
στο σχέδιο νόμου ·Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρ
νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυ
πριακής Δημοκρατίας για την κοινωνική ασφάλεια και του 
Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της·

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου έχει σκοπό την κύρωση της 
Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλειας και του Διοικητικού Κανονισμού 
εφαρμογής της μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρα
τίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπο
γράφτηκε στη Λευκωσία στις 25 Απριλίου 1989, για την 
αναθεώρηση της από 2 Μαρτίου 1978 Σύμβασης και του από 4 Ιου
λίου 1978 Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της, όπως αυτή τρο
ποποιήθηκε με την από 1 Δεκεμβρίου 1981 Σύμβαση.

Β. Την αναθεώρηση και συμπλήρωση των διατάξεων της παρα
πάνω Σύμβασης επέβαλαν οι τροποποιήσεις που έγιναν στις εθνι
κές νομοθεσίες των δύο κρατών, οι νέες διεθνείς τάσεις στον 
τομέα της κοινωνικής ασφάλειας καθώς και η εμπειρία που απο
κτήθηκε από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της.

Ειδικότερα:
1. Στο άρθρο 1 ως «αρμόδια αρχή· για την ελληνική πλευρά ο

ρίζεται ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσε
ων και για την ασφάλιση ανεργίας και τα οικογενειακά επιδόματα 
ο Υπουργός Εργασίας.

Στο ίδιο επίσης άρθρο προσδιορίζεται εννοιολογικά ο όρος «πε
ρίοδοι ασφάλισης·.

2. Με το άρθρο 2 επεκτείνεται η εφαρμογή της Σύμβασης και 
στη νομοθεσία για τα οικογενειακά επιδόματα.

3. Με το άρθρο 7 επεκτείνεται, για διαδικαστικούς λόγους, α
πό 12 σε 24 μήνες η περίοδος για την οποία οι αποσπασμένοι για 
εργασία για τη μια χώρα στην άλλη θα εξακολουθούν να υπάγο
νται στη νομοθεσία της χώρας προέλευσής τους.

4. Με το άρθρο 8 εναρμονίζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν 
την ασφάλιση των απασχολουμένων σε διπλωματική αποστολή ή 
προξενική υπηρεσία με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης της 
Βιέννης.

5. Στο άρθρο 9 παρ. 2 ο όρος «συνυπολογίζει» αντικαθίσταται 
με τον όρο «λαμβάνει υπόψη·, που σημαίνει ότι για τη θεμελίωση 
του δικαιώματος για προαιρετική ασφάλιση στο ένα κράτος ο χρό
νος ασφάλισης που έχει διανυθεί στο άλλο κράτος θα λαμβάνε- 
ται υπόψη από το πρώτο κράτος, ακόμη κι αν δεν υπάρχει σ' αυτό 
χρόνος ασφάλισης.

6. Στο Μέρος ί~ Κεφάλαιο 2 -άρθρα 13-16 της Σύμβασης- που 
αφορά τις παροχές συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων 
αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις με νέες που περιλαμβάνουν 
ρυθμίσεις ευνοϊκότερες για τους ασφαλισμένους.

Συγκεκριμένα:
• Με το άρθρο 13. εφ'όσον η νομοθεσία της μιας χώρας απαιτεί 

για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος τη συμπλή
ρωση ορισμένων περιόδων ασφάλισης, θα συνυπολογίζεται από 
την άλλη χώρα τόσος χρόνος, όσος απαιτείται για τη θεμελίωση 
του δικαιώματος.

- Με το άρθρο 14 καθιερώνεται για τη θεμελίωση συνταξιοδο- 
τικών δικαιωμάτων ο συνυπολογισμός χρόνου ασφάλισης σε τρί
το κράτος με το οποίο το ένα τουλάχιστον από τα δύο 
συμβαλλόμενα κράτη έχει συνάψει διμερή Σύμβαση.

- Στο άρθρο 15 προσδιορίζεται ο τρόπος καθορισμού του πο
σού της σύνταξης με βάση το συνυπολογισμό που καθιερώνεται 
με το άρθρο 13 της Σύμβασης.

Επίσης ορίζεται ότι το άθροισμα των συνταξιοδοτικών παροχών 
που καταβάλλονται από τους φορείς των δύο κρατών δε μπορεί 
να είναι κατώτερο από τα κατώτατα όρια σύνταξης που ισχύουν 
στη χώρα όπου διαμένει ο δικαιούχος.

- Στο άρθρο 16 καθιερώνονται αντισωρευτικές διατάξεις που υ
παγορεύονται κατ’ εξοχήν από την ελληνική νομοθεσία (π.χ. νο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ μοθεσία Ο.Γ.Α. που δεν επιτρέπει την καταβολή σύνταξης σε 
ασφαλισμένους του που δικαιούνται σύνταξη από άλλο φορέα, νο
μοθεσία Ι.Κ.Α. σε σχέση με τον περιορισμό του 35πλασίου σε πε
ρίπτωση εργαζόμενου συνταξιούχου κ.λπ.).

- Στο άρθρο 17 θεσπίζεται συνυπολογισμός περιόδων απασχό
λησης σε μεταλλευτικές εργασίες στο άλλο κράτος για την εφαρ
μογή των σχετικών ειδικών διατάξεων της ελληνικής και της 
κυπριακής νομοθεσίας.

7. Στο Κεφάλαιο των παροχών ανεργίας και ειδικότερα στο άρ
θρο 19 της ισχύουσας Σύμβασης καταργείται η παράγραφος 5, 
σύμφωνα με την οποία η ισχύς του άρθρου αυτού, μετά από συνε
χείς παρατάσεις, έληξε την 1η Ιουλίου 1989.

θ. θεσπίζονται για πρώτη φορά διατάξεις για επιδόματα παι
διών, τα οποία χορηγούνται για παιδιά που διαμένουν μαζί με το 
δικαιούχο αλλά και για παιδιά που διαμένουν στο άλλο συμβαλ
λόμενο κράτος, εφ'όσον βέβαια δε δικαιούνται επιδόματα σύμφω
να με τη νομοθεσία του κράτους διαμονής τους. Επίσης 
καθιερώνεται ο συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης που διανύ- 
θηκαν στα δύο κράτη για τη θεμελίωση του δικαιώματος για επι
δόματα παιδιών.

9. Στο Κεφάλαιο 5 που περιλαμβάνει τις διατάξεις που ισχύουν 
για όλες τις παροχές και ειδικότερα στο άρθρο 20 της ισχύουσας 
Σύμβασης καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3. 
Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται για λόγους απλούστευσης με νέα 
διάταξη που ορίζει απλά, ότι, σε περίπτωση σύμπτωσης περιόδων 
ασφάλισης στα δύο συμβαλλόμενα κράτη, το καθένα θα λαμβά
νει υπόψη τις περιόδους που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του.

10. Αντικαθίσταται η μεταβατική διάταξη του άρθρου 27 με νέα 
διάταξη, η οποία προβλέπει και τον ανακαθορισμό των παροχών 
που χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της νέας Σύμβα
σης και εξασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από το καθεστώς της 
παλαιός στο καθεστώς της νέας Σύμβασης.

11. Με βάση τις παραπάνω τροποποιήσεις έγινε αναπροσαρμο
γή -τροποποίηση των αντίστοιχων διατάξεων του Διοικητικού Κα
νονισμού, οργάνου που περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τον 
τρόπο εφαρμογής της Σύμβασης.

12. Τέλος έγινε αναδιατύπωση στη δημοτική γλώσσα της Σύμ
βασης και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της.

Παρακαλούμε λοιπόν για τη δυνατόν ταχύτερη ψήφιση του προ- 
τεινόμενου σχεδίου νόμου.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 1990 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για την κοινωνική ασφάλεια και του Διοικητικού Κανονισμού ε· 
φαρμογής της

Άρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 
του Συντάγματος η Σύμβαση μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη
νικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρα
τίας για την κοινωνική ασφάλεια και ο Διοικητικός Κανονισμός 
εφαρμογής της Σύμβασης κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ της Κυ
βέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, που υπογράφτηκαν στη Λευκωσία στις 
25 Απριλίου 1989 και των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπο στην 
ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής:


