
Στο σχέδιο νόμου «κύρωση τής Σόμβατης τον υπογράφτηκε 
στις 23 Ιούνιοί 1981 μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρα
τίας καί τού Κεμπέκ στόν τομέα τής Κοινωνικής ’Ασφά
λειας» .

ΙΙοός τ (/ Βονλη ton’ ’E/./.rrojv

1. Το κρινόμενο σχέδιο νόμου έχει σαν σκοπό τήν κύρω
ση τής Σύμβασης πού υπογράφτηκε στις 23 ’Ιουνίου 1981 
στό Κεμπέκ μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τού 
Κεμπέκ στόν τομ.έα τής Κοινωνικής ’Ασφάλειας.

2. Ή Σύμεα τη βασίζεται στις πιό κάτω αρχές:
α) Στην αρχή τής ’της μεταχείρισης όσον αφορά στους 

όρους άσςάλισης καί παροχής ασφαλιστικής προστασίας των 
εργαζομένων των δύο συμβαλλόμενων μερών.

β) Στην αρχή τής διατήρησης τών δικαιωμάτων πού απορ
ρέουν άπο τήν κοινωνική ασφάλεια τών ασφαλισμένων μισθω
τών και τών έξομοιουμένων μέ αυτούς, τών αΰτοτελώς άπα- 
σχολουμένων ή ελεύθερων έπαγγελματιών καί τών αγροτών, 
σέ περίπτωση μεταφοράς τής ϊιαμονής ή εργασίας τους στο 
έδαφος τού άλλου συμβαλλόμενου κράτους.

γ) Στήν αρχή τού συνυπολογισμού τών περιόδων ασφάλι
σης πού διανύθηκαν στους Φορείς Κοινωνικής ’Ασφάλισης 
'Ελλάδας καί Κεμπέκ τόσο για _τή θεμελίωση τού .δικαιώ-_ 
ματος σέ παροχές Κοινωνικής ’Ασφάλειας όσον καί για τον 
υπολογισμό τών παροχών αυτών.
' \ 3. Τό υλικό πεϊίο έφαρμογής τής Σύμβασης ' έκτείνεται 
στήν ασφάλιση τών κινδύνων γήρατος, άναπηρίας καί θα- 
νάτου. .. ·, . ··'·-'··'·'-

4. Τό προσωπικό πεδίο έφαρμογής τής Σύμβασης καλύ
πτει τούς μισθωτούς καί τούς έξομοιούμενους μέ αυτούς, 
τούς αύτοτελώς απασχολούμενους, τούς άσκοϋντες έλεύθερο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

σια που αφόρα τους ναυτικούς. ....:
5. Στή Σύμβαση περιλαμβάνονται επίσης διατάξεις που 

αφορούν τήν ελεύθερη μεταφορά τών συντάξεων και λοιπών 
παροχών τής ασφάλισης άπό τή μία τών δύο χωρών στήν
άλλη. /"·; ' : ■' V " ’'’V '
* 6. Τέλος, ή Σύμβαση βασίζεται αφενός μέν σέ άρχές πά
νω στις όποιες βασίζονται παρόμοιες διμερείς συμβάσεις, τις 
οποίες ή Ελλάδα καί τό · Κεμπέκ έχουν συνάψει μέ άλλες 
χώρες, αφετέρου δέ στις ΐ2ιομορφ·’ες τών συστημάτων'κοινω
νικής ασφάλειας πού ισχύουν στις δύο χώρες. ^ ν ■ . :"
■f. 7. Σύμφωνα μέ όσοι ορίζονται στο άρθρο 25 τής Σύμβα
σης. V ισχύς της αρχίζει μετά τή γνωστοποίηση μεταξύ τών 
ϊύο συμβαλλόμενων μερών ότι ολοκληρώθηκαν οί άπαιτούμενες 
εσωτερικές διαδικασίες σχετικά μέ τήν έναρξη Ισχύος'της.

8. Παρακαλούμε λοιπόν γιά τήν ψήφιση τού προτεινομε-
νου σχεδίου νόμου.

’Αθήνα, 10 ’Ιανουάριου 1982 . ι·
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I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΟΥΛΟΣ

:·* ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - - ·'·'·

Κύρωση τής Σύμβασης πού υπογράφτηκε στις 23 ’Ιουνίου 
1981 μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τού Κεμπέκ 
στον τομέα τής Κοινωνικής ’Ασφάλειας.

- * ..·.··, Άρθρο πρώτο.
. Κυρώνεται καί εχει τήν ισχύ πού προβλέπει .τό άρθρο 28 

παρ. 1 τού Συντάγματος ή Σύμβαση πού υπογράφτηκε στις

23 ’Ιουνίου 1981 στο Κεμπέκ μεταξύ τής Ελληνικής Δη
μοκρατίας καί' τού Κεμπέκ στον τομέα τής Κοινωνικής ’Α
σφάλειας, τής όποιας τό κείμενο στο πρωτότυπο στήν ελλη
νική καί γαλλική γλώσσα έχει ώς εξής:

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

τΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ

Φροντίζουσα: διά τήν διευκόλυνσιν τής μεταχινήσεως τών 
προσώπων μεταξύ Ελλάδος καί Κεμπέκ. ;

Έπιθυμούσαι νά εξασφαλίσουν εις τούς άντιστοίχους υπη
κόους των τά δικαιώματα έκ τού συντονισμού τών νομοθε
σιών κοινωνικής ασφαλείας Κεμπέκ καί Ελλάδος, συνεφώνη- 
σαν τάς'ακολούθους διατάξεις: '

ΤΙΤΛΟΣ I

, ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ

'Αρθρον 1.

- Προσδιορισμοί. r ,·τ. j_
Διά τήν εφαρμογήν τής παρούσης Συμφωνίας,' αί ακόλου

θοι φράσεις σημαίνουν: ■ ν · ' ..... - ·.. ^
α) «Άρμόδιαι άρχαί».
Διά τό Κεμπέκ. τούς Υπουργούς τούς, επιφορτισμένους μέ 

τήν εφαρμογήν τών νομοθεσιών τών άπαριθμουμένων εις τήν 
παράγραφον α) τού άρθρου 2 τής Συμφωνίας. . . ,·

Διά τήν Ελλάδα, τον Υπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
β) «Έδαφος». - .. · . · : ...·.: ... .
Διά τό Κεμπέκ, τό έδαφος τού Κεμπέκ. ’ ’’ ., . · \ ... . v_V 
Διά τήν’Ελλάδα, τό έδαφος τής Ελλάδος. , ·.. r‘

_.,γ) «Νομοθεσία»...... . , ς ..‘.(..,ί ....
Τήν άναγραφομένην εις τό άρθρον 2 νομοθεσίαν. ·.. λ

.ϊ) «’Αρμόδιος οργανισμός». · ·. _ , φ ;· ■
• Διά τό Κεμπέκ, τόν Υπουργόν Εισοδήματος εις. δ,τι αφο
ρά τήν είσπραξιν τών'εισφορών και τήν ’Εύποπτείαν,.τών συν
τάξεων τού Κεμπέκ έίς ό,τι αφορά τά λοιπά θέματά.· >

Διά τήν Ελλάδα, τον οργανισμόν ή τήν αρχήν οί όποιοι
είναι επιφορτισμένοι μέ τήν εφαρμογήν τής εις τό άρθρον 2 
άναγραφομένης νομοθεσίας. ,; .
,. ε) ιέΠιστωθείσα περίοδος». ... . . . ,φ.

Σημαίνει περίοδον κάταβολής εισφοράς έπιτρέπουσαν . τήν 
κτήσιν δικαιώματος διά παροχάς βάσει τών. άπαριθμουμένων 
εις τό άρθρον 2 τής Συμφωνίας νομοθεσιών.

Έπί πλέον, διά τήν ’Ελλάδα, ό όρος ούτος σημαίνει πά
σαν περίοδον έξουμοιουμένην προς περίοδον καταβολής εισφο
ράς κατά τήν έλληνικήν νομοθεσίαν. . , ■

στ) «Παροχή, σύνταξις ή επίδομα») . - · - . ■
• · Περιλάμβανε: όλας τάς ύπ’ οτύτών προβλεπομενας άπο τήν 
νομοθεσίαν έκαστου Μέρους συμπληρώσεις ή προσαυξήσεις. ,

' ζ) «Κρατική άπασχόλησις». · '·."■ '■·:<· t ·'<·■ ’ ■ ·.
Διά τό Κεμπέκ. τήν άπασχόλησιν ενός προσώπου άπό τήν 

Κυβέρνησιν τού Κεμπέκ. - ·. ·;·- -·
Διά τήν 'Ελλάδα, τήν άπασχόλησιν τών δημοσίων υπαλλή

λων καί τού έξομοιουμένου προς αυτούς προσωπικού, καθ’ ο 
ιεέτρον ούτοι υπάγονται εις ένα σύστημα κοινωνικής ' ασφα
λείας, συμπεριλαμβανομένης οΐασϊήποτε άπασχολήσεως' θεω- 
ρουαένης όις τοιαΰτης καί τής κατά περίπτωσιν διά τήν 
Ελλάδα, ν ' γ;/z'y'’ν"; ‘/λ νΛ'ϊ..μ

η) «Παροχαί αναπηρίας». . . ' . -
• . *. «· *

Διά τό Κεμπέκ, περιλαμβά'/ει τήν σύνταξί'Γαναπηρίας καί 
τήν σύνταξιν τέκνου τού ήσφαλισμένου αναπήρου, τάς κατα- 
βαλλομένας βάσει τού Νόμου περί τού συστήματος συντά
ξεων τού Κεμπέκ.


