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στο σχέδιο νόμου "Κάρωση Συμφω /Ιος Ελ ‘.άδσς Βουλγαρίας yro :η συνεργασία στον νομέα της δημό
σιος υγείας"'

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
1. Με το ur ό κρίση σχέδιο νόμου επιδιώκεται η κύρ4Χ>η
Συμφωνίας υγειονομικού περιεχομένου, που υπογράφηκε
σπς 29 Μαρτίου 1991 στη Σόφια μεταξύ των Κυβερνήσεων
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της δημοκρατίας της
Βουλγαρίας,
2. Η Συμφωνία αναφέρεται κυρίως σττν ανάπτυξη της
συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας σ rov
τομέα της δημόσιας υγείας με αντικειμενικό σχοπό τη
βελτίωση της ατάστασης υγείας των πληθυσμών των δύο
χωρών.
3. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
Με το άρθρο 1 προβλέπεται η αμοιβαία ανταλλαγή εμιιειριών στους τομείς των υγειο/ομικών φροντίδων και :ων
ιατρικών επισι ημών.
Το άρθρο V. αναφέρεται στους συγκεκριμένους το;ΐείς
συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων ως κάτωθι:
- οργάνωση, σχεδιασμός και οικονομία της δημόι ιας
υγείας
- νομοθετικά κείμενα που ρυθμίζουν την παροχή υγιιονομικής περίθαλψης στον πληθυσμό
- πρόληψη ασθενειών
- πρωτοβάΕ υια φροντίδα υγείας
- επιδημιοί ογική παρακολούθηση το ν λοιμωδών και
παρασιτικών νόσων
- οργάνωσε των υπηρεσιών άμει της. βν ή θείας
- μεταμόσχευση οργάνων και ιστών
- ιατρική βιοτεχνολογία
- φαρμακευπκή
- υγειονομική διαφώπση
Το άρθρο ί; αναφέρεται στις συγκεκριμένες ενέργειες
υποστήριξης και διευκόλυνσης της μεταξύ των συμβαλλό
μενων μεριών συνεργασίας και ειδικότερο
α} στην ανταλλαγή πληροφοριών
β) στην ανταλλαγή επισκέψεων ειδικών ερευνητών και
επιστημόνων
γ) στη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών ιατρικών ιδρυμά
των
δ) στην αμοιβαία συμμετοχή ειδικών επιστημόνων σε
ιατρικές συναντήσεις εν γένει (π.χ διασκέψεις, συμπόσια
κ,λπ.)
ε) τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής των επιστημόνων
όταν αυτοί καλούνται επίσημα θα καλύπτονται από το
αποστέλλον μ όρος, ενώ τα έξοδα διαμοι ής και διατροφής
θα καλύπτονται από τη φιλοξενούσα χώρα.
Με το άρθρο 4 προβλέπεται ότι:
- οι πολίτες κάθε κράτους κατά ό διάιτημα προσωρι/ης
διαμονής τους θα απολαμβάνουν δκ >ρεάν στρνή περίθαλψη
σε ειδικές περιπτώσεις, που απαιτούν άμ ση αντιμετώπιση.
Η ιατρική c υτή περίθαλψη θα παρέχεται άως ότου οι
ασθενείς μπορ ούν ακίνδυνα να ανσ.χωρή· ουν για τη χώρα
τους.
- ι α έξοδα ιετοφοράς των ασθενών θί καλύπτονται από
το μέρος του οπσίου είναι πολίτες.
Με το άρθρο 5 ορίζεται:
1. Οτι ανατ.θετοί στα κσθ' ύλην αρμόϊ .α υπουργεία των
δύο χωρών η εφαρμογή της Συμφωνίας. ~
2. Στο ίδιά άρί'ρο ορίζεται ότι για τι ν υόοποίηση της
Συμφωνίας θα υιιογραφεί πόγρσμμα ργασίας διετούς
διάρκειας, στο οποίο εκτός τ: ν άλλων θ κα£ορίζοντα: και

οι απαραίτητοι οικι νομικοί όρο για ττ.ν εοαρμογή της
Συμφωνίας.
3.
Ετίσης στην π ιρ. (3) ορίζεται ότι αντιπρόσωποι των
δύο Υπουργείων 0α ουναντώνται εναλλάξ στην Ελλάδα και
Εουλγαρια τα να εκπμήσουν την πληρότητα του ανωτέρω
προγράμματος έργα ιίας.
Τυχόν παρατηρήσ ις που θα αφορούν στο πεδίο συνερ
γασία' θα α ταλλάσ Όντ.τι πριν από τις συναντήσεις μέσω
της δ: ιλωμαπκής οΐ ού.
Με το άρθρο 6 r οοβ'έπετσι η διαδικασία έναρξης της
κ χύος της Σύμφωνέ ς και η κύρωση αυτής στα πλαίσια των
c υντσ, μαπκων διαδ: ιασιών, που ισχύουν σε κάθε χώρα.
Στο άρθρο 7 προ Βλέπεται η διάρκεια της συμφωνίας και
η διαδ ιασια παρατά σεως τη<;.
Τέλος όπως ορίζεται στο άρθρο 8 επί αμφιβολίες για την
αυθεντικότητα του κ· ιμένου, επειδή τούτο συντάχΟηκε στην
ελληνι ή, οη-γλική kc βουλγαρική γλώσσα, θα υπερισχύει το
αγγλικ) κείμενο.
Υ nc όάλλοντες το νομοσχέδιο αυτό προς τη Βουλή των
Ελλήνων εισηγούμαι α όπως γίνει δεκτό υπ αυτής.
Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 1991
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
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ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση Συμφωνίας Ελλάδος - Βουλγαρίας για τη
συνεργασία στον τομέα της δημόσιος υγείος

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχε την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.
1 του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της
Βουλγαρίας για τη συνεργασία στον τομέα της δημόσιας
υγείας, που υπογράτ τήκε στη Σόφια στις 29 Μαρτίου 1991
της οποίας το κείμί νο, σε πρωτότυπο, στην ελληνική και
αγγλική γλώσσα έχι ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρ
νηση ·ης Δημοκράτες της Εουλγαρίας, καλούμενες από
εδώ κο στο εξής Τεμβαλλόμενα μέρη’, οδηγούμενες από
την επ θυμία να αναπτύξουν τη συνεργασία στον τομέα της
υγειον ψικής φροντίδας μεταξύ των δύο χωρών και με την
πεποίθ ηση ότι αυτή η συνεργασία θα ενισχύσει τις φιλικές
σχέσε:; μεταξύ των δύο χωρών, αντιφώνησαν, τ' ακόλονθα:
Άρθρο 1
Τα συμβαλλόμενα αέργ θα αναπτύξουν αμοιβαίο βοήθεια
και ανταλλαγή εμπ. ιριώ · στον τομέα των υγειονομικών
φροντίδων -αι των : πριιών επιστημών.

