
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ήτι τοΰ σχεδίου Νόμου «πει: χυρώσεώς τής άπο 23 Ιανου- 
εερ ίου 1979 Συμφωνίας «τες; Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
μεταξύ τής Κυέεσνήσεως τής Ελληνική; Δημοχρχτίας 
χα: τής Άραδιχής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Τζαχανιοίας 
τής Λιβύης».

Πρός τήν Βονλήν ιών 'Ελλήνων

! . Διά τού ύπο χρισιν σχεδίου νόμου σχοπεϊτα: ή χύρωτις 
τής ύπογρ·χφε;σης έν Τριπόλει τήν 23ην Ίχνουαφίου 1979 
Συμφωνίας «περί Κθ·νω νικών Ασφαλίσεων ·χζταξύ τής Κ> 
όερνήσεως τής Ελληνικής Δημοκρατίας -'.2’; τή; Αραβικής 
Λαϊκής Σοσιαλιστικής Τζαμχχιρίας τής Λιβύης».

ι 2. Ή Συμφωνία βασίζεται εις τήν άρχήν τής ίσης μετά 
χειρίσεως εξ άπόθεως όρων άσφαλισεως χχί παροχής άσφα- 
λιστικής προστασίας των εργαζομένων τών δύο συμβαλλομέ- 
νων χερών.

3. Απαλλάσσει τούς Έλληνας εργαζομένους εις τήν Λι
βύην από τήν ύποχρέωσιν τής διπλής άσφαλισεως (εις τον 
Ελληνικόν σπιέχ και ε'ς τόν ΛιδυκοΆ χποδεσμεύοντας τάς 
•••ίσεΌράς 2: οποία; κατείλήθησαν εΐ; τον τελευταίον φορέα.

4. Μέ τήν Συμφωνίαν χύτην προδλέποντχ: έπίσης :

α) Ή μεταφορά εις τό τέλος έκάστου έτους, άπο ■ 
ροτν 2Τ2τ·'ολή·εως εις τήν Χώραν πιοελεύσεως τοΰ 
τών καταβληθεισών είσοοοών διά τον κλάδον συν 
ρδτως ώστε νά έπωίσσληθοΰν οί έιγαζόκενοι έχ τοΰ 
Χώραν των συνταξιοδοτικοΰ συστήματος.

■ήν Χώ- 
συνόλου 
:άξεως. 
εις τήν

β) Ή μεταφορά τών συντάξεων καί άλλων βοχχυνρονίων 
.-/ρηματικών παροχών τάς οποίας δικαιούνται ο! εργαζόμενο; 
δάσει τοΰ μέχρι τής υπογραφής τής Συμφωνίας χρόνου.

' 5. Τό ϋλ'.χόν πεδιον εφαρμογής τής Συμφωνίας έχτείνετα;
ίρις τήν λσοάλισιν τών χωούνων γήρατος. θανάτου. αναπη
ρίας, άτθενειας. μητρέτττος. εργατικών ατυχημάτων καί 

.1επαγγελματικών ασθενειών.
: 6. Άπο τό προσωπικόν -πεδιον εφαρμογής τής Συμφωνία;
it-ο:;ροΰντα; έν.ατερωθεν ο! ναυτιχοί.

7. Ή ισχύς τής Συεεσωνίας άσχετα;, συμφώνως —pcς τα 
Ιεν τώ άοθρω 10 αυτής όρ;ζόμενα. μετά ένα μήνα από τής 
χυρώσεώς της.

■ 8. Παοαχαλούμεν όθεν διά τή·/ θήτισιν τοΰ προτεινομένου
σχεδίου Νόμου.

’Ey ’Αθήνα;; τή 23 Φεβρουάριου 1979 

Οί Υπουργοί

’Εσωτερικών Κοινωνικών Υπηρεσιών
: Γ >Α.\ΛΗΣ ΣΠ ΔΟΖΙΑΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

•Περί χυρώσεώς :ής άπύ 23 ’Ιανουάριου 1979 Συμφωνίας 
«σερ; Κοινωνιχών ’Ασφαλίσεων μεταξύ τής Κυβερνήσεως 

■ τής 'Ελληνιχής Δημοκρατία.; χα: τής Αραβικής Λαϊχής 
Σοσιαλιστικής Τζαμαχεριας τής Λιβυτ,ς».

Άρθρον πρώτον.

Κυροΰτα: χα! έχει ισχύν νόμου, ή ύπογραφΑϊσα εις Τρίπο- 
Λιϊύης τήν 23ην Ιανοναρίου 1979 Συμφωνία «περί Κοι

νωνικών ’Ασφαλίσεων μεταξύ τής Κυίερνήσεως τής Έλλη- 
νιχής Δημοκρατίας χα! τής Αραβικής Λαϊχής Σοσιαλιστι
κής Τζαμαχιρίας τής Λιβύης», τής όποιας τό κείμενον εις το 
πρωτότυπον εις τήν ελληνικήν γλώσσαν έχει ώς ακολούθως:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

γίεγ-ι κο·..\ω:ίκω:’ ασφαλίσεων

ΜΕΙΆΓ.Τ ΤΗΣ

ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ.ΑΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ .ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΛΑΊΚΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΤΖΑΜΑΧΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΒΤΗΣ

Η Κυόερνηση τής Ελληνικής Δημοκρατίας χα: ή ’Αρα
βική Λαϊκή Σοσιαλιστική Τζαμαχιρία τής Λιβύης έν τή έπι- 
θομια των πτός μίαν περαιτέρω σύσφιγξιν τών φιλικών ϊε- 
σ ών τών υφισταμένων μεταξύ τών λαών τών δύο χωρών των 
εις όλους τούς τομείς χα: είίιχώτερον εις εκείνον τής χοινωκ 
νιχής άσφαλισεως συνεφώνησαν τά έξής;

Άρθρον 1.

Κατά τήν εφαρμογήν τής παρούσης συμφωνίας οί έν αΰτή 
χρησιμοποιούμενο: ώς κατωτέρω όροι έχουν τάς έξής έν
νοιας :

α) «Ήσφαλισμένος» είναι πάν πρόσωπον το όποιον εινα: 
υπήκοος καί ύπάγεται εις τήν νομοθεσίαν περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ένος έκ τών δύο Συμδαλλομένων Μερών.

ρ) «Νομοθεσία» εινα: άπαντες ο! νόμοι, διατάγματα χα! 
κανονισμοί οί άναφερόμενοι εις τό άρθρον 2 τής παρούσης 
συμφωνίας.

, γ) «Αρμόδιος φορεύς» είναι, όσον αφορά μέν εις τήν Λι
βύην τό Γενικόν Ίδρυμα Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων ή οίοσ- 
'δήποτε έτερος φορεύς εις τον όποιον μελλοντιχώς ήθελΓ. 
ανατεθεί άρμοδιότης Κοινωνικής Άσφαλισεως, όσο*^ άφορά 
δέ εις τήν ’Ελλάδα οί οργανισμοί Κοινωνικής Άσφαλισεως 
ή ό κατά τήν έτκάστοτε έφχρμοστέαν νομοθεσίατν αρμόδιος 
φορεύς.

δ) «NauTtxo:» είναι ό πλοίαρχος καί οίονδήποτε πρόσωπον 
.πράγματι έκτελοΰν καθήκοντα εργασίας έπί τοΰ πλοίου, 
κ.στά τήν διάρκειαν τοΰ τ2ξε;δίου, συμπερ;λαμ6ανο;χένων χα: 
τών έργ2σιών συντηρήσεως τοΰ πλοίου, ύπό τόν όρον νά περι- 
λχμόάνετατ το όνομά του εις τή·/ κατάστασιν πλτρώματος 
τοΰ πλοίου.

Άρθρον 2.

1. Ή παρούσα Συμφωνία έφαρμόζεται: 

α) Εν Έλλάδι έπι:

νείας.

νομοθεσίας περί κοινωνικών Ασφαλίσεων τής χαλυ- 
; τούς κινδύνους γήρατος, θανάτου, άναπηρίας, άσθε- 
μητρότητος. εργατικών άτυχημάτων καί επαγγελμα

τικών ασθενειών.

β) Έν τή Άράδική Λαϊκή Σοσιαλιστική Τζαμαχιρία τής 
Λιδύης έπί τοΰ Νόμου περί Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων καί 
τών Κανονισμών οί όποιοι έκδίδονται εις έκτέλεσιν τούτου.

γ) Ή παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται επίσης έπί όλων 
τών νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων, αί όποϊαι κωδι
κοποιούν. τροποποιούν ή συμπληροΰν τάς έν έδαφίοις α καί 
β τοΰ παρόντος άρθρου ά.’χφερομένχς νομοθεσίας.

ϊ) ’Εξαιρούνται, εκατέρωθεν, ο! ναυτικοί τής έφαρμογής 
τής παρούσης Συμφωνίας.

Άρθρον 3.

Οί έργαζόμενο: εις μία·/ τών δυο χωρών ύπόκειντα: εις τήν 
υποχρεωτικήν άσφάλισιν, συμφώνως τψ Νόμφ τής χώρας 
άπασχολήσεώς των, καταβαλλόμενων τών σχετικών είσφο-


