
Στο σχέδ'.ο νόμου για’ τήν κόρώ<τη της Συμφωνίας γιά 
συνεργασία στον τομέα της Υγείας πού ύπογράφηκε 
στήν ’Αθήνα στίς~22.10.1080 μεταξύ των Κυβερνήσεων 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί της Σοσιαλιστικής Δη
μοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας.

Προς τή Βουλή ιών Έλ/.φ··ον

1. Μέ το ύπό κρίση σχέδιο νόμου, επιδιώκεται ή κύ
ρωση συμφωνίας υγειονομικού περιεχομένου πού ΰπογρά- 
φηκε στίς 22.10.1980 στην ’Αθήνα μεταξύ των Κυβερνή
σεων τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας.

2. Ή Συμφωνία άναφέρεται κυρίως, στην ανάπτυξη τής 
συνεργασίας μεταξύ τής Ελλάδας καί τής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβακίας στην Τομέα τής υγείας.
Προβλέπει επίσης την αμοιβαία άνταλλαγή επιστημόνων 
ερευνητών καί νομοθετικών κειμένων, σχετικών μέ τήν 
’Ιατρική καί Υγειονομική περίθαλψη, μέ αντικειμενικό 
σκοπό τή βελτίωση τής καταστάσεως υγείας τοϋ πληθυσμού 
τών δύο χωρών.

3. Είδικώτερα :
Μέ τό άρθρο 1 προβλέπεται ή' συνεργασία τών συμβάλ-~ 

λομένων μερών στούς Τομείς 'Υγείας καί ’Ιατρικών Επι
στημών έν γένει καί ή άμοιβαία άνταλλαγή τής -άποκτη- 
θείσης εμπειρίας σ’ αυτούς τούς τομείς. ,· ' ■

Μέ τό άρθρο 2 προβλέπεται, δτι αύτή ή συνεργασία θά 
επιτευχθεί κυρίως μέ : - ·' '■

α) Τήν άνταλ.λ.αγή νομοθετικών κειμένων καί δημοσιευ
μάτων πού άναφέρονται στήν Ύγειον. Περίθαλψη καί έν 
γένει στα 'Υγειονομικά προβλήματα.

β) Τή συνεργασία μεταξύ 'Ιδρυμάτων ’Επιστημονικής 
Έρεύνης, 'Υγειονομικών 'Υπηρεσιών καί ’Ιατρικών Συλ- , 
λόγων αμοιβαίου ένδιαφέροντος.

γ) Τή συμμετοχή τών υπηκόων τής μιας χώρας σε 
μεταπτυχιακά μαθήματα καί ειδικές σειρές μαθημάτων πού 
οργανώνονται άπό Ειδικά ’Επιστημονικά Κέντρα τής άλλης 
καί ’ ' η .

δ) Τή συμμετοχή Ειδικών ’Επιστημόνων τής μιας χώ-„ 
ρας σέ ’Ιατρικά Συνέδρια, Συνδιασκέψεις, Διεθνή ή Διμερή 
Σεμινάρια πού οργανώνονται στήν άλλη χώρα.

Μέ τό άρθρο 3 τά συμβαλλόμενα μέρη άναλ.αμβάνουν τήν 
ύποχρέιοση νά διευκολύνουν τήν άμοιβαία άνταλλαγή έπι^_ 
στημόνων ειδικών έπί θεμάτων ’Ιατρικής καί 'Υγειονομι
κής Περιθάλψεως.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Μέ τό άρθρ. 4 προβλέπεται ότι, οί υπήκοοι κάθε κράτους 
θ’ άπολαμβάνουν δωρεάν ιατρικής περιθάλψεως σέ ειδικές 
περιπτώσεις (άτυχήματα. επείγοντα περιστατικά κ.λ.π.).

Μέ τό άρθρ. 5 ορίζεται, ότι. γιά τήν εφαρμογή τών όρων 
τής Συμφωνίας, θά συσταθεΐ Κοινή Έλληνο-Τσεχοσλοβα- 
κική ’Επιτροπή.

Στό ίδιο άρθρο ορίζεται, ότι αύτή ή ’Επιτροπή θά 
συναντάται κάθε τρία χρόνια εναλλάξ στήν Ελλάδα καί 
στη Σοσιαλιστική Δημοκρατία τής Τσεχοσλοβακίας γιά 
τήν επεξεργασία καί τήν εφαρμογή τών Πρωτοκόλλων 
συνεργασίας.

Στά Πρωτόκολλα αύτά θά καθορίζονται καί οί οικονο
μικές διατάξεις, οί απαραίτητες γιά τήν εφαρμογή τής 
Συμφωνίας. Στήν παρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου, ορίζεται ότι 
ή συνεργασία θά γίνεται μέσω τής διπλωματικής όδοΰ.

Μέ τό άρθρ. 6 προβλέπεται. ότι ή συμφωνία ύπόκειται 
σέ έγκριση στά πλαίσια τών Συνταγματικών διαδικασιών 
πού ισχύουν σέ κάθε χώρα.

’Ακόμη ορίζονται τά τής ένάρξεως τής ισχύος τής 
Συμφωνίας, ή διάρκεια αύτής καί ή διαδικασία παρατά- 
σεως.

Τέλ,ος έπί άμφιβολίας γιά τήν αύθεντικότητα τοϋ κει- 
μένου, επειδή τούτο συντάχθηκε στήν Ελληνική, τήν Τσε

χοσλοβακική καί Αγγλική γλ.'ώσσα, ορίζεται ότι υπερισχύει 
τό ’Αγγλικό κείμενο.

’Αθήνα, 10 Φεβρουάριου 1982
Οί 'Υπουργοί . . . ι ■

’Εξω τρικών Κοινωνικών 'Υπηρεσιών
Γ. ΧΑΡΑΛΛΜΠΟΙΙΟΥΔΟΣ s Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ' ■/ ’ 1 ·
Κύρωση τής Συμφωνίας γιά συνεργασία στόν' τομέα τής 

'Υγείας πού ύπογράφηκε στήν ’Αθήνα στίς 22.10.19S0 
μεταξύ τών Κυβερνήσεων,τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλοβα
κίας. . . . . ’ . . _

άρθρο πρώτο. · ' '·
Κυρώνεται καί εχει τήν ισχύ πού ορίζει τό άρθρο 28 

παρ. 1 τού Συντάγματος ή Συμφωνία γιά συνεργασία στόν 
τομέα τής 'Υγείας, πού ύπογράφηκε στήν ’Αθήνα στίς 22. 
10.1980 μεταξύ τών Κυβερνήσεων τής 'Ελληνικής Δημο
κρατίας καί τής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας τής Τσεχοσλο
βακίας τής οποίας τό κείμενο σέ πριυτότυπο στήν ’Αγγλική 
γλώσσα καί σέ μετάφραση στήν Ελληνική έχει ώς έξης :


