
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΟΕΣΗ

Στο σχέδιο νομού «Κύρωση Συμφωνίας Ελλάδας — Αλβα
νίας για τη συνεργασία στεν τομέα της δημόσιας σγειας-

Προς τη Βουλή τατν Ελλήνων

1. Με το -οκό κσιστ Σχέδιο Νόμου επιδιώκεται η κύρωση 
Συμφωνίας Υγειονομικού περιεχομένου που υπογράφηκε στις 
18 Νοεμβρίου 1987 στα Τίρανα μεταξύ των Κυβερνήσεων τη: 
Ελληνικής Δημοκρατίας χα: της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δη- 
μοχρατίας της Αλβανίας.

2- II Συμφωνία αναφέρεται κυρίως ατην ανάπτυξη της συ- 
νεσγασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Αλβανίας ττον Το
μέα της Δημόσιας Υγείας με αντικειμενικό σκοπό τη βελτίω
ση της κατάστασης υγείας των πληίυσμών των δύο χωρών.

3. Βιδεχότερα προβλέποντχ: τα εξής:
Με το άρίρο 1 προβλέπεται η αμοιβαία ανταλλαγή εμπει

ριών στους τομείς Υγείας χα: Ιατρικών Επιστημών.

Το άρίρο 2 αναφέρεται στις τυγχεχριμένες ενέργειες υπο
στήριξης χα: διευκόλυνσης της μεταξύ των συμβαλλόμενων 
με ιών συνεργασίας χα: ε·:διιχότερα:

α) στην ανταλλαγή νεμοίεσιχών χειμένων ως επίσης χα: 
πληροφοριών ή δηχοσιευμάτων του αφορούν υγειονομιχα ίέυ.α- 
τα.

£) στη συνεργασία μεταξύ των Ιατριχών Πσν/μίων χα: 
Ιδρυμάτων Υγείας εν γένει,

γ) στην α(χοιδαία συμμετοχή-Ειοιχώ,ν Επιστημόνων σε Συ
νέδρια η Διασκέψεις,

δ) στην ανταλλαγή πληροφοριών του ί’ αφορούν εμφάτση 
λοιμωδών νοσημάτων ή άλλων ασθενειών τλατειάς ετιδημι- 
χής διάδοσης, με σκοπό τη λήψη των αναγχαίων μέτρων, χα: 
ατό τα δύο μέρη για τον περιορισμό της διάδοσής τους.

Με το άρίρο 3 προβλέπεται:

α) ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται την ανταλλαγή 
ετισχεψεων επιστημόνων χαι ερευνητών του τομέα υγείας.

6) τα έξοδα μετάδοσης κι ετοστροφής των επκΓτημόνεον 
ία χαλύπτανται από το αποστόλον μέρος,

γ) τα έξοδα παραμονής των επιστημόνων ία καλύπτονται 
από τη φιλοξενούσα χώρα.

Με το άρί-ρε 4 προβλέπεται ότι οι πολίτες χάόε χράτους 
ί’ απολαμβασυουν χατά το δυάστηχα τη; προσωρινής διαμονής 
τους δωρεά,· ιατριχής περίθαλψης σε ειδιχές περιπτώσεις, 
που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Με το άρίρο 3 παρέχεται νοσηλεία με αμοιβή στους υπη
κόου; κάίε χράτους για ορισμένες σοβαρές ποίησεις σε χσα- 
τιχα Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

Οι λεπτομέρειες διαδικασίας παροχής νοσηλείας με αμο: 
βή, ία χαίορίζοντα: με πρωτόχολλα διετούς ισχύος που ία 
υπογράφονται από τα Υπουργεία Υγείας των συμβαλλόμενων 
μερών.

Με το άρίρο 6 ορίζεται ότι ανατίίεται στα καί' ύλην αρ
μόδια Υπουργεία των δύο χωρών η εφαρμογή της Συμφωνίας.

Το άρίρο 7 αναφέρετο: στις διαδιχασίες κύρωσης χα: έ
ναρξης της ιοχύος της Συμφωνίας, στη διάρκεια αυτής χαι 
τη 2:αότκασία παράτασής της.

Υποίάλλοντες το νομοσχέδιο αυτό προς τη Βουλή των Ελ
λήνων εασηγομεία όπως γιν*ι δεχτό υπ αυτής.

Αίήνσ. 4 Μάρτη 1967 

Ο: Υπουργοί

Βςωτεριχών Υγείας. Πρόνοιας
χα: Κοινωνικών Ασοαλίαεων

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ

Κύρωση Συμφωνίας Ελλάδας----Αλβανίας για τη συνερ
γασία στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Άρίρο πρώτο

Κυρώνεται χαι έχε: την ισχύ που ορίζει το άρίρο 28 πα:. 
1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνησεω- 
της Ελληνικής Δημοκρατίας xat της Λαϊκής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στο τομέα δη
μόσιας υγείας που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 18 Νοε-χόσ:· 
ου 1987. της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνι
κή γλώσσα έχε: ως έξης:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μεταξύ της Κυόερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Λαϊκής Σοσιαλιστική; Δημοκρατίας της Αλβανίας γ-α
συνεργασία στον τομέα της Δημοσίας Υγείας.

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυίέι- 
νηση της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβανίας 
επιίυμώντας την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ τους στον 
τομέα της Ιατριχής και πιστεύοντας, ότι η σκνεργπσέα αυτή 
ία συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των 
πληίυσμών χα: των δυο χωρών, συμφώνησαν τα ακόλε.ία:

Άρίρο 1

Τομέας Συνεργασίας

Τα συμβαλλόμενα μέρη ία αναπτύξουν και ία διευρύνουν 
το πεδίο συνεργασίας τους στον τομέα της υγείας και σι»> 
ιατριχών επιστημών χα: ία προαγάγουν την αμοιβαία α·σα/.- 
λαγή της εμπειρίας τους.

Άυρίρο 2

Αντικείμενο συνεργασίας

Τα συμβαλλόμενα μέρη ία προαγάγουν τη συνεργασία στον 
τομέα της υγείας κυρίως με :

α) Την ανταλλαγή νομοίετικών κειμένων σχετικών με την 
υγειονομική περίίαλψη ως επίσης και πληοοφοειών και δη
μοσιευμάτων. που αφορούν προβλήματα υγείας και τους τρό- 
ποος και μείόδους ποο χρησιμοποιούνται για την οσντιμετώπ:- 
σή τους.

β) τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων επιστημονικής έ
ρευνας των υγειονομσκών υπηρεσιών χαι των ιατρικών επι
στημονικών συλλόγων σε ίίέματα υγείας αμοιβαίου ενδιαφέ
ροντος.

γ) τη συμμετοχή των ειδικών επιστημόνων της μιας χώ- 
οας σε (αποικά συνέδρια, δασκέώει ς. σεμινάρια και συμπόσια 
οργανούμενα στη: άλλη χώρα.

δ) τηυ ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τη διαπίστω
ση εμφάνισης λοιμωδών νοσημάτων και άλλων ασίενειών πλα
τεία; επιδημικής διάδοσης που εμφανίζονται στα εδάφη τους, 
με σκοπό τη λήψη των αναγκαίων μέτρων και από τα δύο μέ
ρη. που ία περιορίζουν τη διάδοση μέσω ξηράς. ίαλάσσης 
και αέρας, από επβάτες. ή εμπορεύματα της κάβε πλευράς.

Άρίρο 3
Ανταλλαγή Επιστημόνων

α) Τα συμβαλλόμενα μέρη ία διευκολύνουν αμοιβαίες βρα
χυχρόνιες ανταλλαγές επιστημόνων, ερευνητών και άλλων 
ειδικών της ιατρικής χαι της υγειονομικής περίί>αλι!/ης. για 
την απόκτηση πείρας και εμπειρίας σε διάφορες ειδικότητες,

β) τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν όπως, στην περίπτω
ση ανταλλαγής επιστημόνων, το αποσσέλλον μέρος, αναλαμ
βάνει την κάλυψη των εξόδων μετάβασης και επιστροφής στη 
χώρα υποδοχής.ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ


