
Στο σχέδιο νόμου «κύρωση της συμφωνία; κοινωνική: 
ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης τη; Ελληνικής Δημο
κρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατία: 
της Αίγυπτου και του διοικητικού κανονισμού εφαρμογή: 
της».

IJooq ιη Βουλή Ίων Ελλήνων

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου έχει σκοπό την κύρωση 
της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλειας του υπογράφτηκε 
στην Αθήνα στις 16 Ιανουάριου 1985 μεταξύ τη: Κυβέρνησης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνηση: της Αρα
βικής Δημοκρατίας της Αίγυπτου και του Διοικητικού 
Κανονισμού της που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 2 Απρι
λίου 1985.

1. Η συμφωνία βασίζεται στις παρακάτω κοινωνικο- 
ασφαλιστικές αρχές :

α) Ισότητα μεταχείρισης των υπηκόων των δύο κρατών,
β) διατήρηση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων 

των εργαζομένων, που αποκτώνται σε κάθε συμβαλλόμενο 
κράτος, σε περίπτωση διαμονής στο άλλο συμβαλλόμενο 
κράτος,

γ) μεταφορά των ασφαλιστικών εισφορών από το ένα 
κράτος στο άλλο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ
ματος.

2. Το υλικό πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας καλύπτει 
όλους τους εργαζόμενους, με εξαίρεση τους ναυτικούς και 
τους δημόσιους υπαλλήλους, για τους κινδύνους γήρατος, 
αναπηρίας και θανάτου.

3. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την ελεύθερη καταβολή 
των συντάξεων από το ένα κράτος στο άλλο, όπου διαμένει 
ο δικαιούχος.

4. Από τις διατάξεις της συμφωνίας εξαιρείται η ελληνι

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κή νομοθεσία που ασορά την ασφαλιστική κάλυψη των ελ- 
λήνων ομογενών εξ Αίγυπτου (άρθρο 1 του Ν.Δ. 4377/
ί 964 ί.

3. ί { ισχύς της συμφωνίας θα αρχίσει την πρώτη ημέρα 
του δεύτερου μήνα μετά την ανταλλαγή των οργάνων επι
κύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 12 αυτής.

6. Στο Διοικητικό Κανονισμό περιλαμβάνονται διατά
ξεις που αναφέρονται στον τρόπο εφαρμογής της Συμφωνίας.

Παρακαλ.ούμε λοιπόν για τη δυνατόν ταχύτερη ψτφιση 
του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

Αθήνα. 12 Δεκεμβρίου 1985

Οι Υπουργοί
Εξωτερικών Υγεία:. Πρόνοιας και Κοιν. Ασταλ.ίσε,ον

Κ. ΠΑΠΟΥΛίΑΣ ‘ ΓΙΩΡΓΟΣ'ΓΕλ'ΧΗΜΑΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της συμφωνίας κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ της 
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρ
νησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αίγυπτου και του 
διοικητικού κανονισμού εφαρμογής της.

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 2S. παρ. 

1 του Συντάγματος η συμφωνία κοινωνικής ασφάλ,ειας μετα
ξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, που 
υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 16 Ιανουάριου 1985. με το 
Διοικητικό Κανονισμό εφαρμογής της που υπογράφτηκε 
στην Αθήνα στις 2 Απριλ,ίου 1985 και των οποίων το κεί
μενο σε πρυιτότ-ίπο στην ελληνική και αγγλ.ική γλ,ώσσα έχει 
ως εξής :


