
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Κύσ-ωση Σαχο ώνιας μεταξύ τω« Κυβερ
νήσεων της Ελληνικής Δημοκοατίας και της Κυπριακής
Δημοκρατίας για τη συνεργασία στον τομέα της δημοσ: α;
υγείας».

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. Μ* το υπό χ.ρίση χ/έδιο νόμου επιδιώκεται η κύρωση 
συμφωνίας υγειονομικού περιεχομένου που υπογράφτηκε στη 
Λευκωσία., στις 27 Ιουνίου 1987 μεταξύ των Κυβερνήσει·// 
τη; Ελληνικής Δη-χοχρατιας χα: της Κυπριακής Δημοκρα
τίας.

2. Η συμφωνία αναρέρεται κυρίως στην ανάπτυξη συνερ
γασίας μεταξύ των δύο χρατών στον τομέα της Υγείας με 
•αντικειμενικό σκοπό:

α) Την ενδυνάμωση των σχεσεων χα: ανάπτυξη σ-νεργζ- 
σίας στον τομέα της εκπαίδευσης προσωπικού επαγγελμάτων 
υγείας.

β) Την επέχταση της συνεργασίας των φορέων ιατρικής 
έρευνας χζ: εκπαίδευσης των δύο χωρών xzr γενιχά τη*/ προω- 
Ψηση της συνεργασίας για την ανταλλαγή -πληροφόρησης στα 
Ψέματα της ιατριχής επιστήμης.

" 3. Ειδικότερα προόλέποι/τα: τα εξής:

Με. το άρΨρο 1 προβλέπετε: η χμοιβαία χ/ταλλαγή, πλη- 
ρορρρχών, εμπειριών χαι εμπειρογνωμόνων. χ,αΨώς χαι- η συ
νεργασία των- ερευνητιχών χα: εκπαιδευτικών φορέων στον 
τομέα της Υγείας. . ..... --

- Σύμφωνα με την παρ. ·3 του υπόψη άρθρου σε περίπτωση 
ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων, το οποοστέλον μέρος ·λζ 'χ-αλυ- 
πτει τα-έξοδα μετάβασης χαι επιστροφής,’το' δε υποδεχόμενο 
μέρος τα έξοδα διαμονής, διατροφή; και διακίνησης εντός 
της επιχράτειας. '-·'*··
» Οι οικονομικοί χαι -λοιποί όρο: για την ανταλλαγή εμπει
ρογνωμόνων - Ψα περιλαμβάνονται ■ σε -πρωτόκολλα. διετούς ι
σχύος. - · · '
— Η ρύΨρπση- ·του· καψ-ορισμού με -πρωτόχολλο. των orxovou·.- 
χών όρων-ιχαι της διαδικασίας χ/άπτυξης των προγραμμά- 
των ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων υπαγορεύεται εχ του λο- 
γου. ότι τα άπό ρ-ύΨμιση αντιχείμενα πρέπει ν’ χ/απμοσαρμό
ζονται επειδή* ανάγονται' σε στοιχεία κόστους ζωής συνεχώς 
μεταβαλλόμενα.

Το άρ-λρο 2 της υπό κύρωση συμφωνίας αναφέρεται στις 
προϋποθέσεις χαι στη διαδιχασία αναγνώρισης χρόνου ειδί
κευσης πρ ο/.ε πιάνου:
' α) Κύπριοι, χάτοχοι πτυχίων ιατριχής που χ/αγνωρίζονται. 
V αποχ.ήσουν τιτ/.τ ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα. */αι

5) Ιατροί 'Ελληνες υπήκοο: να μπορούν να χχ/ευν εχπχί- 
δ-ααση ειδικού ιατρού- στη' Κύπτε προχιεσχένου ν' αταχτήσουν 
ελληνικέ τίτλο ιατριχής ειδιχότητας.

Σχοπός των διατάξεων του άρψρου 2 είναι η χυάπτυξη 
αμοιβαίας συνεργασίας ώστε οι υπήχοοι των πύο χωρών να 
(διευκολύνονται ως προς τη/ εκπαίδευση ειδικού ιχτεού -χαι 
ν αποτρ-επεται η μετάβασή τους αε τρ-ιτες χώρες για εσδί- 
κευοη.
.. Για την αναγνώριση του χρόνου εχπαίδευσης, έχουν ρυΨμ-- 
σ-λεί όλες οι διαδικασίες παροχής ενδεδειγμένης. εχ.παίδευσης 
σε χατάλλη/.α,εκπαιδευτικά μάντρα fΝσσηλ. Ιδρύματα χα: άλ
λα). . (

-.Σημειώνεται ότι, σύμφωνα. με τη-διάταξη της παραγρ. 3 
(του υπόψη άαύ ρεο η χοαγνώριση χρόνου ειδίκευσης σε φο-.είς 
της (Κόπρου, Ψα γίνεται ες’ όσον τηε-ούνται τα ελληνικά πρό
τυπα χαι ατχολουΨείται ανάλογο εχπαιδευτιχό πρόγραμμα που 
εφαρμόζεται στ’ αναγνωρισμένα ως- Εχπαιδευτιχό Κέντρα. Νο- 
-r0.ciarrx/0. Ιδρύματα ή ά/υλπις ορρείς που -Δημοσίου Τον-ία 
στην Ελλάδα.

Οπωσδήποτε χα: ανεξάρτητα του τόπου (Ελλάδα ή Κύ
προς) εκπαίδευσής. γιατροί που επιλυμ-αύν ν' ασοχτήτονν Ε/.-

ύ.η/ιχο τίτλο Ειδικού ιατρού, -ύζ π:-έπε: να λαμβάνουν μ.έαος 
σ εξετάσεις για απόχτηση ειδιχότητας ενώπιον των αρμοδίων 
εσετπστιχ,ών επιτροπών, όπως προόλεπε: η ε-λν.χή μας Νο-μο- 
•λεσια.

Επίσης, λαμόάνεταε μέριμνα να διασφχλισ-λεί η υποχρέωση 
υπηρεσίας υπαίΨρου σε αγροτιχέ ιατρείο που προβλέπει η 
ε-λνχη εασ Νεμούεσια. ,π-ροκεϊμένσυ ο: Έλληνες ιατρέ- να 
χάνουν έναρξη της ειδιχής εκπαίδευσής τους στην Κύπρο.

Έτσιί σύμφωνα με διάταξη της παραγρ. 8 του υπόόη άρ
ψρου. -απαραίτητη προϋπόάεση για την εισδοχή στην ειδ.κευ- 
ση -λα είναι, εις μεν την περίπτωση των Κυπρίων υπηκόων, 
που -λα εκπαιδεύονται στη χώρα μας, η συμπλήρωση του χρι- 
->θν zc./.rpης -χα: η εγγραοή του υποψηφίου. για ειδίκευση στ; 
μητρώο -.χηρών της Κύπρου, εις δε την περίπτωση των Ελ
λήνων υπηκόων, που ·λα εκπαιδεύονται στην Κύπρο, η συμπλή
ρωση υπηρεσίας σε αγροτικό ιατρείο ή νόμιμη απαλλαγή η 
αναστολή της υπηρεσίας χυτής.

Τέλος, οι ειδικευμένοι γιατροί στην Ελλάδα ή στην Κύ
προ. υπάκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις χαι έχουν τα ίι- 
μαιώματα που ισχύουν στη χώρα και στο ρερέα (Νοσοχοεει: 
ή ιατρικό Ίδρυμα) στο οποίο γίνεται η ειδίκευση.

Το άρ-λρο 3 προβλέπει την παροχή από την Ελ'ληνιχή 
Κυόέρ/ϊ,ιση υπυτροριων σε Τομεί: Υγείας σε Κύπριου; υπη
κόους γ,α χρονιν:ί διάχτσηχα που δε -λα υπερέαινει ετή
σια του; 20 μήνες για το σύνολο των υπόψης ίων που -λα προ- 
τεινσ/τα: από τη/ Κυπριακή Κυβέρηση (παραγρ. 1 χαι 2).

Με κανονιστική; ρύσης .αποράσείς ταυ Υπουργού Υγ-είας. 
Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασςαλίσεων -λα χα-λορίζεται. στα 
πλαίσια της συνο-λοχής διάρκειας του ετήσιου προγράμματος 
των 30 μηνών χαι με δάση τα ΰ-.α-λέσιμα μέσα (πιστώσεις 
εκπαιδευτικοί ςορείς κλπ.), το ύψος της υποτροφίας, οι ςο- 
ρείς εχπαίδευαης χα: υλοποίησης του προγράμματος υποτρο- 
ςιών χα-λώς χαι οι λοιποί όροι χα: η διαδιχχσία εσαρμογής 
του.

Η αν άγχη παροχής νομο-λετ-χής εξουσιοδότησης στη Διοί
κηση, ρύ-λμισης ;αε κανονιστικής ρύσεως πράξεις των Ψεμά
των αυτών,, είναι προρανης, δεδομένου ότι πρόκειται για αντι
κείμενα εξελισσόμενα που πρέπει να προσαρμόζονται στις με
ταβαλλόμενες συνλήχες.

Εξάλλου εχ -μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης γίνεται 
αποδεκτή η εκπαίδευση Ελλήνων στη Νοσηλευτική σχολή της 
Κύπρου ή σε άλλα εκπαιδευτικά ή επαγγελματικά Ιδρυμζτά 
της.

Η επι/.ογη και η πρόταση για εκπαίδευσή του προσωπικού 
αυτού, -λα γίνεται από την -Ελληνική Κυβέρνηση. Δεν ορίζεται 
αρι-λμός ή διάρκεια χρόνου εκπαίδευσης των Ελλήνων υποψη
φίων χαι αςιετα: ιστη/ Κμηριχκή Κυβέρνηση -ο χαλορισι.εό: τους 
με βάση τις προτάσεις της χώρας μας.

Π άντως, στους υποτρορους που -λα γίνονται δεχτοί από την 
Κυπριακή Κυβέρνηση, -λα κχσχβάλλο/νται τα επισόμ~- " 
Κύπρος παρέχει στους υποτρόρους της (παραγρ. 4).

Το άρ-λ-ρο 4 προβλέπει στην παμ. 1 τη δυνατότητα παρο- 
χής δωρεά/ ιατριχής περί-λαλψης σε Νοσοκομεία ή άλλα δη
μόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας σε Κύπριους υπη
κόους που-δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας.

Η περίιλαλψη χυτή -5’ απορασίζεται χαι -λα παρέχεται κατά 
περίπτωση, μετά από προηγούμενη ειδική συνεννόηση του Υ- 
πσαργού Υγείας της Κύπρου-' με το Υπουργείο Υγείας, Πρό
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδας.

Κατά συνέπεια -λα εσεταζονται εκ των προτέρω ο: δυνατό- 
rr/T*v ~aT>°)7!7i της συγκεκριμένης νοσηλείας για τη*/ εκ μέ
ρους του Υπ. Υγείας, Πρόνοιας χαι Κοινωνικών Ασρά/έαεων 
της Ελλάόας έγκρισής της.

Μ« βάση εξ άλλου τη·/ τσαράγμα-ρο 2 το-υ ίδιου άρ-λοου οι 
.υπήκοοι χιάλ£ συμβχ/ύλεμένου Κράτους, ερ’ όσον βαίσκονται ως 
προσωρινοί επισκέπτες (προσωρινή διαμονή) στην επικράτεια 
του άλλου, Ψα μπορούν να έχουν δωρεάν ιαπρεκή περίΨαλψη 
χσ: ηρατσκα νοσυχομεία ή άλλα δημόσια νοσηλευτικά Ιδρύ- 
(0/3^τα σε περίπτωση εκτάκτων περιστατικών.
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Το γεγονος ότι τ, δωρε-σ τχρέΔαλΔη Δα παρέχεται απο
κλειστικά κα: μόνο τι περίπτωση εκτάκτων περιστατικών (α
τυχημάτων. Δεομηνιών ικ/.π.). αποκλείει τ, διάταξη χυτή ν 
απιπελάσει έρεισμα οτήρρξης αιτημάτων των υπηκόων των 

'συμ6αλλεμά»ων μερών ,γφα παροχή δωρεάν περ^-Δ αλόης με τη 
δημιουργία τεχνητής προσωρινής δταμχκνής.

Είναι προφανής η χρησιμότητα της 2ιάτα.ξης αυτής. αν 
ληφΔ*ε·: υπόψη η επιΔυμία κα; προσπάΔεισ των δύο χωρών να 
προωΔήσουν ακόμη περισσότερο τον μεταξύ τους σημειούμενο 
τουρισμό κα; va ρυΔμίσουν τα ζητήσατα που εξυπηρετούν την 
επιδίωξη αυτού του σκοπού.

Το «ρΔρο δ αναφέρεται στη διάρκεια της συμφωνίας, ατη · 
διαδικασία παράτασής τη; και έναρξη τη; ισχύος τη;.

Έτσι. η συμφωνία είναι πενταετούς διάρκειας του όμως 
παρατείνετα: «τάματα για ,μια πενταετία εντός εάν, ένα εν. 
:ων ταεία/έ/Λ-μένων μφρώ, υποοάλε; γραπτή ειδοποίηση € μή
νες πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η συμφωνία τίΔετα; προσωρινά σε ισχύ από την υπογρα
φή της (27 -Ιουνίου 1987) και -οριστικά, μετά onto την ανταλ- 
,αγή -σχετικών τιαχοινώσεων |με τις οποίες γνωστοποιείται 

ναι από τις δύο πλευρές η σύμφωνα με τις -συνταγματικέ; 
διαδικασίες κύρωσή της.

Γποδάλλοντας το νομοσχέδιο αυτό προς τη Βουλή των Ελ- 
νήνων εισηγούμεΔ-α όπως γίνε: δεχτό υπ' αυτής.

ΑΔήνα, 10 Νοεμόρίου 1987

Οι Τπουργοί
Γγείας, Πρόνοια;

Εξωτερικών χαι Κοιν. Ασφαλίσεων
ίΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΓΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΓ

Ϋύρωση Συμφωνίας Ελλάδας — Κύπρον για τη συνεργασία 
στον τομέα της δημόσιας υγείας.

ΆρΔρο πρώτο.

Κυρώνεται χαι έχει την ισχύ που ορίζε: το άρΔρο 28 παρ. 1 
,υ .Σαντάγματο,ς η -Συμφωνία μεταξύ των Κιυδερνήσεων τη; 
,.ληνικης Δημοκρατίας χα: τη; (Κυπριακής Δημοχρατίας 
α τη συνεργασία στον τομέα τη; δημόσια; υγείας, που υπο- 
ιάρτηχε στη Λευκωσία στις 27 Ιουνίου 198Τ, τη; οποίας το 
ίμενο στη·.' ελληνική γ/,ώσσα -εχε; ως εξής:

Σ Γ Μ Φ Ω ΝI A

ίεταξΰ των ΚυΔερνήσεων της Ελληνικής Δηχοχρατίας χαι 
της Κυπριακής Δημοκρατία; για τη συνεργασία στον το
μέα τη; δτμόσιας υγείας.

Η Κυόέρνηστ της Ελληνικής Δημοχροιτιά; χαι η Κι>6έρ- 
— της Κυπριακή; Δηχσκρατίας. αποδίδοντας μεγάλη σπον
τότητα στη συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες χαι στον 
χέα της υγείας, συμφώνησαν τα αοοόλοοΔπ:

ΆρΔρο 1.

Ανταλλαγή Πληροφοριών χαι Εεπειριών.

1. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη -Δα αναπτύξουν. προωΔησουν 
ι ενΔζρ ρύνουν συνεργασία στον τομέα της ανταλλαγή; πλη- 
οοριών χαι εμπειριών σχετικών με ιατρικά Δέματα, Δέματα 
χηση; ιατριχών χαι ααραϊατρικών επαγγελμάτων χαι γε- 
.ά -Δέματα δημόσιας υγείας.

2. Μέσα στα πλαίσια της ανταλλαγής εμπειριών, χαι με 
τη τη σύμδαση αυτή τα συμ&αλλόμενα μέρη:

α) θα ενθαρρύνουν τητν ανάπτυξη και επέχταση της συνερ- 
σίας μεταξύ ινστιτούτων ερευνών, σχολών ή ιδρυμάτων ex-

παι-δβυσεως wrtprxoo %α· παραίατρηυοό προσωπικού χαι ά/λων 
ιχτριχων ινστιτούτων.

&3 ενΔαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων, την 
άλληλοενημέρωοη σε -Δέματα ιατριχής έ.άλιογράοίας,’ ται
νιών χαι άλλου ενημερωτικού υλικού, σχετικά με την προ-
• ***-712 Χ3Γ- 2/»A(i)V ft/«7Jp&^Opi(i)V 7.2*. ΓΑίΓ·ΙΉ·>ν

στον τομέα της υγειονομικής διαφώτισης.
3.^ Τα συμέαλλόμενα μέρη συμφωνούν όπως, σε περίπτωστ 

ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων για επιστημονική συνεργασία
ι7.?/Δ:.. . 7l *Χ£ · 2 ·. ·!«· · i/*/vC · Χΐ ^ Τ2 «ξ. 2 1» 2 Α-Γ2^1*·: j,*

και επιστροφής το δε υποδεχόμενο μέρος τα έξοδα διαμονή; ’ 
'διατροφή; κα: διακίνηση.; εντός τη; επικράτεια; το.;.

Για την υλοποίηση τη; διάταξη; χυτή; -Δα υπογράφονται 
πρωτόκολλα διετούς ισχύος από τα κα-Δ’ ύλη, αρμόδυ Γ- 
πουργεία που Δα περιλαμβάνουν το·υ; οικονομικού; κα: λοιπού; 
όρου; χαι τη διαδικασία ανάπτυξη; προγραμμάτων ανταλλα
γή; εμπειρεγγωμόνων.

'ΑρΔρο 2.

Αναγνώριση του χρόνου ειδίκευσης.

1- Κύπριοι κάτοχοι πτυχίων ιατριχής που αναγνωρίζονται 
α,τό τι; Ε/υ.ηνικμ; Αρχε; και που επιΔαμουν να αποκτήσουν 
τίτλο ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα, Δα μπορούν να 

ι/.αλύψου, μέσος ή και ολόκληρη την εόδίοευση που απαιτεί
ται για απόχτηση της ειδικότητας αυτής σε ένα από τα Νο
σοκομεία ή Ιατρικά Ιδρύματα της Κύπρου, που αναγνωρίζο
νται ειδικά για τον σκοπό χυτό από τις Ελληνικές κχ, Κυ
πριακές Αρχές.

2. Η ειδίκευση Δα λαμίάνε: χώρα σε Νοσοκομεία ή άλλα 
Ιατρικά Ιδρύματα της Κύπρου και για τομείς Της Ιατρικής 
που αναγνωρίζονται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Τπουρ- 
γείο Τγεία; της Κύπρου, κατόπιν αομόουλευτικής γνωμοδό
τησης του Ιατρικού Συμβουλίου της Κύπρου.

3. Η αναγνώριση μπορεί να καλύπτει ολόκληρο ή μέρος 
μόνο του χρόνου που απαιτείται για μια ειδικότητα κα; Δα 
γίνεται με Δάση τα ελληνικά πρότυπα, τα δε Νοσοκομεία ή 
Ιατρικά Ιδρόμεττα της Κύπρου που αναγνωρίζονται για σκυ
φτούς ειδίκευσης σε ορισμένου; τομείς τη; Ιατρικής, -Δα ακ> 
λουΔούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλογο προς το ολόγραμμα 
που εφαρμόζεται στα αναγνωρισμένα ως εκπαιδευτικά κέντρα 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή άλλους φορείς του δημόσιου' τομέα 
της Ελλάδας.

4. Τα νοσοκομεία ή άλλα Ιατρικά Ιδρύματα τα οποία Δα 
αναγνωρίζονται ως εκπαιδευτικά κέντρα για ειδίκευση σε 
συγκεκριμένες ειδικότητες με όαση την πιο πάνω ίισίικ.σ- 
σία, Δα κοινοποιούνται από το Γπουργείο Γγείας της Κύπρου 
στο Γπουργείο Γγείας, Πρόνοιας κα: Κοινωνικών Ασφαλί
σεων της Ελλάδας, το οποίο με σχετικό έγγραφό του Δσ γνω
στοποιεί προς το Γπουργείο Γγείας της Κύπρον την τε/.ικη 
απόφασή του για αναγνώριση ή μη των προτεινομενων για 
σκοπούς παροχής ειδίκευσης Νοσοκομείων ή Ιατρικών Ιο θυ
μάτων της Κύπρο.·.

5. Κύπριο: πτυχιοόχο: ιατρικής που συμπληρώνουν το χ,σο- 
νο ειδίκευσης που απαιτείται για μια ειδικότητα σε ενσ απο 
τα Νοσοκομεία ή Ιατρικά Ιδρύματα της Κόπρου που ανα
γνωρίζονται για το σκοπό αυτό, με 6άση την πιο πάνω δια
δικασία. Δα μπορούν να λαμόάνουν μέρος σε εμετασεις για 
απόκτηση ειδικότητας ενώπιον των αρμοδίων για τούτο επε- 
ταστικών επιτροπών ιατρικών ειδικοτήτων, ο δε χρόνε; ει.ι- 
κευσής τους σε Νοσοκομείο ή άλλο δεόντως αναγνωοισμε·» 
Ιατρικό Ίδρυμα στην Κύπρο Δα αναγνωρίζεται οτπο τις ε/.- 
ληνικές αρχές, με την προύπόΔεση ότι προσκομίζουν ^τσ σχε
τικά πιστοποιητικά από το Γπουργείο Γγε'-ας της Κύπρου.

6. Κύπριο; που εκάλυψαν μέρος μόνο της ειδίκευσης που 
απαιτείτα; για μια ειδικότητα σ' ένα απο τα χυαγνωριομε-- 
Νοσοκομεία ή Ιατρικά Ιδρύματα της Κύπρου, όα μπορούν νσ 
συμπληρώνουν το χρόνο ειδίκευσης που απαιτείται για JTV 
ειδικότητα αυτή στη, Ελλάδα σε αναγνωρισμένο ως εκ-.σ.--·^ 
τικό κέντρο νοσηλευτικέ -ίδρυμα, εφ" όσον εξαισφαλι,συν Δγγγ,.


