
Ό περί της Προσωρινής Ευρωπαϊκής Συμφωνίας της Άφορώσης εις τά 
Συστήματα Κοινωνικής 'Ασφαλείας σχετικώς προς το Γήρας, τήν Άναπηρίαν 
και τους 'Επιζώντας και το Προσηρτημένον αυτή Πρωτόκολλον (Κυρωτικός) 
Νόμος τοΰ 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα τής 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω Άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 10 τοΰ 1973 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡ1ΝΗΝ ΕΥΡΩΠΑΤΚΗΝ ΣΥΜΦΩ
ΝΙΑΝ ΤΗΝ ΑΦΟΡΩΣΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΗΡΑΣ, ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΗΡ
ΤΗΜΕΝΟΝ ΑΥΤΗι ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί τής Προσωρινής Συνοπτικός 

Ευρωπαϊκής Συμφωνίας τής Άφορώσης εις τά Συστήματα Κοινω- τίτλος. 
νικής 'Ασφαλείας Σχετικώς προς τό Γήρας, τήν Άναπηρίαν και τους 
'Επιζώντας και τό Προσηρτημένον αυτή Πρωτόκολλον (Κυρωτικός) 
Νόμος τοΰ 1973. 

2. Έν τώ παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη Ερμηνεία. 
διάφορος έννοια— 

«Συμφωνία» σημαίνει τήν Προσωρινήν Εύρωπαΐκήν Συμφωνίαν 
τήν Άφορώσαν ε'ις τά Συστήματα Κοινωνικής Ασφαλείας Σχετι
κώς προς τό Γήρας, τήν Άναπηρίαν και τους Επιζώντας και τό 
Προσηρτημένον αυτή Πρωτόκολλον, τής οποίας τό κείμενον έν τω 
Άγγλικώ πρωτοτυπώ εκτίθεται εις τό Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος 
και έν μεταφράσει εις τήν 'Ελληνικήν εις τό Δεύτερον Μέρος τοΰ 
Πίνακος : Πίνα£·-

Νοείται δτι έν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ τών δύο κειμένων 
υπερισχύει τό εις τό Πρώτον Μέρος τοΰ Πίνακος έκτιθέμενον κεί
μενον. 
3 Ή Συμφωνία τήν οποίαν ή Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε κύρωσις 

τήν 3ην Μαρτίου 1972 δυνάμει τής ύπ' αριθμόν 10.965 καΐ ήμερομη Συμφωνίο*. 
vkxv 2αν Δεκεμβρίου 1971 Αποφάσεως τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου, 
διά του παρόντος Νόμου κυροΰται. 
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Π1ΝΑΞ 
("Αρθρον 2) 
Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 

EUROPEAN I N T E R I M AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY SCHEMES 
RELATING T O OLD AGE, INVALIDITY AND SURVIVORS 

AND PROTOCOL THERETO 
(Concluded December 11, 1953) 

The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe, 
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity 

between its Members for the purpose, among others, of facilitating their social 
progress ; 

Affirming the principle that the nationals of any one of the Contracting Parties 
to this Agreement should receive under the laws and regulations of any other Con
tracting Party relating to benefits payable in respect of old age, invalidity or survivors 
equal treatment with the nationals of the latter, a principle sanctioned by Conventions 
of the International Labour Organisation ; 

Affirming also the principle that the nationals of any one of the Contracting 
Parties should receive the benefits of agreements relating to old age, invalidity and 
survivors concluded by any two or more of the other Contracting Parties ; 

Desirous of giving effect to these principles by means of an Interim Agreement 
pending the conclusion of a general convention based on a network of bilateral 
agreements, 

Have agreed as follows : 
ARTICLE 1 

1. This Agreement shall apply to all social security laws and regulations which 
are in force at the date of signature or may subsequently come into force in any 
part of the territory of the Contracting Parties and which relate to : 

(a) benefits in respect of old age ; 
(b) benefits in respect of invalidity, other than those awarded under an employ

ment injury scheme ; 
(c) benefits payable to survivors, other than death grants or benefits awarded 

under an employment injury scheme. 
2. This Agreement shall apply to schemes of contributory and noncontributory 

benefits. It shall not apply to public assistance, special schemes for civil servants or 
benefits paid in respect of war injuries or injuries due to foreign occupation. 

3. For the purpose of this Agreement the word " benefit" shall include any 
increase in or supplement to the benefit. 

4. The terms " nationals" and " territory " of a Contracting Party shall have 
the meaning assigned to them by such a Party in a declaration addressed to the 
SecretaryGeneral of the Council of Europe for communication to all other Contracting 
Parties. 6 

ARTICLE 2 
1. Subject to the provisions of Article 9, a national of any one of the Contracting 

Parties shall be entitled to receive the benefits of the laws and regulations of any other 
of the Contracting Parties under the same conditions as if he were a national of the 
latter, provided tha t : 

(a) in the case of invalidity benefit under either a contributory or noncontri
butory scheme he had become ordinarily resident in the territory of the 
latter Contracting Party before the first medical certification of the sick
ness responsible for such invalidity ; 
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(b) in the case of benefit payable under a noncontributory scheme, he has 
been resident in that territory for a period in the aggregate of not less 
than fifteen years after the age of twenty, has been ordinarily resident 
without interruption in that territory for at least five years immediately 
preceding the claim for benefit and continues to be ordinarily resident in 
that territory ; 

(c) in the case of benefit payable under a contributory scheme, he is resident 
in the territory of any one of the Contracting Parties. 

2. In any case where the laws and regulations of any one of the Contracting 
Parties impose a restriction on the rights of a national of that Party who was not born 
in its territory, a national of any other of the Contracting Parties born in the territory 
of the latter shall be treated as if he were a national of the former Contracting Party 
born in its territory. 

ARTICLE 3 
1. Any agreement relating to the laws and regulations referred to in Article 1 

which has been or may be concluded by any two or more of the Contracting Parties 
shall, subject to the provisions of Article 9, apply to a national of any other of the 
Contracting Parties as if he were a national of one of the former Parties insofar as it 
provides, in relation to those laws and regulations : 

(a) for determining under which laws and regulations a person should be 
insured ; 

(b) for maintaining acquired rights and rights in course of acquisition and, 
in particular, for adding together insurance periods and equivalent periods 
for the purpose of establishing the right to receive benefit and calculating 
the amout of benefit due ; 

(c) for paying benefit to persons residing in the territory of any one of the 
Parties to such agreement ; 

(d) for supplementing and administering the provisions of such agreement 
referred to in this paragraph. 

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not apply to any provision 
of the said agreement which concerns benefits provided under a noncontributory 
scheme, unless the national concerned has been resident in the territory of the Con
tracting Party under whose laws and regulations he claims benefit for a period in the 
aggregate of not less than fifteen years after the age of twenty and has been ordinarily 
resident without interruption in that territory for a period of at least five years imme
diately preceding the claim for benefit. 

ARTICLE 4 
Subject to the provisions of any relevant bilateral and multilateral agreements, 

benefits which in the absence of this Agreement have not been awarded, or have been 
suspended, shall be awarded or reinstated from the date of the entry into force of 
this Agreement for all the Contracting Parties concerned with the claim in question, 
provided that the claim thereto is presented within one year after such date or within 
such longer period as may be determined by the Contracting Party under whose laws 
and regulations the benefit is claimed. If the claim is not presented within such 
period, the benefit shall be awarded or reinstated from the date of the claim or such 
earlier date as may be determined by the latter Contracting Party. 

ARTICLE 5 
The provisions of this Agreement shall not limit the provisions of any national 

laws or regulations, international Tonventions, or bilateral or multilateral agreements 
which are more favourable for the beneficiary. 

ARTICLE 6 
This Agreement shall not affect those provisions of national laws or regulations 

which relate to the participation of insured persons, and of other categories of persons 
concerned, in the management of social security. 
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ARTICLE 7 
1. Annex I to this Agreement sets out in relation to each Contracting Party the 

social security schemes to which Article 1 applies which are in force in any part of 
its territory at the date of signature of this Agreement. 

2. Each Contracting Party shall notify the SecretaryGeneral of the Council of 
Europe of every new law or regulation of a type not included in Annex I in relation 
to that Party. Such notifications shall be made by each Contracting Party within 
three months of the date of publication of the new law or regulation, or if such law 
or regulation is published before the date of ratification of this Agreement by the Con
tracting Party concerned, at that date of ratification. 

ARTICLE 8 
1. Annex II to this Agreement sets out in relation to each Contracting Party 

the agreements concluded by it to which Article 3 applies which are in force at the 
date of signature of this Agreement. 

2. Each Contracting Party shall notify the SecretaryGeneral of the Council of 
Europe of every new agreement cocluded by it to which Article 3 applies. Such 
notification shall be made by each Contracting Party within three months of the date 
of coming into force of the agreement, or if such new agreement has come into force 
before the date of ratification of this Agreement, at that date of ratification. 

ARTICLE 9 
1. Annex I I I to this Agreement sets out the reservations hereto made at the date 

of signature. 
2. Any Contracting Party may, at the time of making a notification in accordance 

with Article 7 or Article 8, make a reservation in respect of the application of the 
present Agreement to any law, regulations or agreement which is referred to in such 
notification. A statement of any such reservation shall accompany the notification 
concerned ; it will take effect from the date of entry into force of the new law, regu
lation or agreement. 

3. Any Contracting Party may withdraw either in whole or in part any reservation 
made by it by a notification to that effect addressed to the SecretaryGeneral of the 
Council of Europe. Such notification shall take effect on the first day of the month 
following the month in which it is received, and this Agreement shall apply accordingly. 

ARTICLE 10 
The Annexes to this Agreement shall constitute an integral part of this Agreement. 

ARTICLE 11 
1. Arrangements, where necessary, between the competent authorities of the Con

tracting Parties shall determine the methods of implementation of this Agreement. 
2. The competent authorities of the Contracting Parties concerned shall endeavour 

to resolve by negotiation any dispute relating to the interpretation or application of 
this Agreement. 

3. If any such dispute has not been resolved by negotiation within a period of 
three months, the dispute shall be submitted to arbitration by an arbitral body whose 
composition and procedure shall be agreed upon by the Contracting Parties concerned, 
or, in default of such agreement, within a further period of three months, by an 
arbitrator chosen at the request of any of the Contracting Parties concerned by the 
President of the International Court of Justice. Should the latter be a national of 
one of the Parties to the dispute, this task shall be entrusted to the VicePresident 
of the Court or to the next judge in order of seniority not a national of one of the 
Parties to the dispute. 

4. The decision of the arbitral body, or arbitrator, as the case may be, shall be 
made in accordance with the principles ano! spirit of this Agreement and shall be 
final and binding. 
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ARTICLE 12 
In the event of the denunciation of this Agreement by any of the Contracting 

Parties— 
(a) any right acquired by a person in accordance with its provisions shall be 

maintained and, in particular, if he has, in accordance with its provisions, 
acquired the right to receive any benefit under the laws and regulations 
of one of the Contracting Parties while he is resident in the territory of 
another, he shall continue to enjoy that r ight ; 

(b) subject to any conditions which may be laid down by supplementary agree
ments concluded by the Contracting Parties concerned for the settlement 
of any rights then in course of acquisition, the provisions of this Agree
ment shall continue to apply to insurance periods and equivalent periods 
completed before the date when the denunciation becomes effective. 

ARTICLE 13 
1. This Agreement shall be open to the signature of the Members of the Council 

of Europe. It shall be ratified. Instruments of ratification shall be deposited with 
the SecretaryGeneral of the Council of Europe. 

2. This Agreement shall come into force on the first day of the month following 
the date of deposit of the second instrument of ratification. 

3. As regards any Signatory ratifiying subsequently, the Agreement shall come 
into force on the first day of the month following the date of the deposit of its instru

ment of ratification. 
ARTICLE 14 

1 The Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State 
not a member of the Council of Europe to accede to this Agreement. 

2 Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with 
the SecretaryGeneral of the Council of Europe, which shall take effect on the first 
day of the month following the date of deposit. 

3. Any instrument of accession deposited in accordance with this Article shall 
be accompanied by a notification of such information as would be contained in the 
Annexes I and II to this Agreement if the Government of the State concerned were, 
on the date of accession, a Signatory hereto. 

4 For the purposes of this Agreement any information notified in accordance 
with paragraph 3 of this Article shall be deemed to be part of the Annex in which 
it would have been recorded if the Government of the State concerned were a Signa

tory hereto. 
ARTICLE IS 

The SecretaryGeneral of the Council of Europe shall notify : 
(a) the Members of the Council and the DirectorGeneral of the International 

Laboure Office— 
(i) of the date of entry into force of this Agreement and the names of 

of any Members who ratify it, 
(ii) of the deposit of any instrument of accession in accordance with 

Article 14 and of such notifications as are received with it, 
(iii) of any notification received in accordance with Article 16 and its 

effective date ; 
(b) the Contracting Parties and the DirectorGeneral of the International 

Labour Office— 
(i) of any notifications received in accordance with Articles 7 and 8, 
(ii) of any reservation made in accordance with paragraph 2 of Article 9, 

(iii) of the withdrawal of any reservation in accordance with paragraph 3 
of Article 9. 
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ARTICLE 16 
This Agreement shall remain in force for a period of two years from the date of 

its entry into force in accordance with paragraph 2 of Article 13. Thereafter it shall 
remain in force from year to year for such Contracting Parties as have not denounced 
it by a notification to that effect addressed to the SecretaryGeneral of the Council 
of Europe at least six months before the expiry either of the preliminary twoyear 
period or of any subsequent yearly period. Such notification shall take effect at the 
end of the period to which it relates. 

In witness whe eof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed 
this Agreement. β 

Done at Paris, this 11th day of December, 1953, in the English and French 
languages, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain 
in the archives of the Council of Europe and of which the SecretaryGeneral shall 
send certified copies to each of the Signatories and to the DirectorGeneral of the 
International Labour Office. 

PROTOCOL T O T H E EUROPEAN INTERIM A G R E E M E N T 
ON SOCIAL SECURITY SCHEMES RELATING T O OLD AGE, 

INVALIDITY AND SURVIVORS 
The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe, 
Having regard to the provisions of the European Interim Agreement on Social 

Security Schemes relating to Old Age, Invalidity and Survivors, signed at Paris on 
the 11th day of December, 1953 (hereinafter referred to as " t h e principal Agree

ment ") ; r r & 

Having regard to the provisions of the Convention relating to the Status of Re
fugees signed at Geneva on 28th July, 1951, (hereinafter referred to as the Con
vention ") ; 

Being desirous of extending the provisions of the principal Agreement so as to 
apply to refugees as defined in the Convention, 

Have agreed as follows : 
ARTICLE 1 

For the purposes of this Protocol the term " refugee" shall have the meaning 
ascribed to it in Article 1 of the Convention, provided that each Contracting Party 
shall make a declaration at the time of signature or ratification hereof or accession 
hereto, specifying which of the meanings set out in paragraph Β of Article 1 of the 
Convention it applies for the purpose of its obligations under this Protocol, unless such 
Party has already made such a declaration at the time of its signature or ratification 
of the Convention. 

ARTICLE 2 
The provisions of the principal Agreement shall apply to refugees under the same 

conditions as they apply to the nationals of the Contracting Parties thereto, provided 
that Article 3 of that Agreement shall apply to refugees only in cases where the Con
tracting Parties to the agreements to which that Article refers have ratified this 
Protocol or acceded thereto. 

ARTICLE 3 
1. This Protocol shall be open to the signature of the Members of the Council 

of Europe who have signed the principal Agreement. It shall be ratified. 
2. Any State which has acceded to the principal Agreement may accede to this 

Protocol. 
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3. This Protocol shall come into force on the first day of the month following 
the date of deposit of the second instrument of ratification. 

4 As regards any Signatory ratifying subsequently, or any acceding State the 
Protocol shall come into force on the first day of the month following the date of the 
deposit of its instrument of ratification or accession. 

5 Instruments of ratification and accession shall be deposited with the Secretary-

General of the Council of Europe, who shall notify the Members of the Council, 
acceding States and the Director-General of the International Labour Office of the 
names of those who have ratified or acceded. 

In witness whereof the undersigned, being duly authorised· thereto, have signed 
this Protocol. 

Done at Paris, this 11th day of December, 1953, in the English and French 
languages, both texts being equally authoritative, in a single copy which shall remain 
in the archives of the Council of Europe and of which the Secretary-General shall 
send certified copies to each of the Signatories and to the Director-General of the 
International Labour Office. 

A N N E X I 
T O T H E EUROPEAN INTERIM AGREEMENT 

ON SOCIAL SECURITY SCHEMES RELATING T O OLD AGE, 
INVALIDITY AND SURVIVORS 

SOCIAL SECURITY SCHEMES T O WHICH T H E AGREEMENT APPLIES 

BELGIUM : 
Laws and regulations relating to : 

(a) Insurance against old age and premature death for persons insured under 
voluntary schemes. 

(b) Old age pensions for independent workers. 
(c) Pensions and survivors' benefits for workers, salaried employees, miners 

and other workers treated as miners. 
(d) Sickness and invalidity insurance for workers, salaried employees, miners 

and other workers treated as miners. 
(c) Special allowances to cripples, the disabled, congenital invalids and the deaf 

and dumb. 
The schemes listed under (a) and (e) are of a non-contributory nature, all the 

others being contributory.(l) 

DENMARK : 
Laws and regulations relating to : 

(a) Old age pensions. 
(b) Invalidity pensions.(2) 
(<·) Widows' pensions, and benefit to widows' and widowers' children and to 

orphans.(3) 
All these schemes are of a non-contributory nature. 

(1) This amendment was notified to Members in a letter 1/11380 dated 12th August, 1959. 
(2) This amendment was notified to Members in a letter J/1790 dated 3rd February, 1961. 
(3) This amendment was notified to Members in a letter J/4730 dated 25th June, 1963. 
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FRANCE : 
Laws and regulations relating to : 

(a) The organisation of social security. 
(b) General provisions governing the social insurance system applicable to 

insured persons in nonagricultural employment. 
(c) Social insurance provisions applicable to employed persons, and persons 

treated as employed persons, in agricultural employment. 
(d) Allowances granted to aged employees. 
0 ) Allowances granted to aged persons other than employees. 
(/) Special social security schemes, 
(g) Laws on special allowances. 
(h) Allowances for compensation to the blind and to seriously disabled workers. 
(i) The additional benefit paid by the Fonds national de Solidarite.(l) 
(/) Law No. 65/555 of 10th July, 1965, published in the Official Gazette of the 

French Republic on 11th July, 1965, extending to all persons of French 
nationality working elsewhere than on French territory (whether employees 
or not) the option of joining the voluntary insurance scheme.(2) 

The schemes listed under (a), (b), (c) and (/) above are of a contributory nature. 
The schemes listed under (d), (g), (h) and (*) are noncontributory. 
The laws relating to (e) provide, first, for a permanent scheme of a contributory 

lature, and, secondly, for a temporary scheme of a noncontributory nature applied 
:o persons who do not fulfil the conditions governing payment of contributions pre

cribed under the contributory scheme. 

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY : 
Laws and regulations relating to : 

(a) Pension insurance for manual workers. 
(b) Pension insurance for salaried employees and artisans. 
(c) Pension insurance for miners. 

All these schemes are of a contributory nature. 

G R E E C E : 
Laws and regulations relating to : 

(a) Social insurance. 
(b) Special pension schemes for certain categories of workers, including certain 

liberal professions (lawyers, doctors, civil egineers, etc.). 
These schemes are of a contributory nature. 

ICELAND : 
Laws and regulations relating to : 

(a) Old age pensions. 
(b) Invalidity pensions. 
(c)—(i) Children's annuities, 

(ii) Widows' annuities. 

For the purposes of this Agreement these schemes are accepted as noncontri
butory. 

(1) This amendment was notified to Members in a letter D/2125 dated 13th February, 1958. 
(2) This amendment was notified to Members in a letter J/57SS dated 29th October, 1965. 



125 Ν. 10/73 

IRELAND : 
Laws and regulations relating to : 

(a) Old age pensions. 
(b)—(i) Blind persons' pensions, and 

(ii) National health insurance. 
(c) Widows' and orphans' pensions. 
(d) Disabled persons' (maintenance) allowances.(l) 

The schemes listed under (a) and (d) above are(l) noncontributory. The scheme 
listed under (b){i) is noncontributory, that under (6)(ii) is contributory, and the scheme 
listed under (c) is partly contributory and partly noncontributory. 

I T A L Y : 
Laws and regulations relating to : 

(a) General compulsory insurance in case of invalidity, old age and death. 
(b) Special compulsory insurance schemes for certain categories of employees. 

These schemes are of a contributory character. 

L U X E M B O U R G : 
Laws and regulations relating to : 

(a) General systems of insurance against oldage, invalidity and premature 
death. 

(b) Pensions insurance for salaried employees in private employment 
(c) Additional insurance for mine workers and for manual workers in the 

metallurgical industries. 
(d) Pensions insurance for artisans. 

These schemes are all contributory except the provisional pensions for artisans. 

N E T H E R L A N D S : 
Laws and regulations relating to : 

(a) Insurance against old age, invalidity and premature death, including pro

vision for pension increments. 
(b) General oldage insurance.(2) 
(c) Pension scheme for miners. 
(d) General insurance for widows and orphans.(3) 

The schemes mentioned under (a), (c) and (d) are contributory. The legislation 
mentioned under (b) introduces a permanent contributory scheme and a transitional 
noncontributory scheme for persons no longer entided to normal benefit by reason 
of their advanced age at the time when this legislation came into force.(3) 

NORWAY : 
Laws and regulations relating to : 

(a) Oldage pensions. 
(b) Insurance of the disabled.(4) 
(c) Pension insurance for mariners. 
(d) Pension insurance for forestry workers. 
(e) Oldage, invalidity and survivors' pensions for workers employed by the 

State. 

(1) These amendments were notified to Members in a letter D/3410 dated 29th March, 1955. 
(2) These amendments were notified to Members in a letter D/12625 dated 30th October, 

1956. 
(3) These amendments were notified to Members in a letter J/800 dated 15th January, 1960. 
(4) This amendment was notified to Members in a letter J/3855 dated 22nd May, 1963. 
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(/) Pension insurance for fishermen.(l) 
(g) Family maintainer's insurance for children.(l) 

The schemes listed under (a), (b) and (g) above are noncontributory. The other 
schemes are contributory. J 

SAAR: 
Laws and regulations relating to : 

(a) Pensions insurance for manual workers. 
(b) Pensions insurance for salaried employees and artisans. 
(c) Pensions insurance for miners. 
(d) Pensions insurance in the metal industry. 

All these schemes are contributory. 
S W E D E N : 

Laws and regulations relating to : (2) 

/XT N ^ n a \ B a s i c P e n s i o n s u n d e r the National Insurance Act of 25th May 1962 
(JNo. .381) which came into forme 1st January, 1963. 

This scheme is noncontributory. 

T U R K E Y : 
Laws and regulations relating to : 

(a) Oldage insurance. 
(b) Special pension schemes for certain categories of workers. 

These schemes are contributory. 

U N I T E D K I N G D O M : 
Laws and regulations concerning Great Britain, Northern Ireland and the Isle 

or Man : 
(a) Establishing insurance schemes in respect of sickness, widowhood, orphan

hood and old age. 
(b) Relating to noncontributory oldage and blind persons' pensions. 

The schemes mentioned under (a) are contributory. The schemes mentioned 
under (b) are noncontributory. 

A N N E X I I 
T O T H E EUROPEAN INTERIM AGREEMENT 

ON SOCIAL S E C U R I I T SCHEMES RELATING T O OLD AGE 
INVALIDITY AND SURVIVORS 

BILATERAL AND MULTILATERAL AGREEMENTS T O W H I C H 
T H E AGREEMENT APPLIES (3) 

BELGIUM : V ; 

(a) Convention between Belgium and the Netherlands respecting the application 
of the legislation of the two countries as regards social insurance dated 
29 August, 1947. ' 

(b) General Convention between Belgium and France on social security dated 
17 January, 1948. 

(1) These amendments were notified to Members in a letter J/38S5 dated 22nd May, 1963. 
(2) This amendment was notified to Members in a letter J/15 dated 4th January 1963 
(3) It is understood that the Agreement applies equally to all complementary agreements, 

supplements, protocols and arrangements which have completed or amended the said 
agreements. 
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(c) General Convention between Belgium and Italy on social insurance, dated 
30 April, 1948. 

(d) General Convention between Belgium and the Grand Duchy of Luxembourg 
on social security, dated 3 December, 1949. 

(e) Multilateral Convention on social security concluded by the Brussels Treaty 
Powers on 7 November, 1949. 

(/) Agreement on the social security of Rhine boatmen, dated 27 July, 1950.(1) 
(g) Convention between Belgium, France and Italy on social security, dated 

19 January, 1951.(1) 
(A) Convention on Social Security between His Majesty the King of the 

Belgians and Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland and of Her other Realms and ^ r n t o n e s , 
Head of the Commonwealth, signed at Brussels on the 20th May, 
1957.(2) 

DENMARK : . . , 
(a) General Convention between Denmark and France on social security, dated 

30 June, 1951. 
(b) Convention between Denmark and the Federal Republic of Germany on 

social security, dated 14 August, 1953, with Final Protocol and Supple

mentary Agreement.(3) 
te) Convention between Denmark, Finland, Iceland Norway and Sweden on 
{ ' social security, dated 15th September, 1955, with Additional Protocol.(4) 
(d) Convention on Social Security between Denmark and the United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland (27th August, 1959).(5) 

F R A N C E : . , , . , 
(a) General Convention between France and Belgium on social security, dated 

17th January, 1948. 
(b) General Convention between France and Italy to coordinate the application 

of French social security legislation and of Italian social insurance and 
family benefits legislation to the nationals of the two countries, dated J 1st 
March, 1948. 

(c) General Convention between France and the United Kingdom on social 
security, signed on 10th July, 1956.(6) 

(d) General Convention between France and the Grand Duchy of Luxembourg 
on social security, dated 12th November, 1949. 

(e) General Convention between France and the Netherlands on social security, 
dated 7th January, 1950. 

(/) General Convention between France and the Federal Republic of Germany 
on social security, dated 10th July, 1950. 

(g) General Convention between France and Denmark on social security, dated 
30th June, 1951. 

(A) Multilateral Convention on Social Security concluded by the Brussels. 
Treaty Powers on 7th November, 1949. 

" n T T h e s e amendments were notified to Members in a letter D/6210 dated 14th May, 1954. 
(2) This amendment was notified to Members in a letter D/13910 dated 18th November, 

1958 
(3) This amendment was notified to Members in a letter D/l.3201i dated 7th December, IMS. 
4 This amendment was notified to Members in . letter D/77W * » * « * ' Τ , ' ο Γ 
5 This amendment was notified to Members in a letter J/5750 dated 8th April, M0. 
6 This amendment was notified to Members in a letter J/6750 dated 14th May, 1959. 
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(.) Convention between France, Italy and the Saar to extend and cc-ordinate 
the application to nationals of the three countries of French sodal s^u 
nty l e g a t i o n and the Italian and Saar legislation on social ins^anceTnd 
family benefits, dated 27th November 1952 (1) insurance and 

(;) Convention between France, Belgium and Italy to extend and co-ordinate 
the apphcauon to nationals of the three countries of Belgian and French 
social security legislation and of Italian legislation on socfal insurance and 
family benefits, dated 19th January, 1951.(1) insurance and 

(A) General Convention between France and Norway on social security signed 
on 30th September, 1954 and in force as from 1st July 1956(2) ^ 

^ Μ Ϊ Λ &
 F

f
ranceand G,reece on social s e c u r i t y. 8 i g  d 

on iytn April, 1958 and in force since 1st May, 1959.(3) 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY : 

(a) General Convention between the Federal Republic of Germany and France 
on social security, dated 10th July, 1950 y * r a n c e 

(6) Convention between the Federal Republic of Germany and the Netherlands 
on social insurance, dated 29th March, 1951 ' « « j a n e * 

(c) Agreement between the Federal Republic of' Germany and the Republic 
of Italy on unemployment insurance, dated 5th May 1953 (4) 

(d) Agreement between the Federal Republic of Germany and the Kingdom 
ot JJenmark on social insurance, dated 14 August 1953(4) 

(e) A l ^ T , e n t
f

b e f o ? o e n t h e F e d e r a l R e P u b l i c * Germany and Denmark dated 
uriJKs (?unempioyment ir!surance>which ·*«d «* 

(/) tolShT^io^ F^nal Republic of G e r m a n y a n d Great B r i t a i » 
Λ

2
^"^)" "*

to secunty
'
which entered int0 force 

{g) A C 1 5 ? A b A e t W ^ n , o ! l i f Fe,deral R e p u b l k o f G e r m a n y a n d G r e a t Britain 
dated 20th April, 1960, relating to unemployment insurance, which entered 
into force on 1st September, 1961.(6) entered 

(A) GermanoBelgian General Agreement of 7th December, 1957 on social 
o f T e ' s i m H d i n g " * S/Wlementary Agreements and the Final P r o t o n 
of the same date, as wel as the Protocol of 10th November, 1960) which 
1959 (̂7) ° n N o v e m b e r  1 9 6 3 with effect from 1st January] 

(0 Special Agreement between the Federal Republic of Germany and the 
Kingdom of Belgium dated 7th December, 1957, relating to unemploy
ment insurance, which entered into force on 1st September 1964(8) 

ICELAND : 

15th s £ S E ? S £ $ ) kelami' DCnmark' Finl3nd' N ° ^ and S w e d e "> dated 

IRELAND : 
Agreement between Ireland and Great Britain, relating to Insurance and Work

men s Compensation signed on 29th March, 1960.(10) 

(1) These amendments were notified to Members in a letter D/10780 dated 8th October, 

Μ! ΐ ί ! · 8 a m e n d m e n t w a s n o t i f i e d t o Members in a letter D/2125 dated 13th February 1958 
(J) n,is amendment was notified to Members in a letter J/14665 dated 20th October, 1959 

195Γ : , m m e n t S W e r e n o t i f i e d t o M e m b e " ™ a letter D/10130 dated 5th September, 

S l i ! " 6 a m e n d n w n t s w e r e notified to Members in a letter J/13800 dated 4th August 1961 
(6) This amendment was notified to Members in a letter J/765 dated 16th January 1962' 
2 Ζ?' 8 a m e n d m e n t ™» notified to Members in a letter J/1315 dated 26th February' 1964 
(8) This amendment was notified to Members in a letter J/6730 dated 30th October' 1964 
(9) This text was notified to Members in a letter J/7770 dated 18th December, 1964 

(10 This amendment was notified to Members in a letter J/1790 dated 3rd February 1961 
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ω General Convention between Italy and France to coordinate the application 
{a) S ^ 2 socTal security legislation and of Italian s o c i a ^  « ^ 

family benefits legislation to the nationals of the two countries, dated 
31st March, 1948. . . , , 

(6) General Convention between Italy and Belgium on soc.al insurance, dated 

(c) cTvcnuon between Belgium, France and Italy to extend and coordinate 
( the a o S L t i o n of Bellian and French social secunty legislation and 

! t l ian P P socS insurance'and family benefits legislation to the nationals of 
the three countries (19th January, 1951).(1) 

« s e e : 3 ^ V 4 , W ; rndΠ 
« ί η ^ η ^ 
(/) Ge 'ner iconven t ion between the Kingdom of the Netherlands and the 
W Republic of Italy on social insurance (28th October, 1952).0) 
fc) Convention between the Republic of Italy and the Federal Republic of 

Germany on social insurance (5th May 1953).(1) 
(A) Convention between the Republic of Italy and the Kingdom of Sweden 

on social security (25th May, 1955).(1) 
ffl Convention between the Republic of Italy and the United Kingdom of 
W Great Britain and Northern Ireland on social insurance in Italy and m 

Northern Ireland (29th January, 1957).(1) 
m Convention between Italy, France and the Saar to extend and coordinate 
( , ) th^aDDHcation to the nationals of all three countries of French social 

i u r ? t y P legislation and Italian and Saar legislation on social secunty and 
family allowances of 27th November, 1952.(2) 

L U X ( ! ) M S G o > n v e n t i o n between the Grand Duchy of Luxembourg and France, 
on social security, dated 12 November, 1949. 

(b) General Convention between the Grand Duchy of Luxembourg and Belgium 
on social security, dated 3 December, 1949. 

(C) General Convention between the Grand Duchy of Luxembourg and the 
Netherlands on social security, dated 8 July, 1950. 

(d) Multilateral Convention on social security concluded by the Brussels 
Treaty Powers on 7 November, 1949. 

(e) Convention on social security between the United Kingdom an<i the Grand 
Duchy of Luxembourg, dated 13 October, 1953.(3) 

(/) General Convention between the Grand Duchy of Luxembourg and the 
Italian Republic on social security (29th May, 1951).(4) 

N E 1 ^ E S n ^ n t i ! n between the Netherlands and Belgium respecting the application 
W rf Λ ? legislation of the two countries as regards social ™™£>d?«* 

29tTlugus t , 1947, as amended by the Convention of 4th November, 1957 
revising the Convention of 29th August, 1947.(5) 

^ ^ h * * amendments w « notified to Members in a letter D/10350 dated 27 August, 

(2) ? £ amendment was notified to Members in a letter J/14665 dated 20th October 1959. 

8 ££ =d_t was notifi. « ~ £ ^ / ^ j r ^ ^ ^ . 
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(b) General Convention between the Netherlands and France on social security 
dated 7 January, 1950. 

(c) Convention between the Netherlands and the Grand Duchy of Luxembourg 
on social security, dated 8 July, 1950. 

(d) Convention between the Netherlands and the Federal Republic of Germany 
on social insurance, dated 29th March, 1951. 

(e) Multilateral Convention on social security concluded by the Brussels 
Treaty Powers on 7th November, 1949. 

(/) Agreement on social security for Rhine boatmen, dated 27 July, 1950. 
(g) General Convention between the Kingdom of the Netherlands and the 

Italian Republic on social insurance, dated 28 October, 1952. 
(h) Convention between the Kingdom of the Netherlands and the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on social security dated 
11 August, 1954.(1) " 

U N I T E D K I N G D O M : 
(a) General Convention on social security between the United Kingdom, in 

respect of Great Britain and France, dated 11 June, 1948. 
(b) Agreement between the Minister of National Insurance of Great Britain 

and the Minister for Social Welfare of the Republic of Ireland relating to 
insurance and workmen's compensation, which was signed on 28 January, 
1953 and came into force on 16th March, 1953.(2) 

(c) General Convention on social security between the United Kingdom, in 
respect of Northern Ireland and France, dated 28 January, 1950. 

(d) Multilateral Convention on social security concluded by the Brussels 
Treaty Powers, dated 7 November, 1949. 

(e) Convention between the United Kingdom, in respect of Great Britain, and 
the Republic on social insurance, which was signed in Rome on 28 No
vember, 1951 and came into operation on 1 May, 1953.(2) 

(/) Convention on the payment of compensation or benefit in respect of indu
strial injuries (including occupational diseases) between the United King
dom in respect of Great Britain, and Denmark, which was signed in Lon
don on 15 December, 1953 and came into operation on 1 May, 1954.(2) 

(g) Convention on social security between the United Kingdom and the Grand 
Duchy of Luxembourg, which was signed in London on 13 October, 1953 
and came into operation on 1 April, 1955.(3) 

(h) Convention on social security between the United Kingdom and the Nether
lands which was signed at the Hague on 11 August, 1954, and came into 
operation on 1 June, 1955.(4) 

(i) Convention on Social Security between the United Kingdom and Sweden, 
which was signed in Stockholm on June 9, 1956.(5) 

(/') Convention on Social Security (with Protocols) between the United King
dom and France, which was signed in Paris on July 10, 1956.(5) 

(k) Convention on Social Security and Protocol concerning Benefits in Kind 
between the United Kingdom and Belgium, which was signed in Brussels 
on May 20, 1957.(5) 

(/)_ Convention on Social Security between the United Kingdom and Norway, 
which was signed in London on July 25, 1957.(5) 

(1)" This amendment was notified to Members in a letter D/2120 dated 13th February, 1958. 
(2) These amendments were notified to Members in a letter dated 9th February, 19SS 

(Corrigendum D/2415 dated 7th March, 1955). 
(3) This amendment was notified to Members in a letter D/4780 dated 5th May, 1955. 
(4) This amendment was notified to Members in a letter D/8745 dated 16th August, 1955. 
(5) These amendments were notified to Members in a letter J/2170 dated 16th February 

1959. 
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Northern Ireland (January 29, 1957).(1) 
(„) Convention between Denmark and the " n i t r f K n g d c ^ G ^ B ^ 

and Northern Ireland, dated July 9, 1956.(1) 

o n f c h September, 1959, and came into force on 1st June, 1960.(3) 

S 2 Z S I on 20th April, 1960, and came into f t ™ on l . t August, 1961.(3 

S was signed on 20th April, 1960, and came into force on 1st Septem 
ber, 1961.(3) 

A N N E X I I I 
T O T H E EUROPEAN INTERIM AGREEMENT 

ON SOCIAL SECURITY SCHEMES RELATING T O OLD AGE, 
INVALIDITY AND SURVIVORS 

RESERVATIONS T O T H E AGREEMENT FORMULATED 
BY T H E CONTRACTING PARTIES 

1. The Government of the United Kingdom has formulated the following 

reservation: Agreement shall not apply to the obsolescent schemes 

and the Isle of Man. 
2 The Government of France has formulated the following reservations : 

' <„\ The additional noncontributory benefit subject to a means text, provided 
W for under Γ French Act of 30th June, 1956 establishing a Fends National 

£ S f i S shall be granted only to nationals of those States whose 
legislation awards similar benefits to French nationals.(4) 

fM The nrovisions of the Agreement shall not apply to the Law Ν 65555i of 
{ ) ^ 0 Λ Ρ Μ ν ^965 published in the Official Ga.etU of the French Republic 

11th Tulv 1965 extending to all persons of French nationality working 
d s e w h e ' r i ^ n o n £ * territory (Whether employees or not) the opt.on 
of joining the voluntary insurance scheme.(5) 

 ^ e s e amendments were notified to Members in a letter J/14665 dated 20th October, 
1 9 S 9 ' , ♦«Λ to Members in a letter J/1860 dated 5th February, W60. 
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3. The Government of Sweden has formulated the following reservation: 
The provisions of the Agreement shall not apply to those parts of the General 

Insurance Act of 25th May, 1962 (No. 381) which deal with supplementary 
peneions.(l) 

4. The Government of Iceland has formulated the following reservation : 
The provisions of the Agreement shall not apply to the Convention between 

Iceland, Denmark, Finland, Norway and Sweden of 13th September, 1961 re
vising the Convention of 15th September, 1955 on Social Security, which is listed 
in Annex 11.(2) 

RESERVATIONS OF THE REPUBLIC OF CYPRUS 
By virtue of Article 9 of this Agreement, its provisions shall not apply to the 

following categories of persons : 
(a) Persons serving in the naval, military and airforces of a Government other 

than that of the Republic of Cyprus ; 
(b) persons serving in the public or diplomatic service of a Government other 

than that of the Republic of Cyprus, when such persons are recruited 
outside the territory of the Republic. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΥΡΩΠΑΤΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΦΟΡΩΣΑ Ε Ι Σ ΤΑ ΣΥΣΤΗ

ΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΗΡΑΣ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΗΡΤΗΜΕ

ΝΟΝ ΑΥΤΗι ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ 
(Συνομολογηθεΐσα τη 11η Δεκεμβρίου 1953) 

Αί ύπογράφουσαι τήν παροΰσαν Συμφωνίαν Κυβερνήσεις Μέλη του Συμ
βουλίου της Ευρώπης, ' r 

Έχουσαι ύπ' δψιν δτι σκοπός τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ή 
συσφιγξις των μεταξύ των Μελών αύτοΰ δεσμών επί τω τέλει, έν άλλοις διευ
κολύνσεως της κοινωνικής των προόδου" 

Έπικυροΰσαι τήν αρχήν, τήν καθιερωθεϊσαν δια τών Συμβάσεων τοΰ Διε
θνούς Όργανισμοΰ Εργασίας, καθ* ήν ol υπήκοοι ενός έκαστου τών Συμβαλ
λομένων Μερών είς τήν παροΰσαν Συμφωνίαν δέον νά τυγχάνωσι, δυνάμει τών 
νόμων καΐ κανονισμών παντός έτερου Συμβαλλομένου Μέρους, ίσης μεταχει
ρίσεως μετά τών υπηκόων τοΰ τελευταίου είς δ,τι άφορφ τάς παροχάς λόγω 
γήρατος, αναπηρίας καΐ επιζώντων 

Έπικυροΰσαι προς τούτοις τήν αρχήν δτι οι υπήκοοι ενός έκαστου τών 
Συμβαλλομένων Μερών δέον νά τυγχάνωσι τώ ν ωφελημάτων τών προβλεπο
μένων έν συμφωνίαις άφορώσαις είς παροχάς λόγω γήρατος, αναπηρίας καΐ 
επιζώντων, ταϊς συνομολογηθείσαις μεταξύ δύο ή πλειόνων έκ τών λοιπών 
Συμβαλλομένων Μερών* 

Έπιθυμοΰσαι νά θέσωσιν έν εφαρμογή τάς αρχάς ταύτας διά της συνά
ψεως προσωρινής Συμφωνίας, μέχρις οδ συναφθη γενική Σύμβασις θεμελιου
μενη εφ ενός δικτύου διμερών συμφωνιών, 

(1) This text was notified to Members in a letter J/15 dated 4th January, 1963. 
(2) This text was notified to Member· in a letter J/7770 dated 18th December, 1964. 
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Συνεφώνησαν ως ακολούθως : 
ΑΡΘΡΟΝ 1 

1. Ή παρούσα Συμφωνία θα **&**&£$ & * £ £ 5 ? ^ 
νΐκης ασφαλείας νόμου καΐ " * « ^ ^ ^ β ^ σ τ & Κ ^ ε Τ ^ ο Χ έ ? 

είς— 
(α) τάς παροχάς λόγω γήρατος 

£ ί ν ^ κ * ΛπυχήμοΜ «Λ x i i έ«<ΥΥΛμ«τικ4ς νόθους. 

a t S ^ E S l l S ^ i S θομ^α ,οϋΙοΧίμοα , * <*νης κοαοχης. 

^^^^^^^^^^^£' 
Λ ni xnn, «ΰπΛκοοι» καΐ «Ιδαφος» συμβαλλομένου τίνος Μέρους κέκτην
; JwoTav TW S S O K " τοις δροις τούτο ι ς τό έν λόγω Συμδαλλόμενον 

^^\ΓΖ!ώΖώ^ΤοΤΙηΙνΙν!μέ^ προς τόν Γενικόν Γραμματέα του 
^ « S £ o ^ ^ i « : « * ̂  α ύ τ 0 ( 3 — π ο ι ο ύ μ ε ν η ς προς πάντα τα λοιπά 
Συμβαλλόμενα Μέρη. 

r ΑΡΘΡΟΝ 2 
1 Επιφυλασσομένων τών διατάξεων τοΰ άρθρου 9, οι υπήκοοι ενός έκά

£ ^ ^ « ^ β ρ ^ ^ «ί= 3 Ϊ λόγω 
Σ ϋμ δολλομένου Μέρους : ^ ρ ί α ς χ ά ς προβλεπομένη 

(<Χ) εϊτΥύποσυστημάτων παροχών έδραζομένων έπϊ εΙσΦορων ε^ε υπό 
συστημάτων μη έδραζομένων έπί τοιούτων έφ' δσον οδτοι άπέκτη
σ Γ σ υ ν ί θ η διαμονήν έπί τοΰ έδάφους_τοΰ τελευταίου Συμβαλλο
μένου Μέρους, προ της πρώτης Ιατρικής διαπιστώσεως της νόσου, 
έ£ Ας προέκυψεν ή αναπηρία

<R\ καθ" δσον άφορα είς παροχάς καταβαλλομένης δυνάμει συστημάτων 
( Ρ ) TOCPSSV μη έδραζομένων έπί είσφορών, έφ" δσον οδτοι διέμειναν 

έπ ί τοϋ τοιούτου εδάφους έπί δεκαπέντε τουλάχιστον συνολικώς έτη 
άπό της ηλικίας τών είκοσι ετών, Εχουν τήν συνήθη αυτών διαμονήν 
&νευ διακοπής έπί του τοιούτου εδάφους κατά τα πέντε τουλάχιοτον 
ϊ ^ τ ά αμέσως προηγηθέντα της αιτήσεως προς παροχήν Και έξα
καλουθοοϊ νά Ιχωσι τήν συνήθη αυτών διαμονήν έπί του εδάφους 

ΓνΓκίθ^δσον άφορα είς παροχάς καταβαλλομένας δυνάμει συστημά
( Υ ) τω7 παροχών έδραζομένων έπί είσφορών, έφ' δσον οβτοι διαμένουοιν 

Ιπί ™Τέδάφους^οιουδήποτε τών Συμβαλλομένων Μέρων. 
2 Έν πάση περιπτώσει, καθ' ήν ot νόμοι και κανονισμοί τίνος των Συμ

toXWWKUvΡεπιβάλλουσι περιορισμούς tol των δικαιωμάτων υπηκόου 

% £ % $ £ £ ^ ^ & ^ Συμβάλλομε Μέρους γεν-
νηθέντά έπί τοΰ εδάφους αύτου. 
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ΑΡΘΡΟΝ 3 
1. 'Επιφυλασσομένων τών διατάξεων τηΓ. Λ^Α™ η 

ρωοα εις τους έν άρθρω 1 uvnuovSSv^nr Τ Ρ ' π 0 Κ 7 α ^ Μ ^ ί α «φο
φθεϊσα fj τυχόν σϋναφθζσομένΠε?5ύ δυο fi'fμ0υς ϊ ? ί ^ σ μ ο ύ ς , συνα
Μερών, θά ίυγχάνη toipuoYfiQ κα" έίΐ τώί ?λ ε ΐ θ ν ω ν έ κ ™ν Συμβαλλομένων 
λομενου Μέρους' ω? l ! K 5 S S « ? 4 S E Z S S * & K f e ^ P ° ° ^ ^ 
των Μερών, καθ' δ μέτρον Λ είοηπένΤ™*  ς των πρώτων μνησθέν
έν λόγω νόμους καΐ L S t o X g ^ ^ ™ np°V°*' σ υ ν α ^ " Ρ * τους 

( α^Τσ%^°σΡωϊν ντΓ ν " ^ «* ™ < ^ <V οβς θέλε, άσφα

('Ο) τας παρεπόμενος διατάξεις, ως και Tfv u*r„ ΑΛ„ 

σϊμϊΓί^™ρο^ 5 & 5 Λ fiSAP^A* 
άφοραείς παροχάς προβλεπόμενος owdW«SlffiSKr^S ™μ<1>ωνιας, ΐ{τις 
εισφορών, έκτος έάν ό ενδιαφερόμενος ^ κ η Τ ίΗ °ς ^ έδΡ«ζ°μένου έπί 
λάχιστον συνολικώς έτη O ^ S c ^ S ^ r * ζ ,^^^Ά έ π 1 δεκ<™έ^ τού
του Συμβαλλομένου Μ ? ρ ο Τ ο δ τ ^ ε Γ κ α λ ε ^ α Χ Γ S ^ ^ έ δ ά<^ς 
κανονισμούς και έχει τήν σϋνήθί. oiVrS aS ^ * Ρ ° ^ T O U τ ο ύ ς ^ ^ ^αί 
ουτου έοάφους καίά τ ί ^ ^ ^ Χ ^ " ^ ^ ^ τοΟ ΤΟ, 
προς παροχήν αιτήσεως του. ^ αμέσως προηγηθέντα της 

ΑΡΘΡΟΝ 4 

ρ ο Ο ς Ι υ μ ^ Γ ς ? ^ ^ ήμερους κοϊ πολυμε

της παροίσης Ιυμφωνϊας, S L S S f f i E t f ί Κ ί ϊ ^ Α ΐ ϊ ^ 
ρομηνιας της ενάρξεως της ισχύος της παρούστ, In^fT α Θ Π^ο της ήμε
Συμβαλλόμενα Μέρη, τα ενδιαφερόμενα S T o S o W l K S δ ι \*™™* Τά 
παροχάς, ύπό τόν δρον δτι ή αίτησις αδτί Θέλε, ή ^ ί Ε ? ^ ε ί ς τοιαύ™ς 
ενός έτους από της είρημένης ffiooViS « Γ ^ λ η θ η εντός προθεσμίας 
flv τυχόν θελεν B S T 3 S J B B S S W ^ <!£?£*£< Τ ^ Η 
■κανονισμούς επικαλείται ό υποβολών τήν αίτηση, · £ ^ ° ς ν 0 μ θ υ ς κ α 1 

ΑΡΘΡΟΝ 5 

μερών συμφωνιών, τυχόν εύνοΐκωτέρας δ"ά τ ϊ Γ ο ^ Ξ ο ^ ο Γ ' ^ ^ *· ^ 

ΑΡΘΡΟΝ 6 
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ΑΡΘΡΟΝ 7 
1 Τό Παράρτημα Ι της παρούσης Συμφωνίας προσδιο ριζει, καθ δσον 

άΦοοδ είς ί Χ Κ ο ν Συμβαλλόμενο! Μέρος, τά συστήματα ^ ν ω ν χ κ ή ς t e f » 
S " * 5 ών τυνγάνει εφαρμογής τό άρθρον 1, άτινα τελουσιν έν ίσχυι είς 
£ ^ % S ! F V S fflU^oO κατά τήν ήμέραν τής υπογραφή της 
παρούσης Συμφωνίας. 

2 "Εκαστον των Συμβαλλομένων Μερών όφειλες να άνακοινοι προς τόν 

έ ί ά ΐ ο υ ΐ ώ ^ Συ^αλλομέ ΐων Μερών εντός προνομίας τριών μηναη, « ™ τ η ς 

νίαν της επικυρώσεως. 
ΑΡΘΡΟΝ 8 

ι ΤΛ nrrnAomua II τής παρούσης Συμφωνίας προσδιορίζει, καθ' δσον 
*Λοοα L to*S£v ΣυμΐαλλόΡμενσί Μέρος; τάς συναφθείσας **£«* 
S E S S v S έφ' ώΤτυγχανεμι εφαρμογής τό'άρθρον 3 καΐ αϊτινες τελουσιν έν 
k S S w S τήν ήμέραΪΛής υπογραφής τής παρούσης Συμφωνίας. 

2 "Εκαστον τών Συμβαλλομένων Μερών οφείλει νά άνακοινοι προς τόν 

ν 5 ^ r ^ p c i S ΐής ρο'ύσης^Συμφωνία^ κατά τήν ήμερομηνίαν της 
επικυρώσεως. 

ΑΡΘΡΟΝ 9 
1. Τό Παράρτημα IIΙ της παρούσης Σ ^ ν [ α ^ " Ρ ^ ^ 1 * * ^ 

τήν ήμερομηνίαν τής υπογραφής της διατυπωθείσας επιφυλάξεις. 
2 "Εκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος δύναται, κατά τόν χρόνον της «να

νιας έφ «OUW^WW . * ^ ^ " £ κ ζέ όπως κοινοποιήται όμοΰ μετά της εις 
^ ^ Λ ^ ά ^ ^ & Τ ΐ » ε ν ε ^ ά π / τ ή ς ημερομηνίας καθ» 
Κ ? Κ £ εΗσχ ΐ ι ό νέος νόμος ή κανονισμός ή ή νέα συμφωνία. 

* ΠΛν ΣίΜΐβαλλόαενον Μέρος δύναται νά άνακαλέση, έν δλω ή έν μέρει, 

^ ν ό ς , τ Γ ε ^ 1 έ ν ϊ > εκείνου'καθ" σν ελήφθη αυτή, ή δέ παρούσα Συμφωνία 
θά έφ'αρμόζηται αναλόγως. 

ΑΡΘΡΟΝ 10 
Τά Παραρτήματα της παρούσης Συμφωνίας άποτελοΰσιν άναπόσπαστον 

μέρος αυτής. 
ΑΡΘΡΟΝ 11 

παρούσης Συμφωνίας. 
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τήν έφαρμογήν της παρούσης Συμφωνίας. * ^ ερμηνείαν 

« . L  ^ ^ S ^ Ρ " ^ 1 ^ άναφυεΐσα διαφορά δέν ήθελεν έπιλυθη δι' <Μ> 
■ l a ^ t c ? ^ ] ί ί ϊ τ ε Τ ω ν έ ν Τ ^ ς T P I ? V μ η ν ώ ν> * ? IS α ΰ τ η άνεφύη^αραττέΐ
ται εις διαιτησαν ένεργουμένην Οπό σώματος, ούτινος Λ σύνθεσ ικα) Λ 
αδικασια καθορίζονται διά συμφωνίας μεταξύ των ε ν δ ι α φ έ ρ ο υ ν Σ υ ί β ί λ * 
>μένων Μέρων μή έπιτευχθείσης τοιαύτης σΙμφω^ίαΓέ^οΓΐερ^Γτέ^ω^οΙ" 
χψίας τριών μηνών ή διαφορά υποβάλλεται Τ τ ή ν K p W δΤα^ητοΟ έ π Χ 
>μένου από του Προέδρου τοΰ Διεθνούς Δικαστηρίου, τή ahl^Voobt^E 
>ν ενδιαφερομένων Συμβαλλομένων Μερών. Έάν δ Πρόεδρο? τ ο 0 Ώ ^ Ε 

άλογης του διαιτητού ανατίθεται είς τον Άντιπρόεδρον τοΰ Δικαοτ ΐοΤοΛ 
L T L t o r O V 3  ά ξ ^ ^ f W » 6 " ! ™ δικαστήν, έ ? δσον οδτοΤοέϊΤυν^ χνει υπήκοος τίνος των άντιδικούντων Μερών. y 

4. Ή άπόφασις του διαιτητικού σώματος ή του διαιτητού άναλόνωτ rfic 
^ιπτωσεως εκδίδεται συμφώνως πρδς^τάς « ΐχάς καΐ τδη διέπον τήν ^ p S ' 
χν Συμφωνιαν πνεύμα, είναι δέ τελεσίδικος m l δεσμευτική. ^ ^ 

ΑΡΘΡΟΝ 12 

« λ λ ο μ ' έ ^ Μ ε ^ 0 " ^ ^ ^ ' ^ π α Ρ ° ύ σ η ς Σ υ ^ ν ί ^ *"*  ν ο ς τών Συμ

(α) θέλει διατηρηθη παν δικαίωμα κεκτημένον δυ/άμει τών διατάξεων 
της παρούσης Συμφωνίας, είδικώτερον δέ, έάν τΓς έκτήσατο, δυνΤ 
μει των τοιούτων διατάξεων, τό δικαίωμα είσπράξεως οίασδήποτε 
παροχής προβλεπομένης έν τοις νόμοις f) κανονισμό* ενός Χ £ £ 
θά fcfiS! ^ i V ^ V ^ β ι α ^ 1 έ π 1 ™ W £ έτερου, θά διατήρηση τό οΰτω κτηθέν δικαίωμα* •^f»w, 

(β) επιφυλασσομένων τών δρων, οΐτινες ^θελον τυχόν καθορισθη διά 
συμπληρωματικών συμφωνιών συναφθεισών μεταξύ τών ενδιαφερο
μένων Συμβαλλομένων Μερών, επί τω τέλει διακα/ονισμοΟ S a S 
μάτων μή εΙσέτι κτηθέντων άλλ' ών προσδοκάται ή κτησις αϊ δ σ
τάξεις της _π<χρουοης Συμφωνίας θά έξακολουθήσωσιν έφ\χρμο£ό
μεναι επί των περιόδων ασφαλίσεως καΐ τών Ισοδυνάμων τοώύτων 

So^inCylr πΡ της ήαερομην[ας Κ0ΕθΓ 1» ? «««mxte 
ΑΡΘΡΟΝ 13 

1. Ή παρούσα Συμφωνία θέλει παραμείνει ανοικτή προς ύπογραφήν ύπό 
ν Μελών του Συμβουλίου τής Ευρώπης. ΑΟτη χρήζ'ει & υ ρ ώ σ ε ^ Τά 

1. Ή παρούσα Συμφωνία θέλει τεθη έν ΙσχύΤ rfj πρώτη ήμερα τοΟ μηνός 
J επομένου της ημερομηνίας καταθέσεως του δευτέρα 'οργάνου έπ ίυρώ

3. Καθ' δσον άφορα είς οίονδήποτε Ύπογραφέα δστις ήθελεν έπ1κυρώσ€1 
υτην μεταγενεστέρως ή παρούσα Συμφωνία θέλει τεθη έν Ισχύ! τη πρώΐη 
ί £ ϊ έτΐΓκυρώσ1ως°υ μ ^ ^ P W ^ καταθέσεως του οίκείουόρ

ΑΡΘΡΟΝ 14 
,>ί!™Η fE,J*<MpyvZJi™(?mfl,To0 Σ υμ»ουλίου της Ευρώπης "δύναται ν * 
λέοη οίονδήποτε Κράτος μή μέλος του Συμβουλίου τής Ε ΰ ρ ^ ς « ^ 
οσχωρήση είς τήν παροϋσαν Συμφωνίαν. ' Ρ"*1!·? ©πως 
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2 Ή προσχώρησις θέλει ένεργηθή διά της καταθέσεως οργάνου προσχω
ρήσεως παρά τώ Γενικώ Γραμματεΐ τοΟ Συμβουλίου της Ευρώπης, καθίσταται 
δε ενεργός τη πρώτη ήμερα του μηνός, τοΰ επομένου της ημερομηνίας της 
καταθέσεως. 

3 Πάν όργανον προσχωρήσεως κατατιθέμενον συμφώνως τω παρόντι άρ
θρω δέον δπως συνοδεύηται υπό της ανακοινώσεως τοιούτων πληροφοριών, ως 
καΙ εκείνων αΐτινες θά διελαμβάνοντο άν Παραρτήμασι Ι καΐ 11 της παρούσης 
Συμφωνίας, έάν ή Κυβέρνησις τοΰ ενδιαφερομένου Κράτους ήτο, κατά τήν ημε
ρομηνίαν της προσχωρήσεως, έκ τών Ύπογραφέων της παρούσης Συμφωνίας. 

4 Διά τους σκοπούς της παρούσης Συμφωνίας, πληροφορίαι άνακοινω
θεΐσαι συμΦώνως τη παραγράφω 3 του παρόντος άρθρου, λογίζονται ώς συνι
στώσαι μέρος τοΰ Παραρτήματος, είς δ θά διελαμβάνοντο,_ έάν ή Κυβεργησις 
τοΰ ενδιαφερομένου Κράτους ήτο έκ τών Ύπογραφέων της παρούσης Συμ
φωνίας. 

ΑΡΘΡΟΝ 15 
Ό Γενικός Γραμματεύς τοΟ Συμβουλίου της Ευρώπης θέλει κοινοποιήσει

(α) προς τά Μέλη τοΰ Συμβουλίου καΙ τόν Γενικόν Διευθυντήν του 
Διεθνοΰς Γραφείου 'Εργασίας— 

(i) τήν ήμε,ρομηνίαν ενάρξεως της Ισχύος της παρούσης Συμφω

νίας, ώς καΙ τά ονόματα τών κυρωσάντων ταύτην Μελών 
(ii) τήν κατάθεσιν παντός οργάνου προσχωρήσεως συμφώνως τω 

άρθρω 14 ώς καΙ τήν ληψιν τών συνοδευουσών αυτήν πληροφο

ριών 
(iii) πασαν άνακοίνωσιν ληφθεϊσαν συμφώνωςτω άρθρω 16, ώς καΙ 

τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως της Ισχύος αυτής· 
(Β) προς τά Συμβαλλόμενα Μέρη καΙ τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διε

θνούς Γραφείου 'Εργασίας— 
(i) πασαν άνακοίνωσιν ληφθεΐσαν συμφώνως τοις άρθροις 7 και 8' 
(ii) πασαν έπιφύλαξιν διατυπωθεΐσαν συμφώνως τη παραγράφω 2 

τοΰ άρθρου 9" 
(iii) ώς καΙ τήν άνάκλησιν οίασδήποτε επιφυλάξεως, τήν γενομένην 

συμφώνως τη παραγράφω 3 τοΰ άρθρου 9. 

ΑΡΘΡΟΝ 16 
Ή παρούσα Συμφωνία θέλει παραμείνει έν Ισχύ! διά περίοδον δύο έτων 

από της ημερομηνίας της ενάρξεως της Ισχύος αύτης συμφώνως τη παραγρά
φω 2 του άρθρου 13. Μετέπειτα αΰτη θέλει παραμείνει έν Ισχυΐ άπό έτος εις 
groc διά τά Συμβαλλόμενο: Μέρη, άτινα δέν ήθελον καταγγείλει ταυτην δι' επί 
τούτω ανακοινώσεως απευθυνόμενης προς τόν Γενικόν Γραμματέα του Συμ
βουλίου της Ευρώπης εξ τουλάχιστον μήνας πρό της λήξεως είτε της αρχικής 
διετούς περιόδου είτε οίασδήποτε μεταγενέστερος ετησίας περιόδου Η περ^ 
καταγγελίας άνακοΐνωσις θέλει καταστή ενεργός άμα τη λήξει της είς ην άφορα 
περιόδου. 

ΕΙς πίστιν τών ανωτέρω, ol υπογεγραμμένοι, δεόντως προς τοϋτο εξουσιο
δοτημένοι, υπέγραψαν τήν παροΰσαν Συμφωνίαν. 

Έγένετο έν Παρισίοις, τήν Πην Δεκεμβρίου 1953, είς τήν άγγλικήν καΙ τήν 
γαλλιχήν γλώσσαν, αμφοτέρων τών κειμένων δντων έξ ίσου αυθεντικών, είς εν 
Τα\ μόνον <*ντΙτυπον, δπερ θέλε1 παραμείνει κατατεθειμένον παρά τοις Αρχείοις 
τοΰ Συμβουλίου της Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύςτου Συμβουλίου της 
Εόοώπης θέλ*ι αποστείλει κεκυρωμένα αντίγραφα αυτού προς εκαστον Υπο
γραφέα καΙ προς τόν Γενικόν Δ«υθυντήν τοΟ Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΆΟΝ 
ΠΡΟΣΗΡΤΗΜΕΝΟΝ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΝ τ ν Μ Λ η 

ΛΕ;Α7ΤχΕ
Α

τ?Κ0
Ω

,
Σ

^η
ΕΙΣ ΤΑ Σ

^ΚΚΚ 
Ε Π Ι Ζ Ω Ν Ϊ Α ς ° Σ Τ 0 Γ Η Ρ Λ Σ · Τ Η Ν Α Ν Α ™ Ρ Ι Α Ν ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

*οοΧ*ί%Ύ,<£$™1 Τ0 U a p O V Π ί > ω τ Ο Κ 0 λ λ 0 ν ^ ε ρ ν ή  ς , Μέλη τοΟ Συμ

της 3 ^ V g S 5 5 2 ? S f i "GTV^ ΕύΡ«™«Κ Συμφωνίας 

via»). ε Κ ε μ ^ 1 0 υ 1 9 5 3 (έν ™ις έφεξης αναφερομένης ώς<<ή βασική Σ^ιφώ

(*ν τοίς εφεξής £ ^ ^ 1 ^ Ύ ^ £ ^ ^ 2*V ^ λ ί ο ο 1951 

τη Σομδάσει έΦαΡμογης καΐ έτη προσφύγων, ώς ο5τ0ι καθορ[ζονται έν 

Συνεφώνησαν ώς ακολούθως : 
ΑΡΘΡΟΝ 1 

μένοο δη Ικαστον τών Σαμδαλλομένω? Αερΰν θ έ λ ε ι IULM*&&^1' T ^ 
Υραφήν, έπυκήρωσιν ή ττροσχώρησίϊ του εϊςτό παρόΐ M x r T " ^ ^ 
ζούσαν ποίον'4* Τ Λ« i„ ^™i~ Α. β   παΡ°<'· εις οηλωσιν διευκρινί

δ ε μ έ ν ω ν ^ ^ β Ώ ^ Λ Τ  ft Λ
Σ^6άσεω<= « S » 

νομέας 6π· αύτσϋ δ ^ Γ χ ο Ο W o S l π ΐ ί Π χ Γ " ? ^ ^ * « λ β μ & 

ΑΡΘΡΟΝ 2 

ΑΡΘΡΟΝ 3 
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ττρός άπαντα τα Μέλη τοΰ Συμ&ουλίου, προς τά προσχωρήσαντα Κράτη καΐ 
προς τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, τά ονόματα 
απάντων τών επικυρωσάντων ή προσ>(ωρησάντων Κρατών. 

Εις πίστιν τών ανωτέρω, ol υπογεγραμμένοι δεόντως προς τρΰτο εξουσιο
δοτημένοι, υπέγραψαν τό παρόν Πρωτόκολλον. 

Έγένετο έν Παρισίοις, τήν Ιΐην Δεκεμβρίου 1953, είς την άγγλικήν και 
την γαλλικήν γλώσσαν, αμφοτέρων τών κειμένων όντων έξ ίσου αυθεντικών, 
εις Ιν και μόνον άντίτυπον, δπερ θέ>.ει παραμείνει κατατεθειμένον παρά τοΐς 
άρχείοις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ό Γενικός Γραμματεύς του Συμ
βουλίου της Ευρώπης θέλει αποστείλει κεκυρωμένα dnn'iypa<p<x αύτοΰ προς 
Μκαστον Ύπογραφέα και προς τόν Γενικόν Διευθυντήν τοΰ Διεθνούς Γραφείου 
'Εργασίας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΓΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ 

ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΗΡΑΣ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΖΩΝΤΑΣ. 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΣ "Α ΑΦΟΡΑ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΒΕΑΓΙΟΝ : 

Νόμοι και κανονισμοί άφορώντες είς : 
(α) Τήν Άσφάλειαν εναντίον τοΰ γήρατος καΐ τοΰ προώρου θανάτου 

δυνάμει εκουσίων συστημάτων, 
(β) Συντάξεις γήρατος δι' ανεξαρτήτους έργάτας. 
(γ) Συντάξεις καϊ ωφελήματα επιζώντων δι' tpyorcccc,, έμμισθους έργο

δοτουμένους, μεταλλωρύχους καϊ έτερους έργάτας εξομοιουμένους 
προς μεταλλωρύχους, 

(δ) Άσφάλειαν ασθενείας καϊ αναπηρίας δι' έργάτας, έμμισθους έργο
δοτουμένος, μεταλλωρύχους και έτερους έργάτας εξομοιουμένους 
προς μεταλλωρύχους. 

(ε) ΕΙδικά επιδόματα δι' αναπήρους, έκ γενετής αναπήρους καϊ κωφά
λαλους. 

Τά υπό στοιχεία (α) και (ε) συστήματα δέν εδράζονται έπί εισφορών, 
απάντων τών έτερων έδραζομένων έπί εισφορών. 

ΔΑΝΙΑ : 
Νόμοι και κανονισμοί άφο,ρώντες είς : 

(α) Συντάξεις γήρατος. 
(6) Συντάξεις αναπηρίας. 
(γ) Συντάξεις γυναικών έν χηρεία, και ωφελήματα δια τέκνα των έν 

χηρεία, και δι' ορφανά. 
"Απαντα τά συστήματα ταΰτα δέν εδράζονται έπί εισφορών. 

ΓΑΛΛΙΑ : 
'Νόμοι καϊ κανονισμοί άφορώντες είς : 

(α) Τήν όργάνωσιν της κοινωνικής ασφαλείας. 
(&) Τάς γενικάς διατάξεις τάς διεπούσας τό σύστημα κοινωνικών ασφα

λίσεων τό έφαρμοστέον έπί ήσφαλισμένων προσώπων απασχολου
μένων εις μή γεωργικάς εργασίας, 

(γ) Τάς διατάξεις κοινωνικών ασφαλίσεων τών εφαρμοστέων έπί προ
σώπων απασχολουμένων, καϊ προσώπων εξομοιουμένων προς πρό
σωπα απασχολούμενα, εις γεωργικάς εργασίας. 



*«JiΙά· τθύΑ * Γ π ^ ς τ ί ) ς Tt0ff>ofOTl<; ^ τ ^ ν ί α ς τά συστήματα αυτά είναι άπο
οεκτα ως μη έδραζόμενα έπι εισφορών. 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ: 
Νόμοι και κανονισμοί άφορώντες etq : 

(α) Συντάξίεις γήρατος, 
(β) (i) Συντάξεις τυφλών, καΐ 

(ii) 'Ασφάλειαν της υγείας τ ο 0 λάου. 

Ν. 10/73 140 

(δ) Επιδόματα χορηγούμενα είς έργοδοτουμένους προ&εβηκυίας ήλι

( £ ) Α Ε Γ δ 5 ο ^ τ ο ύ Χ ε Ρ η Υ θ 6 μ ε ν α " ^ ^ρ6σω^<χ πΡ°βεβηκυίας ηλικίας έτερα 
(στ) Ειδικά συστήματα κοινωνικής ασφαλείας, 
(ζ) Νόμους περί ειδικών επιδομάτων, 
(η) Επιδόματα δι' άποζημίωσιν τυφλών και σοβαρως αναπήρων έργα

(θ) Τδ πρόοβΒΤον ωφέλημα δπερ καταβάλλεται έχ του Fonds national 
α© SoLidante. 

(ι) Toy Νόμον άρ· 65/555 τής 10ης 'Ιουλίου 1965, δημοσιευθέντα είς τήν 
έπιση,μον εφημερίδα τής Γαλλικής Δημοκρατίας τήν l iny Ιουλίου 
1965 έπεκτεινοντα είς άπαντα τά Γαλλικής Ιθαγενείας πρόσωπα 
εργαζόμενα έκτος της Γαλλικής επικρατείας (είτε έργοδοτουμενα 
οί άσ τ λίσε 'ω α ΐ ω μ α έ κ λ ° Υ ^ ς δ ΐ ά συΙΨετ<>Χήν είς τό σύστημα έκου

W l S l 5 t e W X g f a ( α ) ' ( Ρ ) ' ( Υ ) Κ θ ί ( θ τ ) ά ν ω Τ έ ρ ω *****""« εδράζονται 
Τά ύπό στοιχεία (δ), (ζ), (η) και (θ) δεν εδράζονται επί εισφορών. 

** J £ ά(^Ρώ/τ^, £ [ζ 1 ό (£) ν όμ»ι προβλέπουσι, πρώτον, μόνιμον σύστημα 
, έδραζόμενον έπι εισφορών, και, δεύτερον, προσωρινόν σύστημα μή έδραζόιΓε
ον έπι εισφορών έφαρμοστέον επί προσώπων μή πληρούντων τάς προυποθέ

j σεις αΐτινες διέπουσι τήν καταβολήν τών δυνάμει τοΰ έπι εισφορών έδραζουέ
■ νου συστήματος καθοριζομένων εισφορών. T r ^ s ^ 
1 ΟΜΟΣΙΠΟΝΔΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ : 

Νόμοι και κανονισμοί άφορώντες είς : 
(α) "Ασφάλειαν συντάξεως διά χειρώνακτας έργάτας. 
(δ) 'Ασφάλειαν συντάξεως δι* έμμισθους έργοδοτουμένους και βιοτέ

(γ) 'Ασφάλειαν συντάξεως διά μεταλλωρύχους. 
"Απαντα τά συστήματα ταΰτα εδράζονται έπι εισφορών. 

ΕΛΑΑΣ : 
Νόμοι και κανονισμοί άφορώντες είς : 

(α) Κσινωνικάς ασφαλίσεις. 
(β) ΕΙδικά συστήματα συντάξεων δι* ώρισμένας κατηγορίας εργατών 

περιλαμβανομένων ώρισμένων ελευθέρων επαγγελμάτων δικηγό

ροι, Ιατροί, πολιτικοί μηχανικοί, κ.τ.λ.). 
Τά συστήματα αυτά εδράζονται έπί εισφορών. 

ΙΣΛΑΝΔΙΑ : 
Νόμοι και χανονισμοί άφορώντες είς : 

(α) Συντάξεις γήρατος. 
(S) Συντάξεις αναπηρίας, 
(γ) (i) Έτησίαν πρόσοδον τέκνων. 

(Μ) Έτησίαν π,ρόσοδον χη,ρών 
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(γ) Συντάξεις χήρων καί ορφανών. 
(δ) 'Επιδόματα (συντηρήσεως) αναπήρων. 

Τά ύπό στοιχεία (α) και (δ) ανωτέρω συστήμα.ο: δέν εδράζονται έπί 
εισφορών. To υπό στοιχείον (δ) (i) σύστημα δέν εδράζεται έπι εισφορών, 
το ύπό (δ) (ii) εδράζεται έπί εισφορών, και τό υπό στοιχείον (γ) σύστημα 
έν μέρει εδράζεται έπί εισφορών καΐ έν μέρει ουχί. 

ΙΤΑΛΙΑ : 
Νόμοι και κανονισμοί άφορώντες είς : 

(α) Γενικήν ύποχρεωτικήν άσφάλειαν έν περιπτώσει αναπηρίας, γήρα
τος και θανάτου, 

(δ) Συστήματα είδικής υποχρεωτικής ασφαλείας δι' ώρισμένας κατη
γορίας έργοδοτουμένων. 

Τά συστήματα ταΰτα εδράζονται έπί εισφορών. 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΝ : 
Νόμοι και κανονισμοί άφορώντες εις : 

(α) Γενικά συστήματα ασφαλείας εναντίον τοϋ γήρατος, αναπηρίας και 
προώρου θανάτου. 

(6) Άσφάλειαν συντάξεων δι' έμμισθους έργοδοτουμένους υπό ιδιωτών 
εργοδοτών. 

(ν) Πρόσθεταν άσφάλειαν δι' έργάτας μεταλλείων καί δια χειρώνακτας 
έργάτας της μεταλλουργικής βιομηχανίας. 

(6) Άσφάλειαν συντάξεως βιοτεχνών. 
Ά π α ν τ α τά συστήματα ταΰτα εδράζονται έπί είσψορ&ν πλην τών προσω

ρινών συντάξεων διά βιοτέχνας. 

ΟΛΛΑΜΔΙΑ: 
■Νόμοι καί κανονισμοί άφορώντες είς : 

Τα) Άσοάλειαν εναντίον τοϋ γήρατος, αναπηρίας καί προώρου θανά
του,'περιλαμβανομένων διατάξεων διά προσαυξήσεις συντάξεων. 

(6) Γενικήν άσφάλειαν γήρατος, 
(γ) Σύστημα συντάξεως μεταλλωρύχων, 
(δ) Γενικήν άσφάλειαν διά χήρας καί ορφανά. 

Τά ύπό στοιχεία (α) , (γ) καί (δ) συστήματα εδράζονται έπί εισφορών. 
•Η ήΐή στοΐγεΐον (δ) μνημονευομένη νομοθεσία εισάγει μόνιμον σύστημα έδρα
ΰ α ε ^ π ^ ^ ρ ώ ν κΤμεταδοτικών τοιοότον μή έδραζόμενον έπί εισφορών 
o?a" πρόσωπα μ^^καιούμένα εις κανονικά ωφελήματα λόγω &Φ**Χ°Ρ* 
μένης αυτών ηλικίας καθ' δν χρόνον ή νομοθεσία αυτή ετέθη έν ισχυι 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ : 
Νόμοι καί κανονισμοί άφο,ρώντες είς : 

(α) Συντάξεις γήρατος. 
(6) Άσφάλειαν άναπή,ρων. 
(γ) Άσφάλειαν συντάξεως ναυτιλλομένων. 
ίδΐ Άσφάλειαν συντάξεως δασικών εργατών. 
ε) Συντάξεις γήρατος, αναπηρίας καί επιζώντων δι' έργάτας έργοδο

τουμένους υπό του Κράτους, 
(στ) Άσφάλειαν συντάξεως αλιέων, 

(ζ) Άσφάλειαν τέκνων τών συντηρητών οικογένειας. 
Τά ύπό στοιχεία (α), (δ) καί (ζ) ανωτέρω συστήματα δέν εδράζονται 

έπί είσφορών. Τά Μτερα συστήματα εδράζονται έπί εισφορών. 
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ΣΑΑΡ : 
Νόμοι και κανονισμοί άψρρώντες είς ■ 

ί « " ί σ < Ρ ^ λ ε ι α ν ^ ν τ ά ξ £ ω ν χειρονακών εργατών. 
Υ ' Α σ Ι α Ϊ Γ σ υ ν Τ ά ? ω ν ' ^ ^ ^ *Ρ**°™μ*νων και βιοτεχνών. 

JVJ Ασφάλειαν συντάξεων μεταλλωρύχων 
(6) "Ασφάλειαν συντάξεων είς τήν βιομηχανίαν μετάλλων 

Απαντα τα συστήματα ταύτα εδράζονται έττΐ εισφορών 
ΣΟΥΗΔΙΑ : 

Νόμοι και κανονισμοί άφορώντες είς ■ 

963. ν Ρ ' ■' ό σ τ ι ς έ τ έ θΠ έ^ ίσχυϊ τήν Ιην Ιανουαρίου 
Τό σύστημα τοϋτο δεν εδράζεται έπί εισφορών 

ΤΟΥΡΚΙΑ : 
Νόμοι και κανονισμοί άφορώντες είς .· 

(α) 'Ασφάλειαν γήρατος. 
(β) Ειδικά συστήματα συντάξεως δι' ώρισμένο:ς κατηγορίας εργατών 

Τα συστήματα ταΰτα εδράζονται έrti εισφορών. 
ΗΝΩΜΕΝΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ : 

IP^S^X^J**"* ε 1 ζ * " · * * * Bpexxccviccw. Βόρειον 

^ * ^ ^ ~ οτοι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΕΙ Π / °τ Σ

Α
Ω Ρ ννΐ Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α ' Κ Η Σ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ 

π ό η ν Τ ί ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σ Χ Ε Τ Ι Κ Ω Ϊ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΗΡΑΣ, ΑΝΑΠΗΡ.ΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΖΩΝΤΑΣ 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ ΕΙΣ "ΑΣ 
ΒΕΛΓΙΟΝ · Α Φ ° Ρ Α Η Σ Υ Μ φΩΝΙΑ. 

(α) SFSS^
3
^

 Λ £ Ρ? isssyyw 
. « Γ ς * ά ^ α λ Ι θ ε ΐ ς ' ΧΡονολ°νοϋμένη 29 Αύγουστου I W ^ 
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(ζ) Σύμβασις μεταξύ Βελγίου, Γαλλίας καΐ 'Ιταλίας σχετικώς προς 
την κοινωνικήν άσφάλειαν, χρονολογουμένη 19 Ιανουαρίου 1951. 

(η) Σύμβασις σχετικώς προς τήν Κοινωνικήν Άσφάλειαν μεταξύ της 
Αύτοϋ Μεγαλειότητος του Βασιλέως τών Βέλγων και της Αυτής 
Μεγαλειότητος της Βασιλίσσης τοϋ 'Ηνωμένου Βασιλείου και _ Βο
ρείου 'Ιρλανδίας και τών έτερων Βασιλείων και Κτήσεων Αύτη ς, 
Άρχηγοΰ της Κοινοπολιτείας, υπογραφείσα τήν 20ήν Μαΐου 1957. 

ΔΑΝΙΑ : 
(α) Γενική Σύμβασις μεταξύ Δανίας και Γαλλίας σχετικώς προς την 

κοινωνικήν άσφάλειαν, χρονολογουμένη 30 'Ιουνίου 1951. 
(β) Σύμβασις μεταξύ Δανίας και της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της 

Γερμανίας σχετικώς προς τήν κοινωνικήν άσφάλειαν, χρονολογου
μένη 14 Αυγούστου 1953, μετά Τελικού Πρωτοκόλλου και Συμπλη
ρωματικής Συμφωνίας. 

(γ) Σύμβασις μεταξύ Δανίας, Φιλλανδίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας και 
Σουηδίας σχετικώς προς τήν κοινωνικήν άσφάλειαν, χρονολογου
μένη 15 Σεπτεμβρίου 1955, μετά Προσθέτου Πρωτοκόλλου. 

(δ) Σύμβασις σχετικώς προς τήν Κοινωνικήν Άσφάλειαν μεταξύ Δανίας 
και τοϋ 'Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου 
Ιρλανδίας (27η Αυγούστου 1959). 

ΓΑΛΛΙΑ : 
(α) Γενική Σύμβασις μεταξύ Γαλλίας καϊ Βελγίου σχετικώς προς τήν 

κοινωνικήν άσφάλειαν, χρονολογουμένη 17 'Ιανουαρίου 1948. 
(β) Γενική Σύμβασις μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας προς συντονισμόν 

της εφαρμογής της Γαλλικής νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφαλείας 
και της 'Ιταλικής νομοθεσίας κοινωνικών ασφαλίσεων _καί οικογε
νειακών ωφελημάτων διά τους υπηκόους τώ ν δύο χωρών, χρονολο
γουμένη 31 Μαρτίου 1948. 

(γ) Γενική Σύμδασις μεταξύ Γαλλίας και 'Ηνωμένου Βασιλείου σχετι
κώς προς τήν κοινωνικήν άσφάλειαν, υπογραφείσα τήν ΙΟην 'Ιουλίου 
1956. 

(δ) Γενική Σύμβασις μεταξύ Γαλλίας και τοΰ Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου σχετικώς προς τήν κοινωνικήν άσφάλειαν, χρονολο
γουμένη 12 Νοεμβρίου 1949. 

(ε) Γενική Σύμδασις μεταξύ Γαλλίας και 'Ολλανδίας σχετικώς προς 
τήν κοινωνικήν άσφάλειαν, χρονολογουμένη 7 'Ιανουαρίου 1950.̂  

(στ) Γενική Σύμβασις μεταξύ Γαλλίας και 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας 
τής Γερμανίας σχετικώς προς τήν κοινωνικήν άσφάλειαν, χρονολο
γουμένη 10 'Ιουλίου 1950. 

(ζ) Γενική Σύμβασις μεταξύ Γαλλίας και Δανίας σχετικώς προς τήν 
κοινωνικήν άσφάλειαν, χρονολογουμένη 30 Ιουνίου 1951. 

(η) Πολυμερής Σύμβασις σχετικώς προς τήν κοινωνικήν άσφάλειαν 
συναφθείσα ύπό τών Δυνάμεων τής Συνθήκης τών Βρυξελλών τήν 
7ην Νοεμβρίου 1949. 

(θ) Σύμβασις μεταξύ Γαλλίας, ' Ιταλίας και Σάαρ προς έπέκτασιν και 
συντονισμόν τής εφαρμογής έττί τών υπηκόων τών τριών χωρών της 
Γαλλικής νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφαλείας και τής νομοθε
σίας της ' Ι ταλ ίας και τοΰ Σάαρ περί κοινωνικών ασφαλίσεων και 
οίκογενειακών ωφελημάτων, χρονολογουμένη 27 Νοεμβρίου 19

(ι) Σύμβασις μεταξύ Γαλλίας, Βελγίου και 'Ιταλίας προς επέκταση 
καϊ συντονισμόν τής εφαρμογής έπί τών υπηκόων τών τριών χωρών 
τής Βελγικής και Γαλλικής νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφαλή 
καϊ της 'Ιταλικής νομοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και οιν 
γενειακών ωφελημάτων, χρονολογουμένη 19 'Ιανουαρίου 1951. 
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( ια) Γενική Συμβασις μεταξύ Γαλλίας και Νορβηγίας σχετικώς προς 
την κοινωνικήν άσψάλειαν, υπογραφείσα τ ή ν 20ήν Σεπτεμβρίου 1954 
και έ ν ίσχύϊ άπό της 1ης ' Ιουλίου 1956. 

(ιβ) Γενική Σύμβασις μεταξύ Γαλλίας και Ε λ λ ά δ ο ς σχετικώς προς τήν 
κοινωνικήν άσψάλειαν, ύπογραφεΐσαν τήν 19ην 'Απριλίου 1958 και 
έν Ισχυΐ άπό της 1ης Μαΐου 1959. 

Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ο Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ Η Σ Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Σ : 
(α) Γενική Σύμβασις μεταξύ της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερ

μανίας καί της Γαλλίας σχετικώς προς τήν κοινωνικήν άσψάλειαν 
χρονολογουμένη 10 ' Ιουλίου 1950. 

(β) Σύμβασις μεταξύ της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας καί 
της 'Ολλανδίας σχετικώς προς τάς κοινωνικός ασφαλίσεις νρονο
λογουμένη 29 Μαρτίου 1951. 

( γ ) Συμφωνία μεταξύ της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας 
και της Δημοκρατίας της ' Ι ταλ ίας σχετικώς προς τήν άσψάλειαν 
ανεργίας , χρονολογουμένη 5 Μαΐου 1953. 

(δ) Συμφωνία μεταξύ της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας 
καί τοΰ Βασιλείου της Δανίας σχετικώς προς τάς κοινωνικώς ασφα
λίσεις, χρονολογουμένη 14 Αυγούστου Ί953. 

(ε) Συμφωνία μεταξύ της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας 
καί της Δανίας χρονολογουμένη 1 Αυγούστου 1959, άψορώσα εις 
τήν άσψάλειαν ανεργίας, τεθείσα έν ίσχύϊ τήν Ιην Μαρτίου 1961. 

(στ) Συμφωνία μεταξύ της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας καί 
της Μεγάλης Βρεττανίας χρονολογουμένη 20 'Απριλίου 1960, άψο
ρώσα εις τήν κοινωνικήν άσψάλειαν καί τεθείσα έν ίσχύϊ τήν Ιην 
Αυγούστου 1961. Λ ι ι 

(ζ) Συμφωνία μεταξύ της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας 
καί της Μεγάλης Βρεττανίας χρονολογουμένη 20 'Απριλίου 1960. 
αφορώσα εις τήν άσψάλειαν ανεργίας καί τεθείσα έν ίσνύΐ τήν Ιην 
Σεπτεμβρίου 1961. Λ ι ι 

(η) ΓερμανόΒελγ ική Γενική Συμφωνία της 7ης Δεκεμβρίου 1957 σχε
τ ικώς προς τήν κοινωνικήν άσψάλειαν (περιλαμβανομένης της Συμ
πληρωματικής Συμφωνίας καί τοΰ Τελικού Πρωτοκόλλου της αυτής 
ημερομηνίας, καθώς καί τοΰ Πρωτοκόλλου της 10ης Νοεμβρίου 
1960), ήτις ετέθη έν ίσχύϊ τήν 9ην Νοεμβρίου 1963 αναδρομικώς άπό 
της 1ης ' Ιανουαρίου 1959. 

(θ) Ειδική Συμφωνία μεταξύ της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερ
μανίας καί τοΰ Βασιλείου τοΰ . Βελγίου χρονολογουμένη 7 Δεκεμ
βρίου 1957, άψορώσα εις τήν άσψάλειαν ανεργίας, τεθείσα έν ίσχύϊ 
τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1964. 

ΙΣΛΑΝΔΙΑ : 
Σύμβασις μεταξύ "Ισλανδίας, Δανίας, Φιλλανδίας, Νορβηγίας καί Σου

ηδίας, χρονολογουμένη 15 Σεπτεμβρίου 1955. 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ : 
Συμφωνία μεταξύ ' Ιρλανδ ίας καί Μεγάλης Βρεττανίας, άφορώσα εις τάς 

'Ασφαλίσεις καί Ε ρ γ α τ ι κ ό ς 'Αποζημιώσεις υπογραφείσα τήν 29ην Μαρτίου 

ΙΤΑΛΙΑ : 
(α) Γενική Σύμβασις μεταξύ ' Ι ταλ ίας καί Γαλλίας προς συντονισμόν 

της εφαρμογής ^τής Γαλλικής νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφαλείας 
καί τής ' Ι ταλ ικής νομοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων καί οίκο
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γενειακών ωφελημάτων δια τους υπηκόους των δύο χωρών, χρονό
λογουμένη 31 Μαρτίου 1948. 

(β) Γενική Σύμβασις μετξύ 'Ιταλίας και Βελγίου σχετικώς προς τάς 
κοινωνικός ασφαλίσεις, χρονολογουμένη 30 Απριλίου 1948. 

Μ Σύμβασις μεταξύ Βελγίου, Γαλλίας καΐ Ι ταλ ίας προς έπέκτασιν 
καί συντονισμόν της εφαρμογής επί τών υπηκόων των τριών·χωρων 
της Βελγικής καί Γαλλικής νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλειας 
καί τής 'Ιταλικής νομοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και οικο
γενειακών ωφελημάτων (19η Ιανουαρίου 1951). 

(δ) Γενική Σύμβασις μεταξύ τής Δημοκρατίας τής Ι ταλ ίας καί του 
Μεγάλου Δουκάτου τοΰ Λουξεμβούργου σχετικώς προς την κοίνω
νικήν άσφάλειαν (29η Μαΐου 1951). 

(ε) Σύμβασις σχετικώς προς τάς κοινωνικός ασφαλίσεις μεταξύ της 
W Δημοκρατίας τής 'Ιταλίας καί τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου ^ Μεγά

λης Β ρεττανίας καί Βορείου Ιρλανδίας (28η Νοέμβριου 1951). 
(στ) Γενική Σύμβασις μεταξύ τοΰ Βασιλείου τής 'Ολλανδίας καί της 

Δημοκρατίας τής Ιταλίας σχετικώς προς τάς κοινωνικός ασφαλίσεις 
(28η 'Οκτωβρίου 1952). 

(ζ) Σύμβασις μεταξύ τής Δημοκρατίας τής Ι ταλ ίας καί της Όμοσπόν
{ ' δου Δημοκρατίας τής Γερμανίας σχετικώς προς τας κοινωνικας 

ασφαλίσεις (5η Μαΐου 1953). 
(η) Σύμβασις μεταξύ τής Δημοκρατίας τής Ιταλίας καί ^ ΰ Βασιλείου 

τής Σουηδίας σχετικώς προς την κοίνωνικήν άσφάλειαν (25η Μάιου 
1955). 

(θ) Σύμβασις μεταξύ τής Δημοκρατίας τής Ι ταλ ίας καί του 'Ηνωμένου 
Κ Βασιλείου τής Μεγάλης Βρεττανίας καί Βορείου Ι ρλανδιαςσχετι

κώς προς τάς κοινωνικάς ασφαλίσεις έν 'Ιταλία και Βορείω Ιρλαν
δία (29η 'Ιανουαρίου 1957). 

ίι) Συμβασις μεταξύ 'Ιταλίας, Γαλλίας καί τοΰ Σάαρ_πρός έπέκτασιν 
καί συντονισμόν τής εφαρμογής έπί τών υπηκόων των τριών χωρών 
•trie Γαλλικής νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλειας και της νομο
θεσίας τής Ιταλίας καί τοΰ Σάαρ περί κοινωνικής ασφαλείας και 
οικογενειακών επιδομάτων τής 27ης Νοεμβρίου 1952. 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΝ : 
(α) Γενική Σύμβασις μεταξύ τοΰ Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούρ

γου καί τής Γαλλίας σχετικώς προς τήν κοίνωνικήν άσφάλειαν, χρο
νολογουμένη 12 Νοεμβρίου 1949. 

(R) Γενική Σύμβασις μεταξύ τοΰ Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούρ
γου καί τοΰ Βελγίου σχετικώς προς τήν κοίνωνικήν άσφάλειαν, χρο
νολογουμένη 3 Δεκεμβρίου 1949. 

(ν) Γενική Σύμβασις μεταξύ τοΰ Μεγάλου Δουκάτου τοΰ Λουξεμβούρ
γου καί τής 'Ολλανδίας σχετικώς πράς τήν κοίνωνικήν άσφάλειαν, 
χρονολογουμένη 8 'Ιουλίου 1950. 

(δ) Πολυμερής Σύμβασις σχετικώς προς τή ν κοίνωνικήν άσφάλειαν 
συναφθείσα ύπό τών Δυνάμεων τής Συνθήκης των Βρυξελλών τήν 
7ην Νοεμβρίου 1949. 

(ε) Σύμβασις σχετικώς προς τήν κοίνωνικήν άσφάλειαν μεταξύ του 
'Ηνωμένου Βασιλείου καί τοΰ Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούρ
γου, χρονολογουμένη 13 'Οκτωβρίου 1953. 

(στ) Γενική Σύμβασις μεταξύ τοΰ Μεγάλου Δουκάτου τοΰ Λουξεμβούρ
γου καί τής Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικώς προς τήν κοίνωνικήν 
άσφάλειαν (29η Μαΐου 1951). 
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ : 
(α) Σύμβασις μεταξύ 'Ολλανδίας και Βελγίου σχετικώς προς τήν έφαρ

μογήν της νομοθεσίας των δύο χωρών της άφορώσης εις τάς κοινω
νικός ασφαλίσεις, χρονολογουμένη 29 Αυγούστου 1947, ώς έτροπο
ποιήθη ύπό της Συμβάσεως της 4ης Νοεμβρίου 1947 δι' ής άνεθεω
ρήθη ή Σύμβασις της 29ης Αυγούστου 1947. 

(β) Γενική Σύμβασις μεταξύ 'Ολλανδίας και Γαλλίας σχετικώς προς 
τήν κοινωνική ν άσφάλειαν, χρονολογουμέη 7 ' Ιανουαρίου 1950. 

(γ) Σύμβασις μεταξύ 'Ολλανδίας και τοΰ Μεγάλου Δουκάτου τοΰ Λου
ξεμβούργου σχετικώς προς τήν κοινωνικήν άσφάλειαν, χρονολογου
μένη 8 Ιουλ ίου 1950. 

(δ) Σύμβασις μεταξύ 'Ολλανδίας και της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας 
της Γερμανίας σχετικώς προς τάς κοινωνικάς ασφαλίσεις, χρονολο
γουμένη 29 Μαρτίου 1951. 

(ε) Πολυμερής Σύμβασις σχετικώς προς τήν κοινωνικήν άσφάλειαν 
συναφθείσα υπό τών Δυνάμεων της Συνθήκης τών Βρυξελλών τήν 
7ην Νοεμβρίου 1949. 

(στ) Συμφωνία σχετικώς προς τήν κοινωνικήν άσφάλειαν τών λεμβού
χων τοΰ Ρήνου, χρονολογουμένη 27 "Ιουλίου 1950. 

(ζ) Γενική Σύμβοοσις μεταξύ τοϋ Βασιλείου της 'Ολλανδίας και της 
' Ι ταλ ικής Δημοκρατίας σχετικώς προς τάς κοινωνικός ασφαλίσεις, 
χρονολογουμένη 28 'Οκτωβρίου 1952. 

(η) Σύμβασις μεταξύ τοΰ Βασιλείου της 'Ολλανδίας και τοΰ Ηνωμέ
νου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου ' Ιρλανδίας 
σχετικώς προς τήν κοινωνικήν άσφάλειαν, χρονολογουμένη 11 Αυ
γούστου 1954. 

ΗΝΩΜΕΝΟΝ Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Ν : 
(α) Γενική Σύμβασις σχετικώς προς τήν κοινωνικήν άσφάλειαν μεταξύ 

τοΰ 'Ηνωμένου Βασιλείου, άναφορικώς τφός τήν Μεγάλην Βρεττα
νίαν, και της Γαλλίας, xpovcλογουμένη 11η 'Ιουνίου 1948. 

(β) Συμφωνία μεταξύ τοΰ "Υπουργού Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων της Με
γάλης Βρεττανίας καΐ τοΰ Υπουργοΰ Κοινωνικής Ευημερίας της 
' Ιρλανδικής Δημοκρατίας άφορώσα εις τάς ασφαλίσεις και έργα
τικάς αποζημιώσεις, ήτις υπεγράφη τήν 28ην ' Ιανουαρίου 1953 και 
ετέθη έν ίσχύϊ τήν 16η ν Μαρτίου 1953. 

(γ) Γενική Σύμβασις σχετικώς προς τήν κοινωνικήν άσφάλειαν μεταξύ 
τοΰ 'Ηνωμένου Βασιλείου, άναφορικώς προς τήν Βόρειον Ίρλανδίαν 
καΐ της Γαλλίας, χρονολογουμένη 28 ' Ιανουαρίου 1950. 

(δ) Πολυμερής Σύμβασις σχετικώς προς τήν κοινωνικήν άσφάλειαν 
συναφθείσα ύπό τών Δυνάμεων της Συνθήκης τών Βρυξελλών χρο
νολογουμένη 7 Νοεμβρίου 1949. 

(ε) Σύμβασις μεταξύ τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου, άναφο,ρικώς προς τήν 
Μεγάλην Βρεττοοήοα/, και της Δημοκρατίας σχετικώς προς τάς κοι
νωνικός ασφαλίσεις, υπογραφείσα έν Ρώμη τήν 28ην Νοεμβρίου 1951 
καΐ τεθείσα έν Ίσχύϊ τήν Ιην Μαΐου 1953.' 

(στ) Σύμβασις διά τήν κοΛαβολήν αποζημιώσεως ή έπιδόμοττος έν σχέ
σει προς έργοπικά ατυχήματα (περιλαμβανομένων επαγγελματικών 
νόσων) μεταξύ τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου άναφο,ρικώς προς τήν 
Μεγάλην Βρεττανίαν, καΐ της Δανίας, ήτις υπεγράφη έν Λονδίνω 
τήν 15ην Δεκεμβρίου 1953 και ετέθη έν Ίσχΰΐ τήν Ιην Μαΐου 1954.' 

(ζ) Σύμβασις σχετικώς προς τήν κοινωνικήν άσφάλειαν μεταξύ Ηνω
μένου Βασιλείου και τοΰ Μεγάλου Δουκάτου τοΰ Λουξεμβούργου, 
ήτις υπεγράφη έν Λονδίνω τήν 13ην 'Οκτωβρίου 1953 καΐ ετέθη έν 
Ίσχύϊ τήν Ιην "Απριλίου 1955. 
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(η) Σύμβασις σχετικούς προς τήν κοινωνική/ άσφάλειαν μεταξύ 'Ηνω
μένου Βασιλείου καΐ 'Ολλανδίας, υπογραφείσα έν Χάγη τήν Πην 
Αύγουστου 1954 καΐ τεθεΐσο έν ίσχύΐ τήν Ιην 'Ιουνίου 1955. 

(θ) Σύμβασις σχετικώς προς τήν Κοινωνικήν Άσφάλειαν μεταξύ 'Ηνω
μένου Βασιλείου καί Σουηδίας υπογραφείσα έν Στοκχόλμη τήν 9ην 
'Ιουνίου 1956. 

(Χ) Σύμβασις σχετικώς προς τήν Κοινωνικήν Άσφάλειαν (μετά Πρωτο
κόλλων) μεταξύ 'Ηνωμένου Βασιλείου καΐ Γαλλίας υπογραφείσα έν 
Παρισίοις τήν ΙΟην 'Ιουλίου 1956. 

(ια) Σύμβασις σχετικώς προς τήν Κοινωνικήν Άσφάλειαν και Πρωτό
κολλον αφορών εις τα Ωφελήματα εις Είδος μεταξύ Ηνωμένου Βα
σιλείου και Βελγίου υπογραφείσα έν Βρυξέλλαις τήν 20ήν Μαΐου 
1957. c u 

(ιβ) Σύμβασις σχετικώς προς τήν Κοινωνικήν Άσφάλειαν μεταξύ Ηνω
μένου Βασιλείου καΐ Νορβηγίας υπογραφείσα έν Λονδίνω τήν 25ην 
•Ιουλίου 1957. 

(ιγ) Σΰμβασις μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιταλίας και τοϋ "Ηνωμέ
νου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου 'Ιρλανδίας σχε
τικώς προς τας Κοινωνικάς Ασφαλίσεις έν 'Ιταλία και Βορείω 
'Ιρλανδία (29 'Ιανουαρίου 1957). 

(ιδ) Σΰμβασις μεταξύ Δανίας και τοΰ 'Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγά
λης Βρεττανίας και Βορείου 'Ιρλανδίας σχετικώς προς τήν κατα
βολήν αποζημιώσεως ή επιδόματος έν σχέσει προς εργατικά ατυ
χήματα (περιλαμβανομένων εργατικών νόσων) άφορώσα είς τήν 
Δανίαν καΐ τήν Βόρειον Ίρλανδίαν, χρονολογουμένη 9 'Ιουλίου 1956. 

(ιβ) Σύμβασις σχετικώς προς τήν Κοινωνικήν Άσφάλειαν μεταξύ τοΰ 
'Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας καΐ Βορείου Ιρλαν
δίας καΐ της Δανίας (27 Αύγουστου 1959). 

(ιστ) Σύμβασις σχετικώς προς τήν Κοινωνικήν Άσφάλειαν μεταξύ τοΰ 
'Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας καΐ Βορείου 'Ιρλαν
δίας καΐ της Δημοκρατίας της Τουρκίας υπογραφείσα τήν 9ην Σε
πτεμβρίου 1959 καί τεθείσα έν Ισχύΐ τήν Ιην 'Ιουνίου 1960. 

(ιζ) Σύμβασις σχετικώς πρόζ τήν Κοινωνικήν Άσφάλειαν μεταξύ τοΰ 
'Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττα/ίας καί Βορείου 'Ιρλαν
δίας καί της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας υπογραφείσα 
τήν 20ήν Απριλίου 1960 καί τεθείσα έν Ισχύϊ τήν Ιην Αυγούστου 
1961. 

(ιη) Σύμβασις σχετικώς προς τήν Άσφάλειαν Ανεργίας μεταξύ του 
'Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας καί Βορείου Ιρλαν
δίας καί της 'Ομόσπονδου Δημοκρατίας της Γερμανίας υπογραφείσα 
τήν 20ήν Απριλίου 1960 καί τεθείσα έν ίσχύϊ τήν Ιην Σεπτεμβρίου 
1961. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡ1ΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ 

Ε Ι Σ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΗΡΑΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΖΩΝΤΑΣ. 

ΕιΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΣΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΡΩΝ 

1. Ή Κυβέρνησις τοΰ 'Ηνωμένου Βασιλείου διετύπωσε τήν κάτωθι έπιφύ

λαξιν : 
ΑΙ διατάξεις της Συμφωνίας δέν θά τυγχάνωσιν εφαρμογής έπι των απηρ

ναιωμένων συστημάτων συντάξεων γήρατος, τών μή έδραζσμένων επί εισφορών, 
έν Μεγάλη Βρεττανία, Βορείω 'Ιρλανδία καί τη Νήσω τοϋ Μάν. Ουχ ήττον 
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συμφωνείται δαι θά καταβάλλωνται ίσιδύναμοι παροχαί εις τους υπηκόους των 
Συμβαλλομένων Μερών, ΰφ' ους ακριβώς δρους καΐ εις Βρεττανούς υπηκόους 
δυνάμει τών συστημάτων Εθνικής 'Ασφαλίσεως εν Μεγάλη Β,ρεττανία, Βο
ρείω * Ιρλανδία καΐ τη Νήσω του Μάν. 

2. Ή Κυβέρνησις της Γαλλίας διετύπωσε τάς κάτωθι επιφυλάξεις : 
(α) Τό ευεργέτημα τών προσθέτων παροχών, τών μή στηριζόμενων είς 

είσφοράς, τών χορηγουμένων Οπό τοΰ δρου τής απορίας δυνάμει τοΰ 
ΓαλλικοΟ Νόμου τής 30ής 'Ιουνίου 1956, δι' οΰ καθιδρύθη τό Fonds 
National de Solidarite, θά εκτείνεται μόνον εις τους υπηκόους τών 
Κρατών εκείνων, ών ή νομοθεσία χορηγεί παρόμοιας παροχάς είς 
γάλλους υπηκόους. (1) 

(β) Αί διατάξεις τής Συμφωνίας δέν θά τυγχάνωσιν εφαρμογής επί τοΰ 
Νόμου ύπ' άρ. 65/555 τής 10ης 'Ιουλίου 1965, τοΰ δημοσιευθέντος 
ιέν τη έπισήμω έφημερίδι τής Γαλλικής Δημοκρατίας τήν Ιΐην 
'Ιουλίου 1965, δι' οδ έκτείνετοα έφ' απάντων τών γαλλικής ύπηκοό
τητος προσώπων, εργαζομένων οπουδήποτε έκτος τοΰ Γαλλικοΰ 
εδάφους (είτε ώς μισθωτοί είτε άλλως πως) τό δικαίωμα προσχω
ρήσεως είς τό σύστημα έκουσ ας ασφαλίσεως. (2). 

3. Ή Κυβέρνησις τής Σουηδίας διετύπωσε τήν κάτωθι έπιφύλαξιν : 
Μ διατάξεις τής Συμφωνίας δέν θά τυγχάνωσιν εφαρμογής έπί τών μερών 

εκείνον τοΰ περί Γενικής 'Ασφαλίσεως Νόμου τής 25ης Μαΐου 1962 (Άρ. 381), 
απ, α πραγματεύονται τά τών συμπληρωματικών συντάξεων. (3). 

4. "Ή Κυβέρνησις τής Ισλανδίας διετύπωσε τήν κάτωθι έπιφύλαξιν : 
Αί διατάξεις τής Συμφωνίας δέν θά τυγχάνωσιν εφαρμογής έπί τής Συμ

βάσεως τής συναφθείσης μεταξύ τής 'Ισλανδίας, Δανίας, Φιλλανδίας, Νορβη
γίας και Σουηδίας τήν 13ην Σεπτεμβρίου 1961, δι' ής άνεθεωρή'θη ή περί Κοι
νωνικής 'Ασφαλείας Σύμβασις, Σΰμβασις τής 15ης Σεπτεμβρίου 1955, ήτις 
καΐ περιελήφθη έν Παραρτήματι II. (4). 

ΕΠΙΦΥΑΑΞΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Δυνάμει τοΰ "Αρθρου 9 τής παρούσης Συμφωνίας, αί διατάξεις ταύτης δέν 

θά έφαρμόζωνται είς τάς ακολούθους κατηγορίας ατόμων : 
(α) "Ατομα απασχολούμενα είς οιανδήποτε τών ναυτικών, στρατιωτι

κών και άε,ροπορικών δυνάμεων τής Κυβερνήσεως χώρας ετέρας ή 
τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(β) "Ατομα απασχολούμενα έν τη δημοσία ή διπλωματική υπηρεσία τής 
Κυβερνήσεως χώρας ετέρας ή τής Κυπριακής Δημοκρατίας, οσάκις 
ταΰτα προσλαμβάνονται έκτος του εδάφους τής Δημοκρατίας. 

(1) Τό κείμενον τούτο έκοινοποιήθη προς τά Μέλη έν επιστολή D / 2 ' 2 5 ύπ* ήμερομηνίαν 13 Φε

βρουαρίου 1958. 
(2) Τό κείμενον τοΰτο έκοινοποιήθη προς τά Μέλη έν επιστολή J / 5 7 5 5 οπό ήμερομηνίαν 29 'Οκτω

βρίου 1965. 
(3) Τό κείμενον τοϋτο έκοινοποιήθη προς τά Μέλη έν επιστολή J / 1 5 υπό ήψκρομηνίσν 4 ""Ιανουαρίου 

1963. 
(4) Τό κείμενον τοϋτο έκοινοποιήθη προς τά Μέλη έν επιστολή J / 7 7 7 0 ύπό ήμερομηνίοτν 18 Δε

κεμβρίου 1964. 


