
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί τοΰ σχεδίου νόμου «Κύρωση τής άπό 7 Μαΐου 1981 -
Συμίάσεως μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τού
Καν αία περί Κοινωνικής Ασφαλείας».

Προς τι) Βονλη τών Έλ/.ήνων

1. Διά τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου νόμου σκοπείται ή κύρωσ'.ς 
τής ύπογραφείσης εις Άύήνας την Την Μαΐου 1981 Συμβά- 
σεως μεταξύ τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοΰ Κχ»αίά 
ττερί Κοινωνικής Ασφαλείας.

2. Ή Σύμίασις βασίζεται έπί των κάτω-St αρχών:
α) Τής αρχής τής ίσης μεταχειρίιεως έξ άπόψεως όρων 

άσφαλίσεως καί παροχής άσφαλιστικής προστασίας τών έρ- 
Ύ^ζομ όνων τών δύο συαβαλλομένων μερών.

β) Τής άρχής τής διατηρήσεως τών έκ τής Κοινωνικής 
Ασφαλείας άπορρεόντων δικαιωμάτων τών ήσφαλισμένων μι

σθωτών και τών, προς τούτους έξομοιουμένων τών αύτοτελώς 
άπασχολουμένων ή ελεύθερων έπαγγελματιών καί τών αγρο
τών, έν περιπτωσει μεταφοράς τής διαμονής ή εργασίας, τού
των εις το έδαφος τοΰ ετέρου" τών συμβαλλομένων κρατών.

, γ) Τής άρχής τοΰ συνυπολογισμοΰ τών περιόδων άσφαλίσεως 
τών διανυ-5εισών εις την άσφάλισιν τών 'Ελληνικών καί Κα
ναδικών Φορέων Κοινωνικής ’Ασφαλίσεως, τόσον διά την ·δε- 
μελίωσιν τοΰ δικαιώματος έ-ί παροχών Κοινωνικής ’Ασφα
λείας, όσον καί διά τον υπολογισμόν τών παροχών αυτών.

8. Τό υλικόν πείίον εφαρμογής τής Συμίάσεως έκτείνεται εις 
την άσφάλισιν τών κινδύνων γήρατος, αναπηρίας καί θανάτου.

4. Τό προσωπικόν πείίον έφαρμογής τής Συμίάσεως καλύ
πτει τους μισθωτούς καί τούς προς τούτους έξομοιουμένους, 
τούς αύτοτελώς απασχολούμενους, τούς άσκοΰντας έλευ-Septov 
έπάγγελμα καί τούς άγρότας. Ή Σύμίασις δεν έφαρμόζεται 
διά την 'Ελλάδα έπί .τής ειδικής νομοθεσίας τής καλυπτού- 
σης τάς συντάξεις τών δημοσίων υπαλλήλων καί έπί τής ει
δικής νομοθεσίας τής άφορώσης τούς ναυτικούς. ’. . . .
• 5. Εις τηλ Σύμδασιν περιλαμβάνονται ωσαύτως διατάξεις
άφορώσαι την έλευύέραν μεταφοράν τών συντάξεων καί λοι
πών παροχών τής άσφαλίσεως έκ τής μιας τών δύο Χωρών 
εις την άλλην.'- . .·> -L : : . ιτ

'6. Τέλος ή Σύμίασις βασίζεται άφ’ ενός μεν έπί τών αρ
χών έπί τοΰ όποιου βασίζονται παρόμοιοι διμερείς Συμβάσεις 
εας όποιας ή Ελλάς καί ό Καναδάς έχουν συνάψει μέ άλλας 
Χώρας καί άφ’ έτέρου έπί τής καταστάσεως καί τών ιδιο
μορφιών τών έν ίσχύΐ συστημάτων Κοινωνικής ’Ασφαλείας τών 
δύο Χωρών. ' .
* 7. Ή ισχύς τής Συμίάσεως άρχεται, συμφώνως προς τό έν 
άρ-3ρω 22 αυτής οριζόμενα, μεά την σύναψιν τοΰ Διοικητικού 
Κανονισμού την πρώτην ημέραν τοΰ δευτέρου μηνός μετά την 
ημερομηνίαν άνταλλαγής τών κυρωτικών έγγράφων.

8. Π αρχ/.αλοΰμεν, ό-3εν, διά την ψήφισιν τοΰ προτεινομένου 
σχεδίου νόμου. ' 1 ,.ρ ' *

Έν Ά·5ήναις τή 10’Ιανουάριου 1982 ,.Λ _
Οι Υπουργοί ...... . ; "ζ·_·: ;Ά

Εξωτερικών Κοιν. Υπηρεσιών
Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ . Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ·, -

Κύρωση τής Σύμβασης πού υπογράφτηκε στις 7 Μαΐου 1981 
μεταξύ τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοΰ Καναδά στον 
τομέα τής Κοινωνικής ’Ασφάλειας.

~ Άρ-Spo πρώτο. ·. . . ..
Κυρώνεται καί έχει την ισχύ πού προβλέπει τό άρ-3ρο 28 

παρ. 1 τοΰ Συντάγματος ή Σύμβαση πού υπογράφτηκε στις 7 
Μαΐου 1981 στην Ά·3ήνα μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρα

τίας καί τοΰ Καναδά στον τομέα τής Κοινωνικής ’Acc 
λείας, τής όποιας τό κείμενο στο πρωτότυπο στην έλληνικι 

-γαλλική καί άγγλική γλώσσα έχει ώς εξής:

ΣΥΜΒΑΣ1Σ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοΰ Καναδά 

«Ή Κυβέρνησις τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί ή Κ
ίέρνησις τοΰ Καναδά,

«’Αποφασισμένα! νά συνεργαστούν εις τόν 
νωνικής Ασφαλείας.

«Αποφάσισαν νά συνάψουν Σύμβασιν προς 
τον καί,

«Συνεφώνησαν τάς άκολούύους διατάξεις·»

τομέα τής Κο 

τόν σκοπόν αί

ΤΙΤΛΟΣ I — ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Προσδιορισμοί.

"Ap-Spov 1.
1. Διά την έφαρμογήν τής παρούσης συμίάσεως έκτος έά 

τό περιεχόμενόν της άλλως άπαιτή:
α) Ή φράσις «άρμοδία άρχή» σημαίνει: διά τόν Καναδό 

τον ή τούς 'Υπουργούς τούς έπιφορτισμένους μέ την έφαρμο 
γην τών εις την παράγρ. ήΐ) τού άρύρου II άπαρι·3μου 
μένων νομοθεσιών διά την 'Ελλάδα, τον 'Υπουργόν Κοινών, 
κών'Υπηρεσιών.

β) Ό όρος «έδαφος» σημαίνει: διά τόν Καναδά, τό έδα 
φος τοΰ Καναδά διά την Ελλάδα, τό έδαφος τής 'Ελλάδος

γ) Ό όρος «νομοθεσία» σημαίνει την άν γραφομένην εί 
τό άρύρον II νομοθεσίαν'. '·

δ) Ή φράσις «αρμόδιος ’Οργανισμός» σημαίνει: διά το- 
Καναδά, την άρμοδίαν άρχήν διά την Ελλάδα, τόν Όργανι 
σμόν ή την άρχήν οι όποιοι είναι έπιφορτισμένοι μέ τήν έφαρ 
μογήν τής εις τό άρύρον II άναγραφομένης νομοθεσίας. ν

c) Ή φράσις «πιστωύείσα περίοδος» σημαίνει περίοδον κα
ταβολής εισφοράς, άπασχολήσεως ή διαμονής έπιτρέπουσαν τήν 
κτήσιν δικαιώματος παροχών βάσει τής νομοθεσίας τοΰ ένός 
ή τοΰ άλλου Μέρους. ...
' Ό όρος χυτός σημαίνει έπί πλέον διά τόν Καναδά, περί 
οδον έξομοιουμένην κατά τήν οποίαν καταβάλλεται σύνταξις 
άναπηρίας κατά τό Σύστημα συντάξεων τοΰ Καναδά καί διά 
τήν Ελλάδα, κά-$ε έξομοιουμένην περίοδον κατά τήν Έλλη 
νικήν νομοθεσίαν. ; ..

στ) Ή φράσις «κρατική άπασχόλησις» περιλαμβάνει: δι; 
τόν Καναδά, τήν άπασχόλησιν ώς μέλους τής βασιλικής Χω 
ροφυλακής τοΰ Καναδά ή τών Ενόπλων Δυνάμεων τοΰ Κα
ναδά. τήν άπασχόλησιν ένός προσώπου άπό τήν Κυβέρνησιν 
τοΰ Καναδά, άπό τήν Κυβέρνησιν μιάς έπαρχίας ή μιάς δη
μοτικής άρχής κά-9ε έπαρχίας συμπεριλα'μβανομένης ο’ιασίή- 
ποτε άπασχολήσεως ύεωρουμένης ώς τοιαύτης καί τής κατά 
περίπτωσιν άπό τόν Καναδά διά τήν Ελλάδα τήν άπασχάλη- 
σιν τών δημοσίων υπαλλήλων καί τοΰ έξομοιουμένου προς 
αυτούς προσωπικού, κα-3’ ό μέτρον ουτοι υπάγονται εις ένα 
σύστημα κοινωνικής ασφαλείας, συμπεριλαμίχνομένης οΐασίή- 
ποτε άπασχολήσεως ύεωρουμένης ώς τοιαύτης και τής κατά 
περίπτωσιν διά τήν Ελλάδα. _ ·;. . ,

ζ) Οι όρο: «σύνταξις», «έστίδομα», ή απαροχή» περιλαμ
βάνουν όλας τάς έπ' αυτών προβλεπομένας συμπληρώσεις και 
προσαυξήσεις. '

η) Ή φράσις «παροχή γήρατος» σημαίνει :διά τόν Καναδά, 
τήν σύνταξιν.γήρατος τήν καταβλητέαν βάσει τοΰ Νόμου περί 
άσφαλίσεως γήρατος, έξαιρέσει πχ/τός συμπληρώματος ύπαγο- 
μένου εις έλεγχον εισοδήματος συμπεριλαμβανομένου τοΰ επι
δόματος συζύγου καί διά τήν Ελλάδα, κά-9ε σύνταξιν γή
ρατος, καταβλητέαν βάσει τών νομοθεσιών αι έποίαι περιλαμ
βάνονται εις τό υλικόν πείίον έφαρμογής τής παρούσης συμ- 
βάσεως. .·-·■· ...
- -3) Ή φράσις «έπίδομα συζύγου» σημαίνει: διά τόν Kx;j-


