
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Κύρωση Συμφωνίας Ελλάδας - Ουγ
γαρίας για τη συνεργασία σε θέματα δημόσιας υγείατ».

Προς τη Βουλή των ΕλλήνούΎ

1. Με το υπό κρίση σχέδιο νόμου επιδιώκεται η κύρωση 
Συμφωνίας Υγειονομικού περιεχομένου που υπογράφηκε 
στις 22 Απριλίου 1986 στη Βουδαπέστη μεταξύ των Κυ
βερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Ουγγαρίας.

2. Η Συμφωνία αναφέρεται κυρίως στην ανάπτυξη της 
συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Λαϊκής Δημο
κρατίας της Ουγγαρίας στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας 
με αντικειμενικό σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας 
των δύο χωρών.

3. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

Με το άρθρο 1 προβλεπεται η αμοιβαία ανταλλαγή πλη
ροφοριών στους τομείς Υγείας και Ιατρικών Επιστημών 
εν γένει.

Το άρθρο 2 αναφέρεται στις συγκεκριμένες ενέργειες 
υποστήριξης και διευκόλυνσης της μεταξύ των συμβαλ
λόμενων μερών συνεργασίας και ειδικότερα:

α) στη συνεργασία μεταξύ των Ιατρικών Παν/μίων και 
Ιδρυμάτων Υγείας εν γένει,

β) στη διεξαγωγή κοινών ερευνών από ομάδες εργασίας 
για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος,

γ) στη μετεκπαίδευση πολιτών της μιας χώρας σε Ανώ
τατα Εκπαιδευτικά και Επιστημονικά Ιδρύματα της άλλης,

δ) στην αμοιβαία συμμετοχή Ειδικών Επιστημόνων σε 
Συνέδρια ή Διασκέψεις.

Με το άρθρο 3 προβλεπεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη 
αποδέχονται την ανταλλαγή επισκέψεων επιστημόνων και 
ερευνητών του τομέα υγείας.

Με το άρθρο 4 προβλέπεται ότι οι υπήκοοι κάθε κράτους 
θ’ απολαμβάνουν κατά το διάστημα της προσωρινής δια
μονής τους δωρεάν ιατρικής περίθαλψης σε ειδικές περι
πτώσεις (π.χ. οξείες παθήσεις και άλλα), που απαιτούν 
άμεση περίθαλψη.

Με το άρθρο ο ορίζεται ότι ανατίθεται στους αρμόδιους 
Ί'πουργούς των δύο χωρών η εφαρμογή της Συμφωνίας. 
Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η επεξεργασία 
των σχεδίων και ο έλεγχος για την εφαρμογή της Συμφωνίας 
θα γίνονται σε κοινές και έκτακτες διασκέψεις εναλλακτικά 
στα εδάφη των δύο κρατών.

Το άρθρο 6 αναφέρεται στις διαδικασίες κύρωσης και 
έναρξης της ισχύος της Συμφωνίας, στη διάρκεια αυτής 
και τη διαδικασία παράτασής της.

Υποβάλλοντες το νομοσχέδιο αυτό προς τη Βουλή των 
Ελλήνων εισηγούμεθα όπως γένει δεκτό υπ' αυτής.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 1987
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ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΛΠΟΥΛΙΛΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΓΚΑΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση Συμφωνίας Ελλάδας - Ουγγαρίας για τη συνερ
γασία σε θέματα δημόσιας υγείας.

Άρθρο πρώτο.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνή
σεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημο
κρατίας της Ουγγαρίας για τη συνεργασία στ θέματα 
δημόσιας υγείας, που υπογράφτηκε στη Βουδαπέστη στις 
22 Απριλίου 1986, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο 
στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση, στην ελληνική 
έχει ως εξής:


