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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟΝ 
Τ Η Σ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ Τ Η Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

&ττ* ·Αρ. 1725. της 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1981 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί της Συμφωνίας περί Συνεργασίας εις τόν Τομέα της Υγείας 
μεταξύ της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Σοσιαλι
στικής "Ομόσπονδου Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας (Κυρωτικός) Νόμος 
τοϋ 1981 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

ΡΑριΦμός 45 του ,1981' 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ Π Ε Ρ Ι Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ 
Ε Ι Σ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Τ Η Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ Α Ι Τ Η Σ . Σ Ο Σ Ι Α Ά Ι Σ Τ Ι - . 
ΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Τ Η Σ Π Ο Υ Π Κ Ο Σ Λ Α Β Ι Α Σ 

ΓΗ Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως:! 

Ι . ' Ό ' παρών Νόμος 8ά άναφέρηται ώς δ περί τής Συμφωνίας περί Συνοπτικός 
Συνεργασίας ε

!
ίς τόν Τοιμέα τής Υγε ίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως

 τίτλ
°ϊ· 

τής Κυπριακής Δηίμοικράτίας και τής Σοσιαλιστικής 'Ομόσπονδου
1 

Δημοκρατίας τής Γιουγκοσλαβίας (.Κυρωτικός) Νόμος του· 1981. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη 'Ερμηνεία, 
διάφορος έννοια— 

'«Συμφωνία» σημαίνει τήν Συιμφωνίαν περί Συνεργασίας είς 
τόν τομέα τής Υγε ίας , των ' Ιατρικών Επιστημών και τής Φαρ
μακολογίας μεταξύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρα
τίας και του "Ομόσπονδου 'Εκτελεστικού Συμβουλίου τής Συνε
λεύσεως τής Σοσιαλιστικής 'Ομόσπονδου Δη;μο.κρατίας τής 
Γιουγκοσλαβίας, τής οποίας το κείμενον εν τω άγγλ ικω πρωτο
τυπώ ιέκτίθετάι εις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος και έν μετά πίναξ. 
φράσει εί'ις την έλληνικήν εις το Δεύτερον Μέρος του Πίνακος: 

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμέ
νων υπερισχύει το είς το Πρώτον Μέρος του Πίνακος έκτιθέμενον 
κείμενον. 

3. Ή Συμφωνία τήν οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε Κύρωσις 
τήν 21 .Π.80 δυνάμει τής ύπ' αριθμόν 19.011 καΐ ήμερ. 24.4.80 Άπο- Συμφωνίας, 
φάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, διά του παρόντος Νόμου 
κυρουται. 

(737) 
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ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 

ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΡΟΣ 
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RE
PUBLIC OF CYPRUS AND THE FEDERAL EXECUTIVE 
COUNCIL OF THE ASSEMBLY OF THE SOCIALIST FEDERAL 
REPUBLIC OF YUGOSLAVIA ON COOPERATION IN THE FIELD 
OF HEALTH, MEDICINAL SCIENCES AND PHARMACOLOGY 

The Government of the Republic of Cyprus and the Federal Executive 
Council of the Assembly of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, 
aware of the existing close and friendly relations and cooperation bet
ween the peoples of the two countries, and wishing to further develop 
and strengthen these relations by fruitful cooperation and exchange of 
knowledge, experience and information in the fields of health care, 
medicinal sciences and pharmacology, have agreed as follows:— 

Article 1 
The parties to this Agreement shall develop, promote and stimulate 

cooperation in the field of the exchange of information and experience 
pertaining to medicinal and health matters, as well as the field of 
pharmacology. 

Article 2 
The parties to this Agreement shall exchange information and 

experience especially in the field of preventive medicine, hygiene, 
epidemic protection, health personnel training, the utilization of medical 
instruments, apparata and drugs, rehabilitation, manufacture and 
prosthetic apparata and devices, pharmacologic production, engineering, 
etc. 

In the field of prevention of contagious and epidemic diseases, the 
parties to the Agreement shall exchange experience pertaining to pre
vention, diagnostics and treatment of such diseases. 

The parties to this Agreement shall exchange information on the 
epidemic situation in their respective countries. 

Article 3 
Within the exchange of experience, the parties to the Agreement 

shall: 
—stimulate the development and expansion of cooperation between 

research institutions, schools for health personnel training and 
other medical institutions, 

—notify each other of congresses, conferences, conventions on 
medical matters, specialized fairs of medical equipment and 
drugs, with international participation, being held in their 
countries, 

—stimulate the exchange of experts, medicinal literature, films on 
health care, training devices of an instructive nature and other 
information and experience in the field of health education. 

Article 4 
In the field of health personnel training, the parties to the Agreement 

shall endeavour to:— 
—stimulate the exchange of experts for the training of health 

personnel, 
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—enable one party to provide personnel training of the other party 
in its institutions, 

—ensure health personnel of the other party postgraduate studies 
in certain branches of medicine or health care, or offer the 
possibility to study certain diseases, 

—exchange training devices and experience. 
Article 5 

The two parties shall endeavour to enable the treatment of patients 
of the other party, if such treatment cannot be provided in the country 
of the party the patient belongs to, under conditions and in the manner 

* previously determined by the parties. 

Article 6 
With the aim of application of this Agreement, the parties thereto 

shall sign periodical Programmes of Cooperation, for determined time 
periods. 

Financial obligations resulting from the realization of this Agreement 
shall be regulated by the Programmes of Cooperation. 

Article 7 
Modifications of this Agreement may be performed at any time, 

with the consent of the parties thereto. 
Article 8 

This Agreement shall become valid on the day of exchange of ratifi
cation instruments. 

The Agreement is signed for a period of five (5) years from the day 
of signing, being tacitly prologned for further periods of one (1) year, 
unless one of the parties thereto does not cancel it in writing at least 
six (6) months in advance of the date of its expiration. 

Signed in Nicosia on this day of November 21st of 1980, in two (2) 
copies, in the English language, both copies having equal validity. 

For the Federal Executive 
Council of the Assembly of For the Government of the 

the Socialist Federal Republic Republic of Cyprus, 
of Yugoslavia, CLEANTHIS VAKIS 

RANKO REDULOVIC 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΜΕΡΟΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ Σ Ο Σ Ι ΑΛΙ ΣΤΙΚΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ ΠΕΡΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε Ι Σ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΙΑΤΡΙ

ίΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΌΓΙΑ Σ 
!<Η. Κυ'δέρνησις της Κυπριακής Δηίμοκρατίας και το Όμόσπονδον 

Έκτελεστιίκόν Συμβούλιον της Συνελεύσεως της Σοσιαλιστικής 
"Ο'μοσπόνδου Δηιμακρατίας της Γιουγκοσλαβίας, έν γνώσει τών υφι
σταμένων στενών καΐ φιλικών σχέσεων καΐ της συνεργασίας μεταξύ 
τών λαών τών δύο χωρών και έν τη επιθυμία των όπως προωθή
σουν την άνάπτυξιν καΐ ένίσχυσιν τών σχέσεων τούτων δια καρπό
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φόρου συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών καΐ πληρο
φοριών ε'ίς τους τομείς της προστασίας της υγείας, τών Ιατρικών 
έπιστηΐμών και φαρμακολογίας, συνεφώνησαν ώς ακολούθως:, 

"Αρθρον 1 
Τά συμβαλλόμενα μέρη; της παρούσης Συμφωνίας θα αναπτύξουν, 

προωθήσουν καΐ ενθαρρύνουν συνεργασίαν είς τον ταμέα της ανταλ
λαγής πληροφοριών και εμπειριών σχετικών προς Ιατρικά καΐ υγειο
νομικά θέματα, ώς επίσης είς τόν τομέα τής φαρμακολογίας. 

"Αρθρον 2 
(Τά συμβαλλόιμεναιμέρηι τής παρούσης Συμφωνίας θά ανταλλάσσουν 

πληροφορίας .και εμπειρίας Ιδίως είς τόν τομέα τής προληπτικής 
Ιατρικής, τής υγιεινής, τής προστασίας κατά τών επιδημιών, τής 
εκπαιδεύσεως Ιατρικού καΐ παραϊατρικού προσωπικού, τής χρησι
μοποιήσεως ιατρικών οργάνων, συσκευών καΐ φαρμάκων, τής απο
καταστάσεως (ιάναπήρων), τής κατασκευής προσθετικών συσκευών 
και βοηθηίμάτων, τής παραγωγής φαρμάκων, τής μηχανικής, κ.λ.π. 

Είς τόν τομέα τής προλήψεως ιμεταδοτικών και έπιδηιμικών νόσων, 
τά συμβαλλόμενα μέρη θά ανταλλάσσουν εμπειρίας σχετικάς προς 
την πρόληψιν, διάγνωίσιν και θεραπείαν τών έν λόγω νόσων. 

Τά συμβαλλόμενα μέρη θά ανταλλάσσουν πληροφορίας περί τής 
επιδημικής καταστάσεως είς τάς αντιστοίχους αυτών χώρας. 

"Αρθρον 3 
Έ ν τω πλαισίω τής ανταλλαγής εμπειριών, τά συμβαλλόμενα 

μέρη: τής παρούσης Συμφωνίας: 
—θά ενθαρρύνουν την άνάπτυξιν και έπέκτασιν τής συνεργασίας 

μεταξύ ινστιτούτων «ερευνών, σχολών εκπαιδεύσεως 'ιατρικού 
ικαΐ παραϊατρικού προσωπικού και ετέρων ιατρικών ινστι
τούτων,! 

^θά γνωστοποιούν αμοιβαίως την διοργάνωσιν διεθνούς χαρα
.κτήρος συνεδρίων, διασκέψεων, συνελεύσεων επί ιατρικών θε
μάτων, εξειδικευμένων εκθέσεων ιατρικού εξοπλισμού και 
φαρμάκων* 

lJ0a ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ν εμπειρογνωμόνων, ιατρικής 
(βιβλιογραφίας, ταινιών περί τής προστασίας τής υγείας, εκπαι
δευτικών συσκευών και έτερων πληροφοριών και εμπειριών 
είς τόν τομέα τής υγειονομικής διαφωτίσεως. 

"Αρθρον 4 
Εις τόν τομέα τής εκπαιδεύσεως ιατρικού και παραϊατρικού προ

σωπικού, τά συμβαλλόμενα μέρη: τής παρούσης Συμφωνίας θά 
προσπαθήσουν: 

—νά ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ν εμπειρογνωμόνων διά τήν 
ίέκπαίδευσιν ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, 

—νά καταστήσουν δυνατόν είς το εν τών συμβαλλομένων μερών 
δπως παράσχη διά τών ιδρυμάτων του έκπαίδευσιν προσωπικού ^ 
του έτερου συμβαλλομένου μέρους, 

—νά εξασφαλίσουν είς το ίατρικόν καΐ παραΐατρικόν προσωπικόν 
του έτερου συμβαλλομένου μέρους μεταπτυχιακός σπουδάς είς 
ίώρισμένους κλάδους τής ιατρικής ή τής υγειονομικής προστα
σίας, ή νά προσφέρουν τήν δυνατότητα μελέτης ώρισμένων 

\ ασθενειών, 
—νά ανταλλάσσουν εκπαιδευτικά βοηθήματα και εμπειρίας. 
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"Αρθρον 5 
Τά δύο συμβαλλόμενα μέρη. θα προσπαθήσουν ώστε νά καταστή

σουν δυνατήν τήν θεραπείαν ασθενών του έτερου συμβαλλομένου 
μέρους, 'έφ* δσον ή τοιαύτη; θεραπεία δεν δύναται νά παρασχεθή είς 
την χώραν εις την οποίαν ανήκει ό ασθενής, ύπό προϋποθέσεις και 
κατά τρόπον δστις θά καθορισθή προηγουμένως ύπό τών συμβαλ
λομένων μερών. 

"Αρθρον 6 
Προς τον σκοπόν εφαρμογής της παρούσης Συμφωνίας, τά συμ

βαλλόμενα μέρη θά υπογράψουν περιοδικά Προγράμματα Συνερ
γασίας καθωρισμένων χρονικών περιόδων. 

Αϊ σίκονομικαΐ υποχρεώσεις ώς εκ της υλοποιήσεως της παρούσης 
Συμφωνίας θά ρυθμίζωνται διά τών Προγραμμάτων Συνεργασίας. 

"Άρθρον 7 
Τροποποιήσεις της παρούσης Συμφωνίας δύνανται νά έπενεχθοΟν 

καθ* οιονδήποτε χρόνον, τη συγκαταθέσει τών συμβαλλομένων μερών 
αυτής. 

"Αρθρον 8 
■Ή παρούσα Συμφωνία θά τεθη εν Ίσχύι ,κατά. τήν ήμέραν της 

ανταλλαγής τών εγγράφων επικυρώσεως. 
Ή Συμφωνία συνομολογείται διά περίοιδον πέντε (5) ετών άπό 

της ημέρας της υπογραφής της καΐ θά άνανεουται σιωπηρώς διά 
περαιτέρω μονοετείς περιόδους, έκτος εάν έκάτερον τών συμβαλλο
μένων μερών ήθ'ελεν ακυρώσει ταύτην 'εγγράφως εξ (6) μήνας του
λάχιστον προηγουμένως τής ημερομηνίας λήξεως αυτής. 

(Υπεγράφη: εν Λευκωσία σήμερον τήν 21ην Νοεμβρίου, 1980, είς δύο 
(2) αντίγραφα είς τήν άγγλικήν γλώσσαν, αμφοτέρων τούτων εχόν
των τήν αυτήν ίσχύν., 

Διά το Όμόσπονδον Έκτελε
Δϊά τήν Κυβέρνηισιν στικόν Συμ'βουλιον τής Συνε

τής Κυπριακής Δημοκρατίας, λεύσεως τής Σοσιαλιστικής 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΑΚΗΣ Όμοσπόνδου Δημοκρατίας 

τής Γιουγκοσλαβίας, 
RANKO RADULOVIC 


