
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΤΗ

το σχέδιο νόμου «για την κύρωση της Σύμβαση; Κοινωνι-
κής Ασράλειας μεταξύ ττ,ς Κυβ έρνηση.ς της Ελληνική;
Δημοκρατία; και της Κυβέρνησης 
μοκρατίας τη; Βραζιλίας".

της Ομοσπονδιακής Δη-

Προς τη Βον/.ή των Ελ/.ήνων

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου έχει; σκοπό την κύρωση της
ύμβισης Κοινωνικής Ατρολεια; που υπογράφτηκε στην

Αθήνα στις 12 Σεπτεμβρίου 1984 μεταξύ της Κυβέρνησης 
τη; Ελληνικής Δημοκρατίας καί της Κυβέρνησης της Ομο
σπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας.

1. Η Σύμβαση αυτή βασίζεται στις παρακάτω κοινωνικοα- 
σφαλιστικές αρ-χές:

α) ισότητα μεταχείρισης των υπηκόων των δυο κρατών.
£) διατήρηση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων 

των εργαζόμενων, -ον αποκτώνται σε κάθε συμβαλλόμενο 
κράτος, σε περίπτωση διαμονής στο άλλο συμβαλλόμενο κρά- 
τος.

γ) συνυπολσγισμό των περιόδων ασφάλισης κα: χναλογικό 
συσχετισμό των παροχών γ:α τον καθορισμό της συνταξιοδο- 
τ:κής παροχής.

2. Το υλικό πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης καλύπτει το;ς 
μισθωτούς και τους εξομοιούμενους μ’ χυτούς, τους αυτοτε- 
λώς απασχολούμενους, τους ελεύθερου; επαγγελματίες και 
τους αγρότες με εξαίρεση τους νχυτ .ιούς και τους ϊημόσι- 
ους υπαλλήλους για τους κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, -3 α-

,.νάτου. ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος και 
επαγγελματικής ασθένεια; και οικογενειακών επιδομάτων.

;ή Το εργατικό ατύχημα δεν καλύπτεται χπό το κοινωνικοα- 
σσάλιστικό σύσττμα της Βραζιλίας για το λόγο αυτό δεν πε- 
ριέχόνται σχετικές διατάξεις στη Σύμβαση. Θα συμπεριλη- 
φ-3εί όμως διάταξη στο Διοικητικό κανονισμό εφαρμογής της 
άύμς,ασης. που ·3α προβλέπει .την .επέκταση της Σύμβασης και 
•στον κίνδυνο αυτό, σε περίπτωση που ·3α τροποποιηθεί μελ- 
'λσντικά η Βραζιλιανή νομοθεσία, με διοικητική συμφωνία με
ταξύ των αρμόδιων αρχών.

3. Η Σύμβαση προβλέπει επίσης την εφαρμογή των συντα- 
ςιοδοτικ,ών διατάξεων και στους ξένους υπηκόους που εργά
στηκαν στα δύο κράση.
μ. 4. Οι περίοδοι ασσάλισης στο ένα κράτος λαμβάνονται επί- 
>ης υπόψη για βραχυπρόθεσμες παροχές και προαιρετική συ
νέχιση της ασσάλισης στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος.

Γ:. Κατοχυρώνεται το δικαίωμα για αυτοτελή εφαρμογή 
των διατάξεων των νομοθεσιών των δύο συμβαλλόμενων κρα
τών χωρίς να περιορίζεται με τον τρόπο χυτό η υποχρέωση 
για το λνυπολογισμό από μέρους του κράτους του οποίου οι 
προϋποθέσεις δεν συμπληρώνονται.

6. Οι σ.νταξιούχο: του ενός κράτους και τα μέλη της οι
κογένειας τους σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης διαμο
νής στο άλλο συμβαλλόμενο· κράτος, θα έχουν παροχές ασθέ
νειας απο το κράτος διαμονής σε βάρος του αρμόδιου φορέα 
του κράτους προέλευσης.

7. Από την έναρξη εφαρμογής της σύμβασης το άθροισμα 
των συνταξιοδοτικών παροχών δεν μπορεί να είναι κατώτερο 
από τα κατώτατα όρια που χορηγούνται βάσει της νομοθεσίας 
του κράτους που διαμένει ο δικαιούχος.

8. Η ισχύς της σύμβασης, θα αρχίσει την πρώτη ημέρα 
του δεύτερου μήνα από ©κείνον μέσα στον οποίο θα συναλλα- 
γούν τα όργανα επικύρωση:, σύαφωνα με το άρθρο (26) 
XXVI αυτής.

ΙΙαρακαλούμε λοιπόν για τη δυνατόν ταχύτερη ψήφιση 
του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 1984 
-υ-- Οτ-Τπουργοί --------- · —
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Κοιν. Ασφαλίσεων
Γ. ΓΕΝΝΗΔΙΑΤΑΣ

ί:y, ν σχέδιο .νομογ ' .. ' /;. ·'

Κύρωση της Σύμβασης Κοί'υωνικής Ασφάλειας μεταξύ της 
i··: Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυ- 

βέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας.
r: π ς τ ' ····*.· . ' ■ '

. . ’Αρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28, σταρ.

: 1 του Συντάγματος η· Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας με
ταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, 

. που υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 12 Σεπτεμβρίου 1984, 
,της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλ
λική γλώσσα έχει ως ©ξήΐ·


