
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στ; σχέδιο νόμου «για την /Πρώτη της ατό 14 Σεπτεμ
βρίου 1984 Συμφωνίας για την τροτοτοίηση τη; ατό δ 
Μαιου 1978 Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ ~r,x 
Ελληνικής Ατμοκρατίας ν.ι·. του Βασιλείου τη; Σουη- 
:ίας·>.

Ποος τ»/ Βον/.ή των Ελλήνων

Α'. Με αυτό τ; σχέ 
Συμφωνίας τ;; υτσγράφ: 
Στοκχόλμη για την τρ· 
Σ μβασης Κ;;νων:ν.ής A 
μοκρατίας του Βζτ:

ίδιο νόμου σκοτειται η -/Πρώτη της 
τη·/.ΐ στις 14 Σεττεμβρίου 1581 στη 
οτοτοίηση της ατό δ Μαΐου 1978 
τρζλϊ:ζ; μεταξύ της Ελληνική; Ατχ 
λείου της Σουηδίας.

Β’. II τροποποίηση της παραπάνω Σύμβασης κρίθηκ: α~α- 
ραίτητη ατ την Ελληνική ν.2: τη Σουηδική πλευρά για τους 
εξής λόγους:

—Α- άγκτ επέκτασης και στους Έλληνες της Σουηδίας 
ο: ισμένων ευνοϊκών ρυθμίσεων του περιλαμβάνοντα· ττους 
Κανονισμούς της ΕΟΚ. ή του προέρχονται ατό νέες αρχές 
του Οίότουν τις σύγχρονες Συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας.

—Ανάγκη; -ευθυγράμμισης ορισμένων διατάξεων της Σύμ
βασης με τη νέα Σουηδική νομοθεσία.

Ειδικότερα:
1. Αντικαθίσταται το εδάφι: (3) της παραγράφου 1 . του 

άρθρου 1 της Σύμβασης και ορίζεται «αρμόδια αρχή·', σε 
σχέση με την Ελλά?α. ο Στούρνος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 

'αντί του Υπουργού Κοινωνικών Ττηρεσιών.
:·2. Τροτοτοιείται το άρθρο 2 ταρ. 1 εδάφ.' (δ) της Σύμβα- 

,σης σε τράτο ώστε να εξάγονται στη Σουηδία όι συντάξεις 
των ναυτικών και δημοσίων υπαλλήλων οι οποίες δεν ήταν 
δυνατό να εξαχθούν σύμφωνα με-την αρχική σύμβαση. .1

-Λ 3. Τροτοτοιείται η ταράγρ. 1 του άρθρου 6 έτσι ώστε γιο 
-τη θεμελιωτή του δικαιώματος προαιρετικής. ασφάλισης στην 
«Ελλάδα να λαμδάνετα: υτόψη ο σουιςτικός χρόνος ασφάλισης 
'.ακόμα κι αν δε-/ υπάρχει ελληνικός χρόνος υποχρεωτικής 
ασφάλισης, ενώ η τροτοτοιούμενη διάταξη τροέβλετε συνυ- 

-τολογισμό των χρόνων ασφάλισης," πράγμα'που ■ απα'Τούσε 
.ύπαρξη ελληνικής κοινωνικής ασφάλισης για θεμελίωση του 
ιδικαιώαατος. - ' *", ", · '·-·

4. Ετεκτείνετα: η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 
.8 και στα μέλη, οικογένειας του ακολουθούν τον ατοστ.ασμένο 
•εργαζόμενο με ατοτέλεσμα να θεωρούνται και αυτά οτι.δια- 
ιμένουν στο ίσο με τον εργαζόμενο Συμβαλλόμενο Μέσος.
ζ~*· 5. Α'. Αναμορφώνονται τα αρθρα 1δ—18 της Σύμβασης. 
"του έχουν εφαρμογή από- τη σκοτιά της σουηδικής νομοθεσίας, 
χωρίς θα θίγονται τα δικαιώματα των ασφαλισμένων; Την 

'αναμόρφωση αυτή κατέστησε αναγκαία η τρόσφατη τροπο
ποίηση της σουηδικής νομοθεσίας στην,.οποία' τεριλήφθηκαν 
.διατάξεις για την εξαγωγή, τη; λαϊκής σύνταξης και του 
μετά ατ’. αυτό η επανάληψη παρόμοιων διατάξεων σε διμερή

,τ*.» < #JLVxt 27Τ· Σ'.νζ: ΤΤίρίΤΤ^.

»- ΒΧ.. Αναμορφώνονται οι συυταξιοδοτικές διατά 
•Σύμβασης. του έχουν εφαρμογή ατό τη σκοτιά της 
κής νομοθεσίας και τροποποιούνται ορισμένες ατ’' 
οφελος των ασφαλισμένων, στους οποίους εξασφαλ: 
εξής σημαντικά δικαιώματα:

Σύμφωνα με το άρθρο 21 της Σύμβασης:
—Ο σουηδικός χρονος ασφάλισης λαμδάνετα·. υτ 

κειμένου τεεί συντάξεων γήρατος και ετιζώντων. 
σον δε θεμελιώνεται δικαίωμα με βάση μόνο τον

ϊ = ’ν .της 
ΙΟ.ληνι- 

αυτες' σε 
ζονται τα

Air, προ- 
μένο- εφό- 
:/./ ηνικό

χρόνο και. όταν λαμβάνετα: υπόψη. μόνο οσος αταιτειτα: για 
τη θεμελίωση του δικαιώματος, του σημαίνει ότι;

α. Εφόσον θεμελιώνεται τ; δικαίωμα με ελληνικό χρονο 
ασφάλισης, ο ενδιαφερόμενο; θα ταίρνει τάντα την τλήρη. 
Ελληνική σύνταξη και όχι τ-ετματική ότως τροβ/.ετοταν 
στην τροποπο.ούμενη Σύμβαση! και αυτό ανεξάρτητα ατο το 
γεγονός ότι ταίρνει και σύνταξη ατό τη Σουηδία"

β. Εφόσον δε θεμελιώνεται το δικαίωμα, η τμηματική σύν
ταξη θα είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με αυτήν του θα εδι
καιούτο με την τροτοτοιούμενη Σύμβαση. .

—Ο χρόνος ασφάλισης στη Σουηδία σε μεταλλευτ ν.ές ερ
γασίες συνυπολογίζεται κατά τις ελληνικές διατάξεις για 
τη θεμελίωση δικα ιώματος σε συντάξεις μεταλλευτών.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 τητ Σύμβασης, ο χρο ος του 
διανΰθηκε σε τρίτες χώρες του έχουν συνάψει διμερή Σύμ
βαση με την Ελλάδα ή τη Σουηδία λαμδάνετα'. υτόψη για τη 
θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

6. Καταργείται το άρθρο 24 της Σύμβασης επειδή η σχε
τική διάταξη συμτεριλήφθηκε στο νέο άρθρο 23. τα;. 0.

7. 'Καταργείται στο άρθρο 29 της Σύμβασης η προϋπόθεση 
της εξάμηνης διαμονής των Ελλήνων στη Σουηδία γ·α τη 
χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων.

Γ'. Με τη; ευκαιρία της Αναθεώρησης της Σύμβαση; ,υ.ε- 
. ταγλωτίστηκε και το κείμενο αυτής καθώς και του Αιοι/.η- 
τ:κού Κανονισμού στη δημοτικό γλώσσα και ακόμη έγιναν 
διορθώσεις σε optσμένα σφάλματα του υπήρχαν στην ε/ληνι- 
κή μετάφραση του κείμενου της Σύμβασης και ειδικότερα·:

--Στο άρθρο 12 παράγραφος I διαγράφεται η έκφραση «εις 
βάρος του αρμοδίου φορέως».

’—Στο άρθρο 23 παράγραφος 1 η έκφαση «ως εάν δεν υφί- 
στατοιι αντικαθίσταται με την έκφραση «εφόσον δε; υφίστα- 
ται».

A”. II Συμφωνία θα αρχίσε: να ισχύει την πρώτη η.εερα του 
[δεύτερου μήνα μετά την ανταλλαγή των οργάυών επικύρωσης. 
ΑΙέχρι τότε θα εξακολουθεί να ισχύει η αρχική Σύμβαση.

Παραχαλούμε λοιπόν γ:α την ψήφιση του τροτει-όμενου 
σχεδίου νόμου. -·.

* ’ Αθήνα, 26 Μαρτίου 1985
Οι Υπουργοί

Εσωτερικών ., Εργασία;
; I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Π ΟΥΑΟΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
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Π ΣΧΕΑΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της ατό !4 Σεπτεμβρίου 1984 Σ-υμφωνίας για τηύ 
τροΓ.οτοίηστι της ατό 5 Μαίου 1978 Σύρυβασης Κοινωνι
κής Ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Αημοκρατίας και 
του Βασιλείου τη; Σουηδίας.

'Αρθρο πρώτο.
/ ' ' f 

Κυρώνεται και έχε: τη- ισχύ του ορίζει το άρθρο 28, ταρ.
1 του Συντάγματος η Συμφωνία του υπογράφτηκε στη. Στοκ
χόλμη στις 14 Σ' ττουίρίου I9S4 για τη; τροτοποίτρη της 
-2τό 5 Μαιου 1978 Σύμίσσης Κοινωνικής Ασφάλειας μετα
ξύ της Ελληνική; Αημοκρατίας και του Βασιλείου της Σου
ηδίας και της οποίας το τρωτότυτο κείμενο στην ελλτ/υική 
και την αγγλική γλώσσα έχε; ως εξής:


