
—Hi τού σχεδίου Νόμον «περι κυρώσει»; τού άπο 4 ’Ιούλιον 
I0-- Διοικητικού Κανονισμού έφαρμογή; τή; Συα3ά- 
τεω; μεταςυ τή; Ελληνική; Δημοκρατία; κ,αί τή; Κ - 
~z-.xy.rc Δημοκρατία; «περί Κοινωνική; ’Ασφαλεία;».

Πυός τήν Βουλήν τών Ελλήνων

1. Διά τον ντο κρίσ’.ν σχεδίου Νόμον σκοπεϊταιή κύεω- 
''·.; τον υπογραφεντο; έν Άθήναι; την 4ην Ίονλίου 1973 
Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογή; τη; Συμβάσεω; μεταξύ 
~η; Ελληνική; Δημοκρατία; και τη; Κυπριακή; Δημοκρα- 
τιας «περί Κοινωνική; ’Ασφαλεία;».

2. Ό Διοικητικό; Κανονισμό; περιέχει τα; αναγκαία; 
οιευκρινίσει; αίτινε; διευκολύνουν την εφαρμογήν τη; 
Συμβάσεω;.

3. Η ΐσχν; τοΰ Διοικητικού Κανονισμού άρχεται συμ- 
οωνω; πρό; τά έν άρθρω 18 αϋτοϋ οριζόμενα, συγχρόνως 
μέ τήν Σύμβασιν.

4. Π αρακαλοΰμεν όθεν διά τήν ψήφισιν τον προτεινο- 
; ιένον σχεδίου Νόμου.

’Εν Άθήναι; τή 16 Φεβρουάριου 1979 
Οί Υπουργοί.

Έξωτεοικών Έρνασία:
Γ. ΡΑΛΑΗΣ Κ. ΑΑΣΚΑΡΗΣ

Κοινωνικών Υπηρεσιών
ΣΠΤΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

ΕΙΣΙΙΠΙΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Περί κυρώσει»; τον άπό 4 ’Ιουλίου 1978 Διοικητικού Κα

νονισμού εφαρμογής τή; Συμβάσεω; μεταξύ τή; 'Ελλη
νική; Δημοκρατία; καί τή; Κυπριακή; Δημοκρατία; 
«περί Κοινωνική; ’Ασφαλεία;».

"Αρθρον πρώτον.
Κυροϋτκι καί έχει ίσχΰν νόμου, ό υπογράφει; εί; Άθή- 

να; τήν 4ην ’Ιουλίου 1978 Διοικητικό; Κανονισμό; εφαρ
μογή; τή; Συμβάσεω; μεταξύ τή; Ελληνική; Δημοκρατία; 
και τή; Κυπριακή; Δημοκρατία; «περί Κοινωνική;’Ασφα
λεία;», τοΰ όποιου τό κείμενον εΐ; πρωτότυπον εϊ; τήν 'Ελ
ληνικήν γλώσσαν, έχει ώ; άκολ.ούθω; :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΗΣ ΣΓΜΒΑΣΕΩΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΊΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΑΕΙΑΣ
IIάσει τον άρθρου 28 παράγραφο; 5 τή; άπό 2 Μαρτίου 

' J78 Συμβάσεω; «περί Κοινωνική; Ασφαλεία;» μεταξύ τή; 
.'ελληνική; Δημοκρατία; καί τή; Κυπριακή; Δημοκρατία;, 

άρμόδιαι άρχαί των δύο συμβαλλ.ομένων Κρατών συνεφώ- 
νησαν πρό; εφαρμογήν τή; Συμβάσεω; .τά άκόλ.ουδα :

ΜΕΡΟΣ Λ'.
ΓΕΝΙΚΑ1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆρΟρον 1.
Ύπηρεσίαι Συνδέσμου.

1. Ή εφαρμογή τών διατάξεων τή; Συμβάσεω; άνατίθε
ται εί; τά; κάτωθι Υπηρεσία; Συνδέσμου :

α) Έν Έλλάδι :
"Οσον άφορα εί; τήν άσφάλ.ισιν άνεργία;, τόν ’Οργα

νισμόν Απασχολήσει»; Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
"Οσον άφορα εί; τήν άσφάλ.ισιν τών άγροτών, τόν ’Ορ

γανισμόν Γεωργικών ’Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).
"Οσον άφορα εί; τά λοιπά συστήματα άσφαλίσεω;, τό 

"Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).

Γο τμήμα Κοινωνικών Άσφαλ.ισεων του Υπουργεί- 
Εργασία; καί Κοινωνικών Άσσαλίσεων.

2. Διά τήν εφαρμογήν τή; Συμβάσεω; αί Ύπηρεσίαι Συ 
θεσμού επικοινωνούν άπ’ ευθεία; μεταξύ των ώ; καί μετ 
τών ενδιαφερομένων προσώπων, παρέχουν άμοιβαίω; συ- 
δρομήν καί δύνανται νά συνομολογούν ειδικά έντυπα συνδε- 
σεω;. άτινα ύποκαθιστούν τήν άποστολήν δικαιολογητικώ / 
εγγράφων. εξαιρέσει τών ιατρικών γνωματεύσεων, έφ’ όσο· 
αί παρεχόμενα·. διά τού έντυπου πληροφορία·, έχουν διαπ 
στωΟή υπό τών έν λόγω Υπηρεσιών.

λ ΜΕΡΟΣ Β'.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΆρΟρον 2.
Άποσπώμενοι.

Εί; τά; περιπτώσει; τού άρθρου 7 καί τού άρθρου 8 πα
ράγραφο; 2 τή; Συμβάσεω;. δέον όπω; βεβαιούται ή έξα- 
κολούΟησι; ίσχύο; τή; νομοθεσία; τοΰ Κράτου;, έξ οΰ τα 
ένδιαφερόμενα πρόσωπα άποσπώνται. * Η βεβαίωσι; έκ-
X/ Λ.Λιοεται :

Έν 'Ελλάδι. ύπό τού Ίδϊύυατο: Κοινωνικών ’Ασφαλίσει»/
(Ι.Κ.Α.).

Έν Κύπρω. ύπό τού Τμήματο; Κοινωνικών ’Ασφαλίσει»/ 
τού 'Υπουργείου Εργασία; καί Κοινωνικών ’Ασφαλίσει»·/.

Άρθρον 3.

Άσκησι; δικαιώματο; επιλογή; άπασχολουμέ'/ων εϊ; 
Διπλωματικά; ή Προξενικά; Υπηρεσία;.

1. Τό δικαίωμα έπιλογή;, τό προβλεπόμενον ύπό του 
άρθρου 8 παράγραφο; 3 τή; Συμβάσεω;. άσκεΐται δΓ υπο
βολή; ύπό τού ενδιαφερομένου υπευθύνου δηλώσει»;. Ή 
δήλ.ωσι; αΰτη υποβάλλεται :

Έν 'Ελλάδι, εί; τό "Ιδρυαα Κοινωνικών Άσφαλ.ισεων
(Ι.Κ.Α.).

Έν Κύπρω. εί; τό Τμήμα Κοινωνικών ’Ασφαλ.ίσεων του 
' Γπουργείου Εργασία; καί Κοινωνικών Άσφαλ.ισεων.

2. Ή Υπηρεσία, εί; ήν υποβάλλεται ή άνωτέρω δήλω- 
σι;. ενημερώνει σχετικώ; τήν αντίστοιχον Μ πηρεσίαν του 
ετέρου Κράτου;.

Άρθρο·/ 4.
Θεμελ.ίωσι; δικαιώματο; διά Προαιρετικήν Άσφάλ.ισιν,
1. Διά τήν εφαρμογήν τού άρθρου 9 παράγραφο; 2 τή; 

Συμβάσεω; ύπό τινο; φορέω; τού ένό; τών συμβαλλ.ομένι»·· 
Κρατών, έκδίδεται βεβαίωσες περί τών. κατά τήν νομοθεσία· 
τού ετέρου συμβαλλ.ομένου Κράτου; λαμβανομένων ύπ’ όψτ/ 
χρονικών περιόδων άσφαλ.ίσεω;. τή αιτήσει είτε τού ενδια
φερομένου προσώπου είτε τή; άρμοδίας Υπηρεσία; Συν
δέσμου.

2. Ή βεβαίωσι; αΰτη έκδίδεται :
Έν 'Ελλάδι. ύπό τού αρμοδίου φορέω;.
Έν Κύπρω. ΰπο τού Τμήματο; Κοινωνικών Ασφαλίσει·. · 

τού Υπουργείου Εργασία; καί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΜΕΡΟΣ Γ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΏΝ

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ I.
Πχροχαί ΆσΟενεία; - Μητρότητο;.

"Αρθρον 5.
Συνυπολ.ογισμό; χρονικών περιόδων άσφαλ.ίσεω;.

I. Διά τήν εφαρμογήν τού άρθρου 11 παράγραφο; 
καί τού άρθρου 12 παράγραφο; 1 έδ. (α) τή; Συμβάσεο,' 
ύπό τινο; φορέω; ένό; τών συμβαλλ.ομένι»-/ Κρατών, έκδί-

β Έν Κύπρω :


