
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ *Αρ. 840 της 4ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1970 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 

Ό περί της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί. Ανταλλαγής 'Αναπήρων Πολέμου 
μεταξύ Κρατών—Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης έπί τω τέλει ' Ιατρικής 
Περιθάλψεως (Κυρωτικός) Νόμος του 1970 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις 
τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας, συμφώνως τω "Αρθρω 
52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 86 του 1970 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑ Ι Κ Η Ν ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ ΠΕΡΙ ΑΝ -

ΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕ-

ΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩι ΤΕΛΕΙ 
Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί τής Ευρωπαϊκής Συνοπτικός 
Συμφωνίας περί 'Ανταλλαγής 'Αναπήρων Πολέμου μεταξύ Κρατών, τίτλος. 
Μελών του Συμβουλίου τής Ευρώπης έπί τω τέλει ' Ιατρικής Περι
θάλψεως (Κυρωτικός) Νόμος του 1970. 

2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη ·Ε ν ε ί α 
διάφορος έννοια— 

 «Συμφωνία» σημαίνει τήν Εύρωπαϊκήν Συμφωνίαν περί 'Ανταλ
λ α γ ή ς 'Αναπήρων Πολέμου μεταξύ Κρατών—Μελών του Συμβου
λίου τής Ευρώπης έπί τω τέλει Ι α τ ρ ι κ ή ς Περιθάλψεως τήν γενο. ' ' . 
μένην έν Πάρισίοις τή\ 13ην Δεκεμβρίου 1955. 

3 . "Η Συμφωνία, της οποίας τό κείμενον εκτίθεται εις τόν Πίνακα κύρωοις 
και τήν Οποίαν ή Δημοκρατία υπέγραψε βάσει αποφάσεως του Ύπουρ- Συμφωνίας 
γ ικου Συμβουλίου ύ π ' α ρ ι θ μ ό ν 9680 και ήμερομηνίαν14ηγ Μαΐου 1970; Π ί ν α ζ 

δια του παρόντος Νόμου κυρουται. · ; 
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ΠΙΝΑΞ 

("Αρθρον 3) 
Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ 

ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΕΠΙ ΤΩι ΤΕΛΕΙ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ 

Αϊ κάτωθι υπογεγραμμένοι Κυβερνήσεις, Μέλη του Συμβουλίου Ευρώπης, 
"Εχουσαι ύπ' δψιν δτι ή βελτίωσις των θεραπευτικών μεθόδων αποτελεί 

σημαίνον κεφάλαιον της κοινωνικής προόδου, ή άνάπτυξις της οποίας θεωρείται, 
συμφώνως τω Προοιμίω καΐ τφ άρθρω 1 του Καταστατικού του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, μεταξύ των Μελών αύτου ώς εις τών πρώτων αντικειμενικών 
σκοπών του Συμβουλίου, 

Λαμβάνουσαι ύπ' όψιν τήν αρχήν της ίσης κοινωνικής και Ιατρικής περι
θάλψεως τών πολιτών τών Χωρών—Μελών του Συμβουλίου, ήτις έπρυτάνευσε 
κατά τήν ύπογραφήν τών Προσωρινών Συμφωνιών περί Κοινωνικής 'Ασφαλείας 
καΐ τής Ευρωπαϊκής Συμβάσε ις περί Κοινωνικής και Ια τρ ικής Βοηθείας, 

Έπιθυμουσαι να θέσουν είς τήν διάθεσιν παντός αναπήρου πολέμου, πολίτου 
τών Χωρών—Μελών του Συμβουλίου, δλα τά έν χρήσει έν Ευρώπη θεραπευτικά 
μέσα, είς οίανδήποτε Χώραν—Μέλος, καΐ έπί τη έλπίδι δτι τά Ευρωπαϊκά 
"Εθνη θά Ιδρύσουν σύστημα ανταλλαγής, δχι μόνον αναπήρων, άλλα και Ιατρι
κού προσωπικού και τεχνικών μεθόδων, 

θεωρουσαι δτι τοιαΰται άνταλλαγαΐ θά συντελέσουν τά μέγιστα είς τήν 
άνάπτυξιν, μεταξύ τών λαών τής Ευρώπης, πνεύματος αλληλεγγύης και γενικής 
κατανοήσεως, 

Συνεφώνησαν τά ακόλουθα : 
"Αρθρον 1 

Έ ν τή έννοια τής παρούσης Συμφωνίας ό δρος «ανάπηροι» περιλαμβάνει 
δλους τους στρατιωτικούς και πολίτας, οΐτινες συνεπεία τραυμάτων πολέμου 
έχουν άκρωτήριασθή ή πάσχουν έκ κινητικών αταξιών. 

Αϊ διατάξεις τής Συμφωνίας ταύτης δύνανται μεταγενεστέρως νά επεκτα
θούν είς άλλας κατηγορίας αναπήρων δι* απλής ανταλλαγής επιστολών μεταξύ 
δύο ή πλειόνων Συμβαλλομένων Μερών. 

"Αρθρον 2 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά άνταλλάσουν, μέσω του Γενικού Γραμματέως 

του Συμβουλίου Ευρώπης, τεχνικάς πληροφορίας έτίι τής ιατρικής περιθάλψεως 
τής παρεχομένης προς τους αναπήρους έν τή Χώρα των. 

θ ά αναφέρουν κυρίως τάς είδικάς θεραπείας, ας είναι είς θέσιν νά παρέ
χουν έ ν τή Χώρα των είς τάς διαφόρους κατηγορίας αναπήρων, ώς και τάς 
δυνατότητας των νά δεχθούν αναπήρους άλλων Χωρών. 

"Αρθρον 3 
"Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών θά δέχηται, εντός τών" Οπό τής 

δευτέρας παραγράφου του προηγουμένου άρθρου διαγραφομένων ορίων, δεόν
τως ανεγνωρισμένους αναπήρους πολίτας άλλων Μερών προς έφαρμογήν είς 
αυτούς ειδικών θεραπειών, αΐτινες άναγκαιούσιν αύτοΐς, άλλα δέν τοις παρέ
χονται έν τη Ιδία αυτών Χώρα. 

Τό άρμόδιον Ύπουργεΐον, είς τήν δικαιοίϊοσίαν τόΟ όποιου υπάγεται ό 
αϊτών ανάπηρος, θά άποστείλη τήν αΐτησιν είσοοχής άπ' ευθείας εις τό άρμό
διον Ύπουργεΐον της Χώρας, ήτις δύναται νά προσφέρη τήν άπαιτουμένην 
θεραπείαν. Έκαστη περίπτωσις θά άποτελέση τό άντικείμενον Ιδιαιτέρας συμ
φωνίας μεταξύ τών Μερών. 
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"Αρθρον 4 
Τά Συμβαλλόμενα Μέρη θά παρέχουν είς άλληλα ευκολίας δια την προ

μήθειαν ορθοπεδικών συσκευών καΐ τεχνητών μελών, άτινα, α ν και απαραίτητα 
δια τους αναπήρους των, ελλείπουν είς τάς Χώρας των. 

"Αρθρον 5 
"Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών θά καταβάλη προσπάθειαν δια νά 

δεχθή είς τά εδάφη του Ιατρικόν καί βόηθητικόν Ιατρικόν προσωπικόν έ'κ τών 
άλλων Χωρών, προς τον σκοπόν της τελειοποιήσεως του είς τους κλάδους της 
θεροπτευτικής, της κατασκευής τεχνητών μελών καί λειτουργικής μετεκπαι
δεύσεως τών αναπήρων. 

"Αρθρον 6 
Τά έκ τών διατάξεων τών άρθρων 3 καί 5 της παρούσης Συμφωνίας προ 

κύπτοντα έξοδα βαρύνουν αποκλειστικώς τήν αιτούσαν Χώραν. 
At δεχόμεναι Χώραι θά ελαφρύνουν κατά το δυνατόν τό βάρος τών εξόδων 

τούτων. 

"Αρθρον 7 
Ή παρούσα Συμφωνία θά παραμένη ανοικτή διά τήν προοχώρησιν τών 

μελών του Συμβουλίου Ευρώπης, άι ινα δύνανται νά τήν υπογράψουν : 
1. "Ανευ επιφυλάξεως κυρώσεως αυτής. 
2. Ύπό τήν έπιφύλαξιν της κυρώσεως αυτής. 
Τά κυρωτικά έγγραφα θά κατατεθώσι παρά τω Γενικώ Γραμματεϊ του 

Συμβουλίου Ευρώπης. 

"Αρθρον 8 
Ή παρούσα Συμφωνία θά ίσχύη άπό τής πρώτης ημέρας του μηνός, δστις 

ακολουθεί τήν ήμερομηνίαν καθ* ήν τρία Μέλη του Συμβουλίου θά έ'χουν υπο
γράψει τήν Συμφωνίαν, συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 7 άνευ επι
φυλάξεως κυρώσεως αυτής ή θά τήν έχουν κυρώσει. 

Διά παν Μέλος, δπερ ήθελεν υπογράψει τήν Συμφωνίαν μεταγενεστέρως, 
άνευ επιφυλάξεως διά τήν κύρωσιν αυτής ή δπερ ήθελε κυρώσει ταύτην, ή 
Συμφωνία θά ίσχύη άπό τής πρώτης ημέρας του μηνός μετά τ ή ν ύπογραφήν 
ή τήν κατάθεσιν του κυρωτικού έγγραφου. 

"Αρθρον 9 
Ή έξ "Υπουργών Επιτροπή του Συμβουλίου τής Ευρώπης δύναται νά κα

λέση πασαν χώραν, μή μέλος του Συμβουλίου, δπως προσχώρηση είς τήν 
παρουσαν Συμφωνίαν. Ή προσχώρησις θά άρχηται άπό τής πρώτης ημέρας 
του μηνός, δστις ακολουθεί τήν κοπάθεσιν τοΟ εγγράφου προσχωρήσεως. 

"Αρθρον 10 
Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμβουλίου Ευρώπης θά κοινοποιή είς τά 

Μέλη του Συμβουλίου : 
(α) τήν ήμερομηνίαν άφ' ής άρχεται ή Ισχύς τής παρούσης Συμφωνίας 

καί τά ονόματα τών Μελών, άτινα θά τήν έχουν υπογράψει άνευ επι
φυλάξεως κυρώσεως της ή θά τήν έχουν κυρώσει' 

(β) τήν κατάθεσιν παντός έγγραφου προσχωρήσεως λαμβανσύσης χώραν 
συμφώνως τω άρθρω 9" 

(γ) πασαν λαμβανομένη ν ύπ' αύτου κοινοποίησιν, κατ' εφαρμογή ν τών 
διατάξεων του άρθρου Π καί τήν ήμερομηνίαν άφ" ής θά Ισχύη αϋτη. 
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"Αρθρον 11 

Ή παροΟσα Συμφωνία θά Ισχύη άνευ περιορισμού διαρκείας. 
Παν Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, καθόσον τό άφορφ, νά θέση τέρμα 

είς τήν έφαρμογήν της παρούσης Συμφωνίας, κατόττιν προειδοττοιήσεως έτους, 
διδομένης είς τόν Γενικόν Γραμματέα τοΟ Συμβουλίου Ευρώπης. 

Είς πίστωσιν των ανωτέρω, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι δεόντως εξουσιο
δοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν τήν παρουσαν Συμφωνίαν. 

Έγένετο έν Παρισίοις, τήν 13ην Δεκεμβρίου 1955, είς τήν Άγγλ ι κήν και 
τήν Γαλλικήν, αμφοτέρων των κειμένων δντων έξ ϊσου αυθεντικών, είς έν και 
μόνον άντίτυπον, δπερ θέλει κατατεθή είς τα * Αρχεία του Συμβουλίου της 
Ευρώπης. 

Ό Γενικός Γραμματεύς θά κοινοποίηση κεκυρωμένα αντίγραφα είς δλας 
τάς ύπογραψάσας και προσχωρησάσας Κυβερνήσεις. 

Ό περί της Τελωνειακής Συμβάσεως δια τήν Προσωρινήν Εισαγωγή ν Επι 
στημονικού Εξοπλισμού (Κυρωτικός) Νόμος του 1970 εκδίδεται διά δημοσιεύ
σεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
"Αρθρω 52 το0· Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Ερμηνεία. 

Έπικύρωσις 
Συμβάσεως. 
ΠΙναξ. 

"Εγκρισις 
Ιδρυμάτων. 

'Εφαρμογή της 
Συμβάσεως. 

Αριθμός 87 του 1970 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Ν Δ Ι Α ΤΗΝ 
Π Ρ Ο Σ Ω Ρ Ι Ν Η Ν Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί της Τελωνεοακής Συμ
βάσεως διά τήν Προσωρινήν Είσαγωγήν Επιστημονικού Εξοπλισμού 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1970. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη 
διάφορος έννοια— 

«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντή ν του Τμήματος Τελωνείων 
του Υπουργείου Οίκονομικών 

«Σύμβασις» σημαίνει τήν Τελωνειακήν Σύμβασιν διά τήν Προ
σωρινήν Είσαγωγήν ΈπιστημονικοΟ Εξοπλισμού, ή οποία έγένετο 
έν Βρυξέλλαις τήν Πην Ιουν ίου 1968. 

3. Ή Σ ύ μ β α σ ι ς , της οποίας τό κείμενον εκτίθεται είς τόν Πίνακα 
καΐ τήν οποίαν ή Δημοκρατία υπέγραψε βάσει αποφάσεως του Υπουρ
γικοί) Συμβουλίου ύπ' άρ. 8739 και ήμερομηνίαν 15 Μαΐου 1969, διά 
του παρόντος Νόμου κυρουται. 

4 . Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, δι* έγγραφου υπογραφό
μενου κατ* έντολήν αύτου Οπό τοΟ Γραμματέως του Υπουργικού Σ υμ. 
βουλίου, νά έγκρίνη οίονδήποτε έπιστημονικόν ή έκπαιδευτικόν ίδρυμα, 
δημόσιον ή Ιδιωτικόν, προς τόν σκοπόν της ΰπ' αύτου παραλαβής 
επιστημονικού εξοπλισμού είσαγομένου προσωρινώς υπό τους έν τη 
Σ υμβάσει προβλεπόμενους δρους. 

5. Ό Διευθυντής είναι έμπεπιστευμένος τά της εφαρμογής της 
Συμβάσεως, χορηγείται δέ αύτφ ή έν τοις "Αρθροις 6 καΐ 9 τής 
Συμβάσεως αναφερομένη διακριτική εξουσία. 


