
∆ΣΕ48 

∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 48 

"Για την καθιέρωση διεθνούς συστήµατος διατήρησης των δικαιωµάτων στην ασφά-
λιση αναπηρίας - γήρατος - θανάτου" 

Η Γενική Συνδιάσκεψη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και συνήλθε εκεί στις 4 Ιουνίου 1935, στη δεκάτη ενάτη σύνοδό της, 
Αφού αποφάσισε να αποδεχτεί διάφορες προτάσεις σχετικές µε τη διατήρηση, προς 
όφελος των εργαζοµένων που µετακινούνται από χώρα σε χώρα, των "υπό κτήσιν" και 
"κεκτηµένων" δικαιωµάτων στην ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος, θανάτου, ζήτηµα που 
αποτελεί το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης της συνόδου, 
Αφού αποφάσισε ότι οι προτάσεις αυτές θα λάβουν τη µορφή διεθνούς σύµβασης, 
Αποδέχεται σήµερα 22 Ιουνίου 1935, την παρακάτω σύµβαση που θα αναφέρεται ως 
Σύµβαση για τη διατήρηση των δικαιωµάτων για σύνταξη των µεταναστών, 1935. 

ΜΕΡΟΣΙ 
Καθιέρωση διεθνούς συστήµατος 

Άρθρο 1. 

1. Μεταξύ των Μελών της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας θεσπίζεται ένα σύστηµα 
διατήρησης των "υπό κτήσιν" και των "κεκτηµένων" δικαιωµάτων από οργανισµούς 
υποχρεωτικής ασφάλισης αναπηρίας, γήρατος ή θανάτου (που θα ονοµάζονται 
παρακάτω, ασφαλιστικοί οργανισµοί). 

2. Κάθε φορά που στα µέρη I I ,  I I I ,  IV και V αυτής της σύµβασης γίνεται λόγος για 
Μέλη, ο όρος αφορά µόνο στα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συν- 
δέονται µ' αυτή τη σύµβαση. 

ΜΕΡΟΣΙΙ 
Αιατήρηση των υπό κτήσιν δικαιωµάτων 

Άρθρο 2. 

1. Για τα πρόσωπα, όποια και αν είναι η εθνικότητά τους, που υπάγονται σε ασφαλι- 
στικούς οργανισµούς δύο ή περισσοτέρων Μελών, οι ασφαλιστικές περίοδοι αθροί- 
ζονται, όπως αναφέρεται παρακάτω, από καθέναν από τους ενδιαφεροµένους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς. 

2. Για την διατήρηση των "υπό κτήσιν" δικαιωµάτων αθροίζονται: 
α) οι περίοδοι εισφοράς, 
β) οι περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων, χωρίς την καταβολή εισφορών, διατηρού-
νται τα δικαιώµατα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία µε την οποία αυτές οι περίοδοι 
πραγµατοποιήθηκαν, 

γ) οι περίοδοι κατά τη διάρκεια των οποίων καταβάλλεται µια παροχή σε χρήµα από 
το ασφαλιστικό σύστηµα αναπηρίας - γήρατος ενός άλλου Μέλους, 

δ) οι περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων καταβάλλεται µια παροχή σε χρήµα από 
κάποιον άλλο κλάδο κοινωνικής ασφάλισης ενός άλλου Μέλους, αφού µια αντί-
στοιχη παροχή θα συντελούσε στη διατήρηση των "υπό κτήσιν" δικαιωµάτων, σύµ-
φωνα µε τη νοµοθεσία του ασφαλιστικού οργανισµού που κάνει την άθροιση. 
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3. Όσον αφορά: 
ί) στη συµπλήρωση της µεταβατικής περιόδου ασφάλισης (κατώτατο όριο χρόνου υπα-
γωγής στην ασφάλιση) ή τη δικαιολόγηση του αριθµού των εισφορών που απαιτού-
νται για να αποκτηθεί το δικαίωµα για ειδικά πλεονεκτήµατα (τα κατώτατα όρια που 
εξασφαλίζονται), 

ϋ) στην επανάκτηση των δικαιωµάτων, 
ίϋ) στο δικαίωµα της προαιρετικής ασφάλισης, 
ίν) στο δικαίωµα περίθαλψης και ιατρικών φροντίδων, 
θα αθροίζονται: 
α) οι περίοδοι εισφοράς, και 
β) οι περίοδοι οι οποίες, χωρίς την καταβολή εισφορών, υπολογίζονται για την πραγ-

µατοποίηση της µεταβατικής περιόδου (δΐβςβ), τόσο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία µε 
την οποία αυτές (οι περίοδοι) έχουν πραγµατοποιηθεί όσο και µε τη νοµοθεσία του 
ασφαλιστικού οργανισµού που κάνει την άθροιση. 

4. Παρόλα αυτά, όταν η νοµοθεσία κάποιου Μέλους εξαρτά ορισµένα οφέλη από το 
αν οι περίοδοι έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την άσκηση ενός επαγγέλµατος που 
υπάγεται σε ειδικό σύστηµα ασφάλισης, δε θα αθροίζονται, για τους λόγους που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3, παρά µόνον οι περίοδοι που πραγµατοποι- 
ήθηκαν κάτω από το ειδικό ασφαλιστικό σύστηµα που αντιστοιχεί σε άλλα Μέλη. 
Αν το ένα από τα Μέλη δεν προβλέπει ειδικό σύστηµα ασφάλισης για το παραπάνω 
επάγγελµα, αθροίζονται οι περίοδοι που πραγµατοποιήθηκαν στο επάγγελµα αυτό, 
µε το σύστηµα ασφάλισης που το καλύπτει. 

5. Οι περίοδοι των εισφορών και παρόµοιες περίοδοι που πραγµατοποιούνται ταυτό- 
χρονα στους ασφαλιστικούς οργανισµούς δύο ή περισσοτέρων Μελών υπολογίζο- 
νται µόνο µία φορά κατά την άθροιση. 

Άρθρο 3. 

1. Κάθε ασφαλιστικός οργανισµός, από τον οποίο ο αιτών δικαιούται την καταβολή 
παροχών, πρέπει να υπολογίζει το ποσό των παροχών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
που του εφαρµόζεται, αφού λάβει υπόψη του το σύνολο των περιόδων ασφάλισης. 

2. Οι παροχές ή τα στοιχεία των παροχών που µεταβάλλονται ανάλογα µε το χρόνο 
που διανύεται στην ασφάλιση και προσδιορίζονται αποκλειστικά µε βάση τις περιό- 
δους που έχουν πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που διέπει τον οφει- 
λέτη οργανισµό, πρέπει να καταβάλλονται στο ακέραιο. 

3. Οι παροχές ή τα στοιχεία τους που καθορίζονται ανεξάρτητα από το χρόνο που 
έχει διανυθεί στην ασφάλιση και υπολογίζονται µε βάση κάποιο σταθερό ποσό, ένα 
ποσοστό επί του ασφαλιζόµενου µισθού, ή ένα πολλαπλάσιο του µέσου όρου της 
εισφοράς, µπορούν να µειώνονται ανάλογα µε τη διάρκεια των περιόδων που λαµ- 
βάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό των παροχών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
του οφειλέτη οργανισµού, σε σχέση µε τη ολική διάρκεια των περιόδων που λαµ- 
βάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό των παροχών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 
όλων των ενδιαφερόµενων ασφαλιστικών οργανισµών. 

4. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 εφαρµόζονται στις επιχορηγήσεις, προσαυξήσεις ή 
τµήµατα συντάξεων που καταβάλλονται από το δηµόσιο ταµείο. 
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5. Η κατανοµή των εξόδων για ιατρικές φροντίδες και περίθαλψη δε ρυθµίζεται από 
τη σύµβαση αυτή. 

Άρθρο 4. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι περίοδοι ασφάλισης που πραγµατοποιούνται στους 
ασφαλιστικούς οργανισµούς ενός Μέλους δεν ανέρχονται συνολικά στις 26 εβδοµά-
δες εισφορών, ο οργανισµός ή οι οργανισµοί στους οποίους οι περίοδοι αυτοί πραγ-
µατοποιούνται µπορούν να αρνηθούν την υποχρέωσή τους για καταβολή παροχών. Οι 
περίοδοι, για τις οποίες η υποχρέωση καταβολής παροχών αναιρείται, δε θα λαµβάνο-
νται υπόψη από κανέναν από τους άλλους ενδιαφερόµενους οργανισµούς, όταν επι-
φέρουν τη µείωση (των παροχών) που αναφέρεται στην παρ.3 του άρθρου 3. 

Άρθρο5. 

1. Εάν αυτός που δικαιούται παροχές από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς δύο του- 
λάχιστον Μελών απαιτήσει, ελλείψει αυτής της σύµβασης, για τις περιόδους που 
έχουν πραγµατοποιηθεί σ' έναν από τους οργανισµούς αυτούς, µια παροχή ανώτε- 
ρη από το σύνολο των παροχών που δικαιούνται σύµφωνα µε το άρθρο 3, θα έχει 
το δικαίωµα να λάβει από τον οργανισµό αυτό ένα συµπληρωµατικό ποσό ίσο µε τη 
διαφορά. 

2. Όταν ένα συµπληρωµατικό ποσό οφείλεται από περισσότερους από έναν οργανι- 
σµούς, ο δικαιούχος έχει δικαίωµα να λάβει το υψηλότερο (συµπληρωµατικό ποσό). 
Η επιβάρυνση απ' αυτό το συµπληρωµατικό ποσό θα κατανέµεται ανάµεσα στους 
οργανισµούς, ανάλογα µε το συµπληρωµατικό ποσό το οποίο καθένας όφειλε να 
καταβάλλει. 

Άρθρο 6. 

Μετά από συµφωνία ανάµεσα στα ενδιαφερόµενα Μέλη µπορεί να προβλεφθεί: 
α) ένας τρόπος υπολογισµού των παροχών που να διαφέρει από τους κανόνες του 

άρθρου 3, αλλά να δίνει, συνολικά, αποτέλεσµα τουλάχιστον ισοδύναµο µ' εκείνο 
που προκύπτει από την εφαρµογή του άρθρου αυτού, αρκεί µόνο να εξασφαλίζεται, 
σε κάθε περίπτωση, ένα σύνολο παροχών ίσο µε την υψηλότερη παροχή που προ-
κύπτει από τις περιόδους που πραγµατοποιούνται στον ίδιο οργανισµό ασφάλισης, 

β) η ευχέρεια για να απαλλαγεί ο ασφαλιστικός οργανισµός ενός από τα Μέλη από 
τις υποχρεώσεις του προς τον ασφαλισµένο ή τους δικαιούχους του, µε την κατα-
βολή προς τον οργανισµό άλλου Μέλους, στο οποίο έχει στο µεταξύ υπαχθεί ο 
ασφαλισµένος, ενός κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει τα "υπό κτήσιν" δικαιώµατά 
του, κατά τη στιγµή της αναχώρησής του, εφόσον όµως ο τελευταίος αυτός οργα-
νισµός συγκατατίθεται και αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το κεφάλαιο 
για την κάλυψη των δικαιωµάτων, 

γ) ο περιορισµός του συνόλου των παροχών που χορηγούνται από τους ασφαλιστι-
κούς οργανισµούς των Μελών στο ποσό της παροχής που οφείλεται από τον οργα-
νισµό που έχει την πιο ευνοϊκή νοµοθεσία, µε βάση το σύνολο των περιόδων ασφά-
λισης. 
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Άρθρο 7. 

0 αιτών µπορεί να υποβάλει την αίτησή του για καταβολή παροχών σ' έναν µόνο από 
τους ασφαλιστικούς οργανισµούς στους οποίους υπάγεται. 0 οργανισµός αυτός πρέ-
πει τότε να ειδοποιεί τους άλλους οργανισµούς που αναφέρονται στην αίτηση. 

Άρθρο 8. 

Για τη µετατροπή ενός ορισµένου ποσού στο νόµισµα ενός άλλου Μέλους, ο ασφαλι-
στικός οργανισµός στον οποίο έχει υποβληθεί µία αίτηση για καταβολή παροχών, 
λαµβάνει υπόψη τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στα δύο νοµίσµατα, κατά την πρώτη 
ηµέρα του τριµήνου κατά τη διάρκεια του οποίου υποβλήθηκε η αίτηση, στο κυριότερο 
χρηµατιστήριο του Μέλους, στο νόµισµα του οποίου εκφράζεται το ποσό. Μπορεί 
όµως να προβλεφθεί κάποια άλλη µέθοδος µετατροπής µετά από συµφωνία µεταξύ των 
ενδιαφεροµένων Μελών. 

Άρθρο9. 
Κάθε Μέλος µπορεί να µην εφαρµόσει τις διατάξεις αυτού του µέρους της σύµβασης 
στις σχέσεις του µ' ένα Μέλος του οποίου η νοµοθεσία δεν καλύπτει τον ασφαλιστικό 
κίνδυνο για τον οποίο απαιτείται µία παροχή. 

ΜΕΡΟΣIII 
Αιατήρηση των κεκτηµένων δικαιωµάτων 

Άρθρο 10. 

1. Τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στον ασφαλιστικό οργανισµό ενός Μέλους, καθώς 
και τα εξαρτώµενα απ' αυτά πρόσωπα, δικαιούνται ολόκληρες τις παροχές που 
έχουν αποκτηθεί, σύµφωνα µε την ασφάλισή τους, 

α) εφόσον διαµένουν στο έδαφος ενός Μέλους, όποια και αν είναι η εθνικότητά τους, 
β) εφόσον είναι υπήκοοι κάποιου Μέλους, όποιος και αν είναι ο τόπος διαµονής τους. 
2. Οι επιχορηγήσεις, εν τούτοις, προσαυξήσεις ή τµήµατα συντάξεων που καταβάλλο- 
νται από το δηµόσιο ταµείο, µπορούν να µη χορηγούνται στα πρόσωπα που δεν 
είναι υπήκοοι ενός Μέλους. 

3. Από την άλλη µεριά, κατά τη διάρκεια µιας πενταετίας από την έναρξη της αρχικής 
ισχύος αυτής της σύµβασης, κάθε Μέλος µπορεί να µην καταβάλλει τις επιχορηγή- 
σεις, προσαυξήσεις ή τµήµατα συντάξεων που καταβάλλονται από το δηµόσιο 
ταµείο στους υπηκόους των Μελών µε τα οποία έχει συνάψει συµπληρωµατική 
συµφωνία. 

Άρθρο 11. 

1. Οι συντάξεις των οποίων το δικαίωµα διατηρείται, σύµφωνα µε το άρθρο 10, δεν 
µπορούν να συµψηφιστούν µε την καταβολή ενός ποσού µικρότερου από την αξία 
του κεφαλαίου τους. 

2. 0 οφειλέτης, όµως, ασφαλιστικός οργανισµός µπορεί, µε την καταβολή ενός ποσού 
που καθορίζεται από τη νοµοθεσία η οποία το διέπει, να απαλλαγεί από την υπο- 
χρέωση για καταβολή συντάξεων των οποίων το µηνιαίο ποσό είναι µικρής σπου- 
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δαιότητας. Το ποσό πάντως αυτό δεν µπορεί να µειωθεί εξαιτίας διαµονής στο 
εξωτερικό. 

Άρθρο 12. 

1. Οι όροι µείωσης ή αναστολής που προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία ενός 
Μέλους, στην περίπτωση που το ενδιαφερόµενο πρόσωπο δικαιούται και άλλες 
παροχές κοινωνικής ασφάλισης, ή όταν η απασχόλησή του συνεπάγεται υποχρέω- 
ση για ασφάλιση, εφαρµόζονται στους δικαιούχους αυτής της σύµβασης, ακόµα και 
αν πρόκειται για παροχές που αποκτήθηκαν από ασφαλιστικό σύστηµα ενός άλλου 
Μέλους ή από εργασία που ασκήθηκε στο έδαφος ενός άλλου Μέλους. 

2. Οι όροι, όµως, της µείωσης ή της αναστολής που προβλέπονται σε περίπτωση συσ- 
σώρευσης παροχών που καταβάλλονται για τον ίδιο ασφαλιστικό κίνδυνο δε θα 
εφαρµόζονται στις παροχές που χορηγούνται σύµφωνα µε το δεύτερο µέρος 
αυτής της σύµβασης. 

Άρθρο 13. 

Ένας οφειλέτης ασφαλιστικός οργανισµός µπορεί, σύµφωνα µε τη σύµβαση αυτή, να 
απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής στο νόµισµα της χώρας του παροχών προς 
τους δικαιούχους. 

ΜΕΡΟΣΐν 
Αµοφαία διοικηηκή βοήθεια. 

Άρθρο 14. 

1. Οι αρχές, καθώς και οι ασφαλιστικοί οργανισµοί κάθε Μέλους πρέπει να προσφέ- 
ρουν βοήθεια στους αντίστοιχους οργανισµούς των άλλων Μελών, σα να πρόκειται 
για εφαρµογή της δικής τους νοµοθεσίας για την κοινωνική ασφάλιση. Αυτοί πρέ- 
πει να προβαίνουν σε επαληθεύσεις και έρευνες καθώς και στις αναγκαίες ιατρικές 
εξετάσεις, µε σκοπό να διαπιστώνεται, µετά από αίτηση ενός οργανισµού κάποιου 
Μέλους, εάν οι δικαιούχοι παροχών µε τις οποίες βαρύνεται ο οργανισµός αυτός 
πληρούν τους όρους που τους δίνουν δικαίωµα για τις παροχές αυτές. 

2. Εφόσον, µεταξύ των ενδιαφεροµένων Μελών δεν έχει συναφθεί κάποια άλλη σύµ- 
βαση, τα έξοδα της αµοιβαίας βοήθειας καθορίζονται µε βάση το τιµολόγιο του 
οργανισµού ή της αρχής που πρόσφερε τις υπηρεσίες της. Αν δεν υπάρχει τέτοιο 
τιµολόγιο, πρέπει να καταβάλλονται τα πραγµατικά έξοδα. 

Άρθρο 15. 

Το δικαίωµα απαλλαγής από τους φόρους που προβλέπεται από τη νοµοθεσία ενός 
από τα Μέλη για τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις αρχές ή στους ασφαλιστι-
κούς οργανισµούς, επεκτείνεται και στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις αρχές 
ή τους ασφαλιστικούς οργανισµούς οποιουδήποτε άλλου Μέλους, σύµφωνα µε τη 
σύµβαση αυτή. 
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Άρθρο 16. 

Όταν ο δικαιούχος διαµένει στο έδαφος άλλου Μέλους, ο ασφαλιστικός οργανισµός 
που οφείλει παροχές, µπορεί, µε τη συγκατάθεση των αρµόδιων κεντρικών αρχών των 
ενδιαφεροµένων Μελών και µε όρους που καθορίζονται µετά από αµοιβαία συνεννόη-
ση, να αναθέσει τη φροντίδα της καταβολής των παροχών στον αρµόδιο ασφαλιστικό 
οργανισµό της χώρας, όπου διαµένει ο δικαιούχος. 

ΜΕΡΟΣV 
∆ράση τον διεθνούς σνστήµατος 

Άρθρο 17 

Κάθε Μέλος το οποίο κατά την ηµεροµηνία επικύρωσης αυτής της σύµβασης δεν έχει 
ακόµα θεσπίσει ένα από τα παρακάτω συστήµατα, αναλαµβάνει την υποχρέωση, µέσα 
σε 12 µήνες από την επικύρωση, να θεσπίσει: α) είτε υποχρεωτική ασφάλιση, για το 
µεγαλύτερο µέρος των µισθωτών των βιοµηχα- 
νικών και εµπορικών επιχειρήσεων, που να παρέχει δικαίωµα σύνταξης το αργότε- 
ρο στο 65ο έτος της ηλικίας, β) είτε, υποχρεωτική ασφάλιση, για ένα σηµαντικό 

µέρος των µισθωτών των βιοµηχα- 
νικών και εµπορικών επιχειρήσεων, που να καλύπτει τους ασφαλιστικούς κινδύ- 
νους αναπηρίας - γήρατος - θανάτου. 

Άρθρο 18. 

1. Οι υπήκοοι κάθε Μέλους εξοµοιώνονται µε τους υπηκόους κάθε άλλου Μέλους, 
τόσο ως προς την υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση, όσο και ως προς τις 
ασφαλιστικές παροχές. Επίσης η εξοµοίωση αναφέρεται και στις επιχορηγήσεις, 
προσαυξήσεις, ή τµήµατα συντάξεων που καταβάλλονται από το δηµόσιο ταµείο. 

2. Κάθε Μέλος, όµως, µπορεί να περιορίσει µόνο στους υπηκόους του το δικαίωµα 
επιχορηγήσεων, προσαυξήσεων ή τµηµάτων συντάξεων που καταβάλλονται από το 
δηµόσιο ταµείο και χορηγούνται αποκλειστικά στους ασφαλισµένους που έχουν 
υπερβεί µια ορισµένη ηλικία κατά τη στιγµή που τίθεται η νοµοθεσία της υποχρεω- 
τικής ασφάλισης σε εφαρµογή. 

Άρθρο 19. 

Τα Μέλη, µπορούν να αποκλίνουν από τη σύµβαση αυτή µε τη σύναψη ειδικής συµφω-
νίας, χωρίς να θίγονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των ξένων προς τη σύµβα-
ση Μελών και µε την επιφύλαξη ότι θα ρυθµίζεται µε τρόπο θετικό η διατήρηση των 
"υπό κτήσιν" και των "κεκτηµένων" δικαιωµάτων µε όρους που στο σύνολό τους θα 
είναι τουλάχιστον τόσο ευνοϊκοί όσο και αυτοί που προβλέπονται σ' αυτή τη σύµβαση. 

Άρθρο20. 

1. Για την εξυπηρέτηση των Μελών, κατά την εφαρµογή αυτής της σύµβασης, έχει 
συσταθεί από το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας µια Επιτροπή που αποτελείται από 
έναν αντιπρόσωπο κάθε Μέλους, καθώς και από τρία πρόσωπα που υποδεικνύονται 
αντίστοιχα από τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων, των εργοδοτών και των 
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εργαζοµένων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η 
Επιτροπή συντάσσει τον κανονισµό της. 

2. Με αίτηση ενός ή περισσοτέρων ενδιαφεροµένων Μελών η Επιτροπή που θα 
εµπνέεται από τις αρχές και το σκοπό αυτής της σύµβασης θα κάνει συστάσεις 
σχετικές µε τον τρόπο της εφαρµογής της. 

Άρθρο21. 

1. Οι συντάξεις που δεν έχουν καταβληθεί ή έχουν ανασταλεί πριν από την έναρξη 
της ισχύος αυτής της σύµβασης, εξαιτίας της διαµονής των ενδιαφεροµένων στο 
εξωτερικό, πρέπει, σύµφωνα µε τη σύµβαση αυτή, να καταβάλλονται ή να συνεχί- 
ζουν να καταβάλλονται µόλις αρχίσει να ισχύει αυτή η σύµβαση από το ενδιαφερό- 
µενο Μέλος. 

2. Για την εφαρµογή αυτής της σύµβασης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι χρονικές 
περίοδοι ασφάλισης που έχουν πραγµατοποιηθεί πριν από την έναρξη της ισχύος 
της, εφόσον οι περίοδοι αυτές έχουν ληφθεί υπόψη, όταν η σύµβαση αυτή ίσχυε 
κατά το χρονικό διάστηµα της πραγµατοποίησής τους. 

3. Τα "υπό κτήσιν" δικαιώµατα που προηγούνται της έναρξης της ισχύος της σύµβα- 
σης αυτής πρέπει να αναθεωρούνται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου, εκτός 
εάν τα δικαιώµατα αυτά αποτελούν αντικείµενο ρύθµισης µε καταβολή αντίστοιχου 
κεφαλαίου. 
Η αναθεώρηση αυτή δε συνεπάγεται υποχρέωση καταβολής καθυστερηµένων 
δόσεων για την περίοδο που προηγείται της έναρξης της ισχύος αυτής της σύµβα-
σης για το ενδιαφερόµενο Μέλος. 

Άρθρο22. 

1. Η καταγγελία από ένα Μέλος αυτής της σύµβασης δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις 
των ασφαλιστικών οργανισµών που ανήκουν στο Μέλος αυτό, εφόσον οι υποχρεώ- 
σεις αυτές προέρχονται από κινδύνους που πραγµατοποιήθηκαν πριν λάβει χώρα η 
καταγγελία. 

2. Τα "υπό κτήσιν" δικαιώµατα που διατηρούνται σύµφωνα µε τη σύµβαση αυτή δεν 
χάνονται µετά την καταγγελία της. Η µεταγενέστερη διατήρησή τους για τη χρονι- 
κή περίοδο κατά την οποία η σύµβαση αυτή παύει να ισχύει, καθορίζεται από τη 
νοµοθεσία του ενδιαφεροµένου ασφαλιστικού οργανισµού. 

ΜΕΡΟΣ VI 
Τελικές διατάξεις 

Άρθρο23 

Οι επίσηµες επικυρώσεις αυτής της σύµβασης θα κοινοποιούνται, στο Γενικό 
∆ιευθυντή του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίαςγια καταχώριση. 

Άρθρο 24. 

1. Η σύµβαση αυτή δεσµεύει εκείνα µόνο τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργα- 
σίας που η επικύρωσή τους έχει καταχωριστεί από το Γενικό ∆ιευθυντή. 

2. Η σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει δώδεκα µήνες µετά την καταχώριση από το Γενικό 
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∆ιευθυντή των επικυρώσεων δύο Μελών. 
3. Στη συνέχεια, αυτή η σύµβαση θα αρχίσει να ισχύει, για κάθε Μέλος, δώδεκα µήνες 

µετά την ηµεροµηνία καταχώρισης της επικύρωσής της από αυτό. 

Άρθρο25. 

Μόλις καταχωριστούν στο ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας οι επικυρώσεις δύο Μελών της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ο Γενικός ∆ιευθυντής του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργα- 
σίας θα γνωστοποιεί το γεγονός αυτό σε όλα τα Μέλη της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας. 
Θα τους γνωστοποιεί επίσης την καταχώριση των επικυρώσεων που του κοινοποιού- 
νται µεταγενέστερα από όλα τα άλλα Μέλη της Οργάνωσης. 

Άρθρο 26. 

1. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη σύµβαση θα µπορεί να την καταγγείλει 
µετά τη λήξη περιόδου πέντε ετών από την ηµεροµηνία της αρχικής έναρξης 
ισχύος της, µε πράξη που θα κοινοποιείται για καταχώριση στο Γενικό ∆ιευθυντή 
του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας. 
Η καταγγελία θα ισχύσει ένα χρόνο µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η 
καταχώρισή της. 

2. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη σύµβαση και δεν ασκήσει το δικαίωµα 
καταγγελίας που προβλέπεται σ' αυτό το άρθρο, µέσα σε ένα χρόνο από τη λήξη 
της πενταετίας που αναφέρεται στην προηγούµενη παράγραφο, θα δεσµεύεται για 
µια καινούργια πενταετία και στη συνέχεια, θα µπορεί να καταγγείλει αυτή τη σύµ- 
βαση στο τέλος κάθε πενταετίας και µε τους όρους που προβλέπει αυτό το άρθρο. 

Άρθρο27. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, κάθε φορά που θα το κρί-
νει αναγκαίο, θα υποβάλλει στη Γενική Συνδιάσκεψη έκθεση πάνω στην εφαρµογή 
αυτής της σύµβασης και θα εξετάζει αν πρέπει να εγγραφεί στην ηµερήσια διάταξη 
της Συνδιάσκεψης θέµα ολικής ή µερικής αναθεώρησής της. 

Άρθρο28. 

1. Σε περίπτωση που η Συνδιάσκεψη ψηφίσει νέα σύµβαση που θα αναθεωρεί ολικά ή 
µερικά τη σύµβαση αυτή και εφόσον η νέα σύµβαση δεν ορίζει διαφορετικά : 

α) η επικύρωση, από ένα Μέλος, της νέας αναθεωρητικής σύµβασης θα επιφέρει 
αυτοδίκαια, και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 26 την άµεση 
καταγγελία αυτής της σύµβασης, µε την επιφύλαξη ότι, θα έχει τεθεί σε ισχύ, η 
νέα αναθεωρητική σύµβαση, 

β) από την ηµέρα που θα αρχίσει να ισχύει η νέα αναθεωρητική σύµβαση παύει η 
δυνατότητα για τα Μέλη να επικυρώσουν αυτή τη σύµβαση. 

2. Η σύµβαση αυτή θα παραµείνει σε κάθε περίπτωση σε ισχύ, µε τη σηµερινή µορφή 
και το περιεχόµενό της για τα Μέλη εκείνα που την έχουν επικυρώσει και δε θα 
επικυρώσουν την αναθεωρητική σύµβαση. 
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Άρθρο29. Το γαλλικό και το αγγλικό 

κείµενο αυτής της σύµβασης είναι εξίσου αυθεντικά 
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