
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Ι
σχέδιο νομού «γ·.2 την κύρωση της συμφωνίας μ: τασ j 

του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδας χαι
του Οργανισμού Αποζημίωσης Εργαζομένων ;w Οντάριο
για τα εργ/ατσκά ατυχήματα χαι τις επαγγελματσκές α
σθένειες».

I/'joi ?// Bov/.)) ιω>’ Ελλήνων
1. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμον έχε: σκοπό την κύρωση 

της συμφωνίας που υπογράφτηχε στο Τορόντο ττ:ς 3 Σοέμ- 
ίρη 1983 μεταξύ τον Γπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
της Ελλάδας -/.a: τον Οργ'Χ/ισμού Αποζημίωσης Εργαζτμέ- 
νων τον Οντάριο για τα εργατικά ατυχήματα και τις επαγ
γελματικές ασ-ύένειες.

2. Στην ελληνον.αναόν/.ή τύμόατη κοινωνικής ασφάλεια;
τον κυρώΨηκε με το Ν. 1318/83 /.α: εφαρμόζεται κανονικά 
ατό 1.3.1983 το υλικό πεδίο εφαρμογής εκτείνεται μόνο στην 
ατφάλιτη των κινδύνων γήρατος, αναπηρίας χσ: -3<χ/άτου. 
Λόγω της ιδιομορφίας τον παρουσιάζει το καναδικό κοινωνι- 
χοασφαλιστιχό σύστημα για ορισμένα ύίμχτα τον ανιάγοντα; 
στην αρμοδιότητα των ίπαρχιχκών χνίερνηοβων υπάρχει διά
ταξη στη σύμδχση τον προβλέπει τη ορατότητα σύναψης 
συμτ’/.ηρωμα τ ι χώ ν σνμφωνιών (άρψρο XXI). Σε εφαρμογή 
της διάταξης αυτής ντογράφτηχε η ειδική συμφωνία με το 
Οντάριο για την χάλνψη των εργατικών- ατυχημάτων χαι 
των επαγγελματικών ασ-ύενειών. . ·,
: 3. Κυριότερες ρνΨμίσεις του προβλέπει η συμφωνία είναι 
οι εξής: . · - : : ·· · ·.:. : · : ( . ,:·:τ :

α. Οι διατάξεις της εφαρμόζονται στους εργαζόμενους τον 
«ναι ασφαλισμένοι στονς ααφ λισττχούς οργανισμούς των δύο 
χωρών και έχουν .ντοστε! εργ.σ.κό ατύχημα ή ετμαγγελματι-. 
χή ασθένεια και. δεκατούντα: ταροχές για μόνιμη β’Λατηρια 
ατό τονς οργανισμούς χυτούς. ς,ντνμττ ς\:
. β. Ui ιατρικές υπηρεσίες για εργατιχό ατύχημα και. επαγ
γελματική χσύένε:α χορηγούνται αχόμη χαι στην τερίττω- 
ση του ο εργαζόμενος μεταφέρει τη διαμονή τον στο-Οντά
ριο ή στην Ελλάδα αντίστοιχα. Η ταροχή ιάτριχων υπηρε- 
σιών γίνεται ατό τα ιδρύματα της χώρας διαμονής σύμφω
να με τη νομο&εσία τοΐι αυτά εφαρμόζουν για λογαρι-ασμό 
τον αρμόδιον ιδρύματος.

γ. Σε τερίττοιση τον ένας ασφαλισμένος έχει τροσίλη-5:: 
ατό εταγγελματιχή ασθένεια εξ αιτίας έχψεσής τον σε κιν
δύνους γενεσιουργούς τέτοιας ασ-ύένειας, ανεξάρτητα , αν 
βρίσκεται στον Καναδά ή στη/ Ελλάδα, αποζημιώσεις χαι 
δαπάνες περίθαλψης ·ύα καταβάλλονται ατό το φορέα της 
χώρας στην οτοία συνέβη το γεγονός.

ί. Η συμφωνία προβλέπει ετίσης την ελεύθερη μεταφορά 
των ταροχών του δικαιούται ο εργαζόμενος τον έχει ντοστεί 
εργατιχό ατύχημα ή εταγγελματιχή ασ-λένεια ή οι διχαιού- 
χοι τον ατό τη μια χώρα στην άλλη. .
* ε. Στο τροσηρτημένσ παράρτημα «Α» περιλαμβάνεται πί-
ναχας των ιατρικών ντηρεσιών τον ·ύα χορηγούνται στονς 
δικαιούχους. ν·. . . .:ή - ... .:,γ:γΓ,. ,γΛ. r

στ. Η ισχύς της συμφωνίας Ψα .αρχίσει την τρώτη ημέρα’ 
του μήνα του έτεται της ημερομηνίας συμτλήρωσης των δια- 
διχασιών κύρωσής της, σύμφωνα με το άρ-ύρο XVI αυτής.

• 4. Η συμφωνία είναι ετεροβαρής για τον Κχ/α£·ά χαι με 
τη/ έναρξη εφαρμογής τη; -5-α ωφεληύούν πολλοί 'Ελλη- 
νες του έχουν εργαστεί στη/ επαρχία του Οντάριο χαι δια
μένουν τώρα στην Ελλάδα. Γενικότερα -3-α ωφεληψεί η χώ
ρα μας με τη/ εισροή ξένου συναλλάγματος.

3. Π αραχαλού;χε λοιτό/ για τη δα;ατά/ ταχύτερη ψήφι
ση του τροτεινόμενου σχεδίου νόμον.

Α-3ή·/α, 6 Φιδροναρίου 1984 
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Κοινώνιχών Ασφαλίσεων. 
Λ. ΒΕΡΓΒΑΚΗΣ 7
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• ΣΧΕΑΙΟ ΝΟΜΟΓ
Κύρωση -της συμφωνίας μεταξύ τ6υ Γτουργείου Κοινωνιχών 

Ασφαλίσεων της Ελλάδας χαι του Οργανισμού Αποζημίω
σης Εργαζομένων του Οντάριο για τα εργατικά ατυχήμα
τα χαι τις εταγγελματιιχές ασ-ύένειες.

ΆρΨρο τρώτο.
Κυρώνεται χαι έχει την ισχύ ταυ τροίλέπε: το άρΨρο 28 

nap. 1 του Συντάγματος η συμφωνία ιτου υπογράφτηκε στις 
3 ΝσέμΙρη 1983 ττο Τορόντο μεταξύ του Υπουργείου Κοε* 
νωνιχών Ασφαλίσεων της Ε/./αδας χαι του Οργανισμού Α
ποζημίωσης Εργαζομένων του Οντάριο για τα εργατιχά ατυ
χήματα χαι τι; επαγγελ;χατ:χές ασ-3ένε:·ς, της οποίας το 
πρωτότυπο χείμενο στην ελληνιχή χαι αγγλιχή γλώσσα έχε: 
ως εξής:

Σ Υ Μ Φ Ω Ν ΙΑ*. ·
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑ

ΛΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΧΑ ΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΑΓ
ΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ.
■Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επιύυμού/ να εξασφαλίσουν 

στους-διαμένοντες-στις δύο χώρες, τα ηλεο-ζεχτηματα που-α
πορρέουν από το συνδυασμό των αντίστοιχων νομοθεσιών τους 
για την αποζημίωση των εργαζο-μένων.

■ Η Συμφωνία αυτή γίνεται δάσε: των διατάξεων του άρ- 
Ψρου XXI :της Σύμδασης Κοινωνικής' Ασφάλεια; μεταξύ 
τηί Ελληνr/.ής Δημοχρατίας και του Καναδά, που υπογρά
φτηκε στις 7 Μαΐου 1981. ■■ ,
τ· Μεταξύ των μερών χυμφωνήψηκσ/ τα αχόλουΨ,α:.

" ·.’·■·'"· ' μέρος ί.':·’

ίή;.;:*“Τ )'· ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ — Ο— -Hi

Γ -χα c: ;r Άρ-ύρο ΐ. t:'· ;··7
• · --- ν- - - ·. γ ,ί:.·· ε.νι:\:.Ά·:τ:'Γ

Ον:: '.π : τνι.: c*. Προσδιορισμοί. ·■;.<: ι:τ.·.ν:

_ Για τους σκοπούς της Συμφωνίας χυτής εκτός εά/ στο 
κείμενο ορίζεται διαφορετικά:

α) «αρμόδιο ίδρυμα» σημαίνει:
Για την Ελλάδα, το ίδρυμά το οποίο είναι επιφορτισμένο 

να καταβάλει τις παροχές. ·'■ ' ’ ' *·'■'■
Εια το Οντάριο, rev Οργχ/ισμο Αποζημίωσης Εργαζομέ

νων (w.c.b.). . π >:· - ...
ρ) «ίδρυμα διαμονής» στχχαίνει:. λ τ.ι.τ. ιε-ντιτ -λ···.■' 
Για τη/ Ελλάδα, το Ίδρυμα Κοινωνικών ’ Ασφαλίσεων

(Ι.Κ.Α.)." ' ; '*··'· ■' ' Ν' ····· ·»·?> ·····■.·' ■-
Για το Οντάριο, τον Οργανισμό Αποζημίωσης Εργαζομέ

νων (W.C.B.).
Άρύρο Π.

ί:. Εκ.ταση εφαρμογής. „ ... . . ..... .

1. Οι διατάξεις της Συμφω·/ίας αυτής ίφαρμόζσ/ται: ·'λ 
Στη/ Ελλάδα, στους 'εργαζόμενους παυ είναι ‘ασφαΰ.ίσμό

νοι στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και έχουν ύποστεί εργα
τικό ατύχημα ή επχργελματική ασ-ύέ-υεια χά: ο:’ οποίο: δι
α, α ιού ν τα ι παροχών από τους οργχ/ισμους χυτούς για μόνιμη 
χ/·απηρ:α. :

Στο Ovripro, στεμς εργαζόμενους που είναι ασφαύ.ιαμσ/οι. 
στο W.C.B. χχ έχουν υποστε: εργατικό ατύχημα ή επαγ
γελματική ασ·3βνεια κχ. οι'οποίοι'δπκαιούντχ. παροχών από 
τον υργχ/ισμό αυτό για μόνιμη -αναπηρία.
ί."2. Για την εφαρμογή της παρούσας Συμφών!ας;.όλθ< οι «ελ
ληνικοί ασφαλιστικοί οργανισμοί εκπροσωπούνται -από. : μο 
Ι.ΚΑ. το οποίο ορίζεται ως οργανισμός^σν/δέαμου.

,τ.. - 
.ν.·/.:


