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Στο σχέδιο νόμου «Γιϊ :,;ν Κύρωση τη; από 1 Δεκευ,βοί
1981 Συμβάσεως μεταξύ της Ελ\ jv-.κ ;; Δηύ.οκσατΚ,
και της Κυπριακής Δημοκρατίας περί τροποποιησεως
της από 2ας Μαρτίου 1978 Συμβάσεως περί Κοινωνικής
’Ασφαλείας». ' -·· ·. :™

Ποός τ) Βουλή κον ’Ελλήνων .·· ':

1. Με αυτό το σχέδιο νόμου σκοπείται η κύρωση της Σύμ
βασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας κ μ της Κυπρια
κής Δημοκρατίας για την τροποποίηση της :.πό 2 Μαρτίου 
1978 Σύμβασης Κοινωνικής Ασφαλείας, που υπογράφτηκε 
στην Αθήνα την 1η Δεκεμβρίου 1981.

2. Η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία απ’ την ελληνική 
και την κυπριακή πλευρά, επειδή ορισμένα άρθρα της από 
2 Μαρτίου 1978 Σύμβασης έχουν περιορισμένη χρονική 
ισχύ και επειδή, από τις 6 Οκτωβρίου 19όι) έγιναν ουσια
στικές αλλαγές στην κοινωνικό ασφαλιστική νομοθεσία της 
Κύπρου και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των 
εισφορών και των παροχών.

Ειδικώτερα :

Α. Με το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου : ■
ι) Αντικαθίσταται το εδάφιο (β) της παραγράφου 1 του 

άρθρου 12 της σύμβασης. - " - - · -< ·

Η τροποποιούμενη διάταξη έχει ώς' εξής7:
«Εάν ο ησφαλισμένος κατά τας διατάξεις του ενός των 

συμβαλλομένων Κρατών αποβιώση εις την περιοχήν του 
ετέρου Κράτους ·&α -δεωρείται ότι απεβίώσεν εις την περιο- 
χήν του πρώτου Κράτους», λ ■ '

Η τροποποίηση είναι αναγκαία ’ μετά την τροποποίηση 
της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας της Κύπρου, σύμ
φωνα με την οποία διευρύνεται ο κύκλος των όικαιουμένων 
προσώπων από τους ασφαλισμένους και στα μέλη της οι
κογένειας, λ* -·ι· .Γη.. f

it) Αντικαθίσταται η πάράγράφος 5 του άρθρου 19. 
λ Η τροποποιούμενη διάταξη έχει ως εςής : t , t.

«Αί διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν δια περίοδον 
δύο ετών από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσης». .Η 
διετία έληξε την 30ή Ιουνίου 1982. ■■ j f , ......

Με την τροποποίηση παρατείνεται η ισχύς Ίων -διατάξεων 
του άρθρου 19 για μια περαιτέρω διετία με "τη δυνατότητα 
και άλλης παράτασης, εφόσον συμφωνήσουν' οι αρμόδιες 
αρχές. Το άρθρο' 19 αφορά, σε θέματα ενεργίας. Ειδικώτερα 
ρυθμίζεται το- δικαίωμα-για παροχές ανεργίας . Κυπρίων Χ 
υπηκόων που επιστρέφουν στην Κύπρο για μόνιμη έγκατά- ν 
στάση. ··■·( ·,τ -·ς- »·. .· ». μ.: . ·τ ,λ',

ιιί") Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 20. ·\'~
’ ■ .* ’ ·’ ^ · · ' . ·/" · 'j ' r V _*· ·.. _ ι. **·

Η τροποποιούμενη διάταξη έχει ως έςής :
*" · * * · ..*» · », ·_ V ? *> :· Υ

«Ο1 αρμόδιος, φορεύς έκαστου συμβαλλόμενου . Κράτους 
λαμβάνει ,υπ *όψιν, δια την εφαρμογήν της παρούσης συμ- ,. 
βάσεωςι; μπάσας τρις .περιόδους.ασφαλίσεως τας. πραγμάς 
τοποιηΟεάςας . κατά την νομοθεσίαν του . Κράτους τούτου,, 
ανεξαρτήτως,,χρόνου ..πραγματοποιήσεως τούτων.. Εκ, τωνή 
περιόδων ασφαλίσεως . κατά την νομοθεσίαν, -roy ‘ετέρου 
συμβαλλόμενου Κράτους, ούτος λαμβάνει υπ’^όψιν μόνον '' 
εκείνας αι οποίαι επραγματοποιήθησαν μέχρι τής ενάρξεως' 
ισχύος'-της παρούσης Συμβάσεως καί'τάς' Λρά^ματόπυΐή- 
θησομένας εντός 2 ετών από της ενάρξεως'της ισχύος' -αύ-'*- 
τής». Ά'ϊ-

Η τροποποίησις της διάταξης , αυτής κρίθηκε αναγκαία 
και λόγω της περιορισμένης 'χρονικής ισχύος (διετία) για 
την οποία ισχύει και η όποια καταργείται και επειδή, μετά 
την τροποποίηση της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας 
της Κύπρου, άλλαξε το σύστημα υπολογισμού των εισφο
ρών και των παροχών και θα έπρεπε κ,.ι αυη δ.άταξη 
της σύμβασης να τροποποιηθεί γ.α είναι εφ ρμόσιμη.

* ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η καταργούμενη διάταξη έχει ως -έξης :
«Δια την εφαρμογήν των Κεφαλαίων 1-4 : 
α) Μία εβδομάς εισφορών κατά την Κυπριακήν νομοθε

σίαν εςομοιούται προς εξ ημέρας ασφαλίσεως κατα την 
- Ελληνικήν νομοθεσίαν.

β) Εξ ημέραι ασφαλίσεως κατά την Ελληνικήν νομοθε
σίαν εξομοιούνται προς μίαν εβδομάδα εισφορών κατά την 
Κυπριακήν νομοθεσίαν. Προς μίαν εβδομάδα εισφορών εξο- 
μοιούται επίσης και οιονδήποτε τυχόν υπόλοιπον ημερών 
προκύπτον εκ της τοιαύτης μετατροπής».

Η παράγραφος αυτή καταργείται επειδή οι διατάξεις 
της περιλαμβάνονται· στην παράγραφο 1 του άρθρου 20, 
όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση, 

ν) Αντικαθίσταται το άρθρο 21.
Η τροποποιούμενη διάταξη έχει ως εξής : , .
«Αποδοχαί λαμβανόμεναι υπ’ όψιν.' -
Αι κατά την ελληνικήν νομοθεσίαν χρηματικαί παροχαί 

υπολογίζονται βάσει μόνον των αποδοχών του ήσφαλ,ισμέ- 
νου των αφορωσών εις περιόδους ασφαλίσεως πραγματο- 
ποιηθείσας κατά την νομοθεσίαν ταύτην».

Στο ανωτέρω άρθρο προστίθεται παράγραφος 2, που αφό
ρα τον τρόπο υπολογισμού των συμπληρωματικών παρο
χων που χορηγεί η Κύπρος σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία
τ7!ς·· ν . .. . -

Β. .0-1 παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 αναφέρονται 
στην, επικύρωση" και το χρόνο που θά τεθεί σε ισχύ η Σύμ
βαση. ’ '· Λ- : ''. . ' 1, * ΐ Γ \ ' ' ι ' .ν ■· ,*

Στην παράγραφο 3 ορίζεται αναδρομική ισχύς τ^ς πα
ραγράφου 2 τού'άρθρου 1 της σύμβασης από την 1η Ιου
λίου 1981 γιατί από τότε έληξε η ισχύς του και δεν θα πρέ
πει να υπάρχει κενό χρονικό διάστημα κατά..το' οποίο δεν 
θα. ισχύουν οι .διατάξεις αυτές της σύμβασης. / ' ·\\

Επίσης δίδεταί αναδρομική ισχύς από,6,Οκτωβρίου. 1980., 
στις παραγράφους 3,4 και 5 του άρθρου 1 γιατί από τότε 
ισχύει η νςα νομοθεσία της Κύπρου. j ,, .,

Γ. Παρακαλούμε λοιπόν για την ψήφιση, του πρρτεινό-·. 
μενού ■; σχεδίου ; νόμου. rr;-i, .j- .. ,

: Αθήνα,'22 Φεβρουάριου 1983 ■ -.*;· ·

Οι Τπουργοί . '
Εξωτερικών '. ·.' '. Γ Εργασίας 'V

I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΧΛΟΣ ■ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΌΣ
''■*'.':!···· · »*■·-* :*·■./.. -·■ .·' ···.·■'· "

.ν ;· ί0 · Κοινωνικών Ασφαλίσεων .. ,. ..
λ - , vi-y . ε. βερχβλκη,ς *. ' ■ ·'"

ιν) Καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 20.

// · ··*·,;·, . < ' · ... , ;·.
» . V-, *. , ,

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΜΟΟΓ

Κύρωση της ατό 1ης Λεχτμβρίου 1981 'Συμβάσεως μεταξύ 
της ■ Ελλητ/ιχή; Δημοκρατίας και -της. Κυπριακής Δττιο- 
κρατίας περί τροτραοιήτεως.- της από^ 2ας ξΝΙα^τ»υγ1·978. , 
Σ.μ'όάσεως περί. Κοινωνικής Α'-φάλε ας.

Ap-Spo πρώτο......................... ·
^ ..· ··{-,-. > ·-. ·

υττ:φτη...·, ιιη,ν Ανξνα τη ,,Ιη.Λ:/εμ. !931 /.ε: της 
οποίας το τρωτό τ-.τς κε ή γ, έχε ως ι ξ r ; :

* X'J - ΣΓΜΒΑΣΙ'Σ------- >: ·»- - · ; ·

Μεταξύ της Ελλ.η ικής Δημοκρατίας και της Κ·.τρ·.;·/ '· 
Δημοκρατίας περί τρσττοποιήσεως της από 2ας Μαρτίου 

• 1978 Συν^ισεως περί Κοινών κης Ααφα/.είας.


