσίας 'Τγείας.

Διά τοϋ άρθρου 1 δίδεται ή όρολογία ώρισμένων λέξεων 
άναφερομένων εις την σύμβασιν.

Διά ..Τοϋ άρθρου 2 προβλέπεται ή άμοιβαία άνταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ τών συμβαλλόμενων μερών εις περί- 
πτωσιν έμφανίσεως ώρισμένων λοιμωδών νόσων.

Διά Του άρθρου. 3 όρίζεται ό Τρόπος έκΤελέσεως τής 
άνταλλαγης πληροφοριών ώς καί ότι ψ ένηιχέρωσις ύπό 
άμφοτέρων τών μερών δέον νά περιέχη ωρισμενα στοιχεία, 
ώς π.χ. Τον Τόπον έμφανίσεως Τής νόσου, Τον τύπον καί 
Την βάρύΤηΤα ΤχύΤης, τών άριθμόν Τών κρουσμάτων, Τον 
άριθμόν τών θανάτων κ.λπ.

Διά Τοϋ ..άρθρου 4 προβλέπεται ή λήψις ώρισμένων οργα
νωτικών μέτρων υπό τών συμβαλλομένων μερώνεις τά 
παραμεθόρια έδάφη, άπαραιΤητα διά τήν άπρόίκοπον 
έκτέλεσιν τής συμβάσεως ώς π.χ. ό άπαιτούμενος αριθμός 
έίδικευμένου προσωπικού, ή άπαιτουμένη ποσοΤης υγειονο
μικών εφοδίων καί υλικών, ή δυνατότης άπομονώσεως τών 
ασθενειών, ή δυνατότης έγκαιρου καί Ταχείας εργαστηρια
κής διαΤνώσεως τών λοιμωδών νόσων κ.λπ.

Διά τοϋ άρθρου 5 ορίζεται ή ύποχρέωσις- την όποιαν 
άναλαμβάνουν τά συμβαλλόμενα μέρη είς τά παραμεθόεια 
έδάφη νά έφαρμόζουν άπαντα τά έπιδημιολογικοϋ χαρχ- 
κτήρος ’υγειονομικά μέτρα προλήψεως καί καταπολεμή- 
σεως τών λοιμωδών νόσων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ * ΕΚΘΕΣΙΣ Διά τοϋ άρθρου 6 προβλέπεται ότι αί Κεντρικά! 'Υγειονο
μικά*. Υπηρεσία', τών συμβαλλομένων μεριών δύνανται ν’ 
αντα/λ.άσσουν τήν εκάστοτε ίσχύουσαν νομοθεσίαν τήν ρυθμί- 
ζουσαν τά τής προλήψεως καί καταπολεμήσει»; τών λοιμωδών 
νόσων ως καί τήν πείραν τήν κτηθεΐσαν είς τον τομέα τοϋτον.

Επίσης διά τοϋ άρθρου τούτου προβλέπεται ή δυνατότης 
διευρύνσεως τών ύποχρεώσειυν τών άπορρεουσών έκ τής 
συμβάσεως είς τρόπον ώστε νά συμπεριλήφθοϋν καί εκείνα 
εκ τών λοιμωδών νοσημάτων τά όποια δεν είναι είσέτι 
γνωστά.

Διά τών άρθρων ,. 8. 9. 10 καί 11 λαμβάνονται ώρισμένα 
υγειονομικά μέτρα εις τά παραμεθόρια έδάφη ύπό τών 
συμβαλλόμενων μερών πρός τόν σκοπόν προλήΰεως καί 
καταπολεμησεως τής πανώλους. τής χολέρας, τής εύλογιάς, 
τοϋ κίτρινου πυρετού καί τής ελονοσίας.

Διά τοϋ άρθρου 12 προβλέπεται ή διά τή; διπλωματικής 
οόοϋ όι ανταλ,λαγής δ'.ακοινώσεων ρύθμισις τών τεχνικών 
θεμάτων τών άφορωσών τήν εφαρμογήν τής παραγρ. 2 τοϋ 
άρθρου 6 τής συμβάσεως.

Διά τοϋ άρθρου 13 ορίζεται ότι ή σύμβασις ύπόκειται 
εις τήν κύρωσιν. συμφώνους πρός τήν νομοθεσίαν έκάστου 
τών δύο χωρών καί ότι θά τεθή έν ίσχύι τήν ημέραν τής 
άντα/λαγή; τών οργάνων επικυρώσει»;.

Ή ύπό κύρωσιν σύμβασι; ισχύει διά πέντε (5) έτη άπό 
τήν ημέρα τής θέσεώς της έν ισχύΓ μέ τήν δυνατότητα τής 
αυτομάτου παρατάσεως έπί εν είσέτι έτος καί οΰτω καθ’ 
εξής είς ήν περιπτωσ'.ν ούδέν τών συμβαλλόμενων μερών 
ήθελε προβή είς έγγραφον καταγγελίαν έξ μήνας πρό τής 
λήξεώς της.

Ή c ύμβασις έγένετο είς διπλοϋν Ελληνιστί καί Άλβα- 
νιστί, άμφοτέρων τών κειμένων έχόντων ίσην ΐσχύν.

Έν Άύήναις τή 8 Ιανουάριου 1979

Οΐ 'Υπουργοί
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών ' 

ΣΠΥΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ
’Εξωτερικών
Γ. ΡΛΛΛΗΣ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής εις Αθήνας 
ύπογραφείσης, μεταξύ τής 
καί τής Λαϊκής Σοσιαλιστικής 
νιας Συμβάσεως άφορώση; εί 
καταπολέμησιν τών λοιμωδών 
μένης καί τής Ελονοσίας είς τ

τήν 30ήν Μαρτίου 1977 
1 Ελληνική ς Δη μοκρατί ας 
Δημοκρατίας τής Άλβα- 

ς τήν πρόληψ'.ν καί τήν 
νόσων συμπεριλαμβανο- 

χ παραμεθόρια έδάφη.

Άρθρον πρώτον
Κυροϋτα*. καί έχει ΐσχύν νόμου ή εις ’Αθήνας τήν 30ην 

Μαρτίου 1977 ύπογραφεϊσα. μεταξύ τής 'Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής 
’Αλβανίας Σύμβασις άφορώσα είς τήν πρόληψιν καί τήν 
κχτοπολέμησιν τών λοιμωδών ’/όσων συμπεριλχμβχνομένης 
καί τής Ελονοσίας είς τα παραμεθόρια έδάφη, τής όποιας 
τό κείμενον είς πρωτότυπον τήν ελληνικήν γλώσσαν έχει 
ώς άκαλούθως : .


