
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέίto νόμου: «Κύρωση τής Σύμβασης καί τού κροσαρ- 
τώμενου σαυτήν πρωτοκόλλου πού υπογράφτηκαν στ:ς 12 
’Ιουνίου 1980 μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τού 
Βασιλείου τής Νορβηγίας στον τομέα τής Κοινωνικής Α
σφάλειας» .

Προς τη Βονλή ιών 'Ελλήνων
1. Το χρ'.νόμενο σχέϊιο νόμου εχει σαν σκοπό την χύρωση 

τής Σύμβασης καί τού κροσαρτώμενου σαυτήν πρωτοκόλλου 
πού υπογράφτηκαν στις 12 Ιουνίου 1980 μεταξύ τής Ελλη
νικής Δημοκρατίας καί τού Βασιλείου τής Νορβηγίας στον 
τομέα τής Κοινωνικής "Ασφάλειας.

2. Ή Σύμβαση βασίζεται στις πιο κάτω αρχές:
•α. Στην αρχή τής ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τού; 

όρους ασφάλισης καί παροχής ασφαλιστικής προστασίας των 
εργαζομένων τών ϊύο συμβαλλόμενων μερών.

β. Στήν αρχή τής ϊιατήρησης τών ϊικα'-ωμάτων πού απορ
ρέουν άκο τήν Κοινωνική "Ασφάλεια τών ασφαλισμένων μι
σθωτών καί τών έξομοιουμένων μέ αυτούς, τών αύτοτελώς 
άπασχολουμένων ή ελεύθερων έκαγγελματιών καί τών αγρο
τών σέ περίπτωση μεταφοράς τής ϊιαμονής ή εργασίας τους 
στο έϊαφος τοΰ άλλου συμβαλλόμενου κράτους.

- γ. Στήν αρχή τοΰ συνυκολογισμοΰ τών- κεριόϊων ασφάλι
σης κού ίιανύ·3ηκαν στους φορείς Κοινωνικής ‘Ασφάλισης Έλ- 
λάϊας και Νορβηγίας τόσο γιά τή -ίεμελίωση τού ϊικαιώμα- 
τος καροχών Κοινωνικής ‘Ασφάλειας όσον και γιά τον ύκολο- 
γισμό τών καροχών αύτών.

3. Το υλικό κεϊίο εφαρμογής τής Σύμβασης εκτείνεται 
στήν ασφάλιση τών κινίύνων γήρατος, άνακηρίας, -$ανάτου, 
άσ-ίενείας. μητρότητας, εργατικού ατυχήματος καί έκαγγελ- 
ματ'.κής άσύένειας. ανεργίας καί οικογενειακών έπιϊομάτων.

ι 4. Τό προσωπικό κεϊίο εφαρμογής τής Σύμβασης καλύ
πτει τούς μισθωτούς καί τούς έξομοιουμενους μέ αυτούς, τούς 
αύτοτελώς άκασχολούμενους ή ελεύθερους' έκάγγελματίες 
καί τούς αγρότες, έξαιρεί ϊέ μόνο τούς ναυτικούς. ■

5. Στή Σύμβαση κεριλαμίάνονται έκίσης ϊιατάξεις κού

αφορούν τήν ελεύθερη μεταφορά τών συντάξεων καί λοικών 
καροχών τής ασφάλισης άκο τή μία τών ϊύο χωρών στήν 
άλλη.'

0. Τέλος ή Σύμβαση βασίζεται στις αρχές κάνω στις 
όποιες βασίζονται καρόμοιες ϊιμερείς συμβάσεις τις όκοϊες r 
Έλλάϊα καί ή Νορβηγία έχουν συνάψει μέ άλλες χώρες κα 
στις ιίιομορφίες τών συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας πού 
ισχύουν στις ϊύο χώρες.

7. Σύμφωνα μέ όσα ορίζονται στο άρύρο 28. ή ισχύς τή: 
Σύμβασης αρχίζει τό ϊεύτερο μήνα μετά τήν ανταλλαγή τών 
εγγράφων επικύρωσης.

8. Τό κρωτόκολλο άκοτελεϊ άνακόσκαστο μέρος τής Σύμ
βασης καί κεριλαμίάνει επεξηγήσεις ώρισμένων ϊιατάξεων καί 
όρων τής Σύμβασης γιά τις όποιες συμφώνησαν τα ϊύο συμ
βαλλόμενα μέρη.

9. Παρακαλοΰμε λοιπόν γιά τήν ψήφιση τού προτεινόμενο'. 
σχεϊίου νόμου.

Άύήνα. 8 Φεβρουάριου 1982 
Οί 'Υπουργοί .
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- - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση τής Σύμβασης καί τού κροσαρτώμενου σαυτήν πρω

τοκόλλου κού υπογράφτηκαν στις 12 "Ιουνίου 1980 μεταξύ 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τού Βασιλείου τής Νορ 
δηγίσε* στον τομέα τής Κοινωνικής' ’Ασφάλειας.

Άρ·3ρο πρώτο.

Κυρώνεται καί έχει τήν ισχύ κού προβλέπει τό. ,ep-3pc 
28 καρ. 1 τού Συντάγματος ή Σύμβαση καί το κροσαρτώμενο 
σαυτήν‘πρωτόκολλο κού υπογράφτηκαν στις 12 ‘Ιουνίου 19811 
στήν ’Α'3ην>α μεταξύ τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοΰ 
Βασιλείου τής Νορβηγίας στον τομέα τής Κοινωνικής ’Ασφά
λειας.' τών όποιων τά κείμενα στο πρωτότυπο στήν αγγλική 
καί σέ μετάφραση στήν ελληνική γλώσσα έχουν ώς εξής:


