
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

’Επί τοϋ σχεδίου Νόαου «περί κυρώσεως της άπο 2 Μαε- 
τίου 1978 Συμβάσεως μεταξύ τής Ελληνικής Δημο
κρατίας καί της Κυπριακή; Δημοκρατία: «περί Κοινω
νική: ’Ασφαλείας».

Πρός τήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων

1. Διά τοϋ υπό κρίσιν σχεδίου Νόμου σκοπεϊται ή κύ- 
ιωσ'ρ τή: ύπογραφείσης έν Λευκωσία τήν 2 Μαρτίου 19,8 
Συμβάσεως μεταξύ τής 'Ελληνική; Δημοκρατίας και τής 
Κυπριακή; Δημοκρατίας «περί Κοινωνικής Ασφαλείας».

2. Ή Σύμβασις βασίζεται έπί των κάτωθι αρχών :
α) Τής αρχής τής ίσης μεταχειρίσεως έξ άπόψεως όρων 

άσφαλίσεως καί παροχής ασφαλιστικής προστασίας των 
έσγαζομένων των δύο συμβαλλόμενων Μερών,

β) Τής αρχής τής διατηρήσεως τών έκ τής Κοινωνικής 
ασφαλείας άπορρεόντων δικαιωμάτων τών ήσφαλισμένων 
χισθωτών καί τών πρός τούτους έξομοιουμενων καί τών 
/.ύτοτελώς άπασχολουμένων πολιτών καί έν περιπτώσει 
χεταφοράς τής διαμονής ή εργασίας τούτων εις το έδαφος 
τοϋ ετέρου τών συμβαλλόμενων Κρατών.

γ) Τής αρχής τοϋ συνυπολογισμοϋ τών περιόδων άσφα
λίσεως τών διανυθεισών είς τήν άσφάλισιν 'Ελληνικών καί 
Κυπριακών Φορέων κοινωνικής. άσφαλίσεως τόσον διά την 
Οεμελίωσιν τοϋ δικαιώματος έπί παροχών κοινωνικής άσφα- 
λείας όσον καί διά τον υπολογισμόν τών παροχών αύτών.

3. Τό υλικόν πεδίον έφαρμογής τής Συμβάσεως έκτεί- 
εται είς τήν άσφάλ.ισιν τών κινδύνων άσθενείας καί μη- 
εότητος (διά παροχάς είς χρήμα), εργατικού άτυχήματος 
αί έπαγγελματικής νόσου άναπηρίας, γήρατος, θανάτου 
αί άνεργίας.
4. Τό προσωπικόν πεδίον έφαρμογής τής Συμβάσεως 

αλύπτει τούς μισθωτούς καί τούς πρός τούτους έξομοιου-
χένους τούς αύτοτελώς άπασχολουμένους τούς άγρότας 

αίρει δέ τούς ναυτικούς.
5. Είς τήν Σύμβασιν περιλαμβάνονται ωσαύτως διατά- 
ις άφορώσαι είς τήν έλευθέραν μεταφοράν τών συντά- 
ων καί λοιπών παροχών τής άσφαλίσεως έκ τής μιας 
>ν δύο χωρών είς τήν έτέραν.
6. Τέλος ή Σύμβασις βασίζεται άφ’ ενός μέν έπί τών 
χών παρομοίων διμερών Συμβάσεων τάς όποιας ή Ελ- 
ς καί ή Κύπρος έχουν συνάψει μετ’ άλλων Εύρωπαίκών 
.ατών, άφ’ ετέρου δέ τής καταστάσεως καί τών ίδιο - 
εφιών τών έν ίσχύι συστημάτων κοινωνικής άσοαλείας
τάς δύο χώρας.

7. Ή ισχύς τής Συμβάσεως άρχεται συμφώνως πρός 
; έν τή παραγράφρ> 1 τοϋ άρθρου 28 αυτής οριζόμενα 
> ποώτην τοϋ μεθεπομένου μηνός έκείνου καθ’ όν θά 
υν άνταλλαγή τά όργανα έπικυρώσεως.

S. Παρακαλοϋμεν όθεν διά τήν ψήφισιν τοϋ προτεινο- 
ου σχεδίου Νόμου.

Εν Άύήναις τή 16 Φεβρουάριου 1979
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ΣΠΤΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ

Περί κυρώσεως τής άπό 2 Μαρτίου 1978 Συμβάσεως 
μεταξύ τή; 'Ελληνική; Δημοκρατίας καί τής Κυπριακής 
Δημοκρατίας «περί Κοινωνικής ’Ασφαλείας».

Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται και έχει ίσχύν νόμου ή ύπογραφεϊσα είς Λευκω

σίαν την 2αν Μαρτίου 19,8 Σύμβασις μεταξύ τής 'Ελληνικής 
Δημοκρατίας καί τής Κυπριακής Δημοκρατίας «περί Κοινω
νικής Ασφαλείας», τής όποιας τό κείαενον είς τό πρωτότυπον 
είς τήν Έλλ.ηνικήν γλώσσαν, έχει ώς άκολούθως :

ΣΓΜΒΑΣΙΣ
ΜΕΤΑΞΓ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΕΡΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΚΤΠΡΙΑΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

άγόμεναι υπό τής έπιθυμίας όπως ρυθμίσωσι τάς άμοιβαίας 
σχέσεις μεταξύ τών δύο Κρατών έπί Θεμάτων κοινωνικής 
ασφαλείας τών πολιτών αύτών οί όποιοι υπάγονται είς τήν 
κοινωνικήν άσφάλισιν άμφοτέρων τών Κρατών, άποφασίζουν 
τήν σύναψιν τής άκολούθου συμβάσεως.

ΜΕΡΟΣ Α'.

Γ ενικαί Διατάξεις.

"Αρθρον 1.
Έννοιολογικοί προσδιορισμοί.

Οί έν τή παρούση συμβάσει χρησιμοποιούμενοι κατωτέρω 
όροι έχουν τήν δι’ ένα έκαστον έξ αύτών άντιστοίχω; άνα- 
γραφομένην έννοιαν :

1. «Περιοχή»
Όσον άφορα τήν Ελλάδα
τό έδαφος τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας
όσον άφορα τήν Κύπρον
τό έδαφος τής Κυπριακής Δημοκρατίας.

2. «Άρμοδία άρχή»
όσον άφορα τήν ‘Ελλάδα 
τόν 'Τπουργόν Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
καί διά τήν άσφάλισιν άνεργίας τόν 
'Υπουργόν ’Εργασίας, 
όσον άφορα τήν Κύπρον
τόν 'Υπουργόν ’Εργασίας καί Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων.

3. «'Αρμόδιος φορεύς»
ό κατά τάς έφαρμοσθησομένας διατάξεις 
αρμόδιος φορεύς.

4. «Μέλος οίκογε/είας»
Τό μέλος τής οικογένειας κατά τάς διατάξεις τούφορέω: 
είς βάρος τού όποιου χορηγούνται αί παροχαί.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ


