
Έπί τού σχεδίου νόμοι* περί κυρώσεως τού Ευρωπαϊκού Κω
δικός Κοινωνικής ’Ασφαλείας».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Πούς τήν Βουλήν _ τών 'Ελλήνων

I. Λιά -τού ύπο κρίσιν νομοσχεδίου επιδιώκεται ή κύρω- 
σις τού Ευρωπαϊκού Κώδικος Κοινωνικής 'Ασφαλείας όστις 
αποτελεί βασικόν κείμενον μιας πολυμερούς Συμβάσεως τού 
Συμβουλίου τής Ευρώπης εις τον Τομέα τής Κοινωνικής 
Ασφαλείας.

Ώς γ~*ωστόν ή -ολομερής αύτη Σΰμβασις έχει ήδη υπογρα
φή ύπό τής Έλλαδ;ς την 21ην Απριλίου 1977.

2. Ή χώρα μας πληρούσα τάς προβλεπομένας προϋποθέ
σεις ύπό τού άρθρθου 2 τής ύπό κύρωσιν Συμβάσεως δύναται 
νά έκττληρώαη τάς εκ των γενικών καί ειδικών διατάξεων 
τούτης. άπορρέουτας -υποχρεώσεις, έπί τή βάσει τού ύφισταμέ- 
νου σήμερον καθεστώτος Κοινωνικής Ατραλείας. Τά Μέρη 
IV (τταρο-χαί Άνεργείας) καί VII (Οικογενειακοί ταροχα!) 
διά τά όποια δεν πληροϋνται αί προϋποθέσεις τής έσωτερι- 
κής νομοθεσίας. εξαιρούνται τής έπικυρώσεως.

3. Σήμερον μάλιττα ή κύρωσις αποκτά ιδιαιτέρα* σημα- 
τι’αν ώς ένδειξις τον ενδιαφέροντος καί τής επιθυμίας τής 
χώρας μας νά έναρμονιτ-όή, πρός το νομοθετικόν καθεστώς 
..των οργάνων τοό Συμβουλίου τής Ευρώπης εις τον κοινωνι
κόν τομέα, τά οποία συμβάλλουν θετικώς εις την κοινωνι
κήν πρόοδον καί ενότητα τών Κρατών τής Ευρώπης.

4. Αιά τοό Εύρωπαϊκοό Κώδικος Κοινωνικής ’Ασφαλείας 
τά συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την ύποχρέωσιν νά έγ- 
γυηι9οϋν εις την επικράτειαν των, εν επίπεδον ηϋξημένης κοι
νωνικής πρασπασίας εις τά καλυπτόμενα ύπό τών συστημάτων 
Κοινωνικής ’Ασφαλείας πρόσωπα ή σαφώς χαθοριζομένας κα
τηγορίας τούτων μέ στόχον την σταδιακήν άνάπτυξιν τών συ
στημάτων Κοινωνικής Ασφαλείας εις επίπεδον άνώτερον τοό 
καθοριζομένου εις τη* ύπ’ άρ:-3. 102 Διεθνή σόμβασιν «κερί 
ελάχιστων ορίων Κοινωνικής ’Ασφαλείας», ή όποια έχει κύ
ρωσή άπό την χώρα μας μέ τον Νόμο 3251/55.

Αιά τών ετ! μέρους διατάξεων «πισημαίνονται οΐ τομείς πρός 
έπίτευξιν τοΰ σκοπού τής συμβάσεως καί ορίζεται ή ελά
χιστη έκτασις εις τό προσωπικόν καί υλικόν πεδίον εφαρμο
γής τούτων.

5. Είδικώτερον :

α) Αί γενικά! διατάξεις τής Συμβάσεως περιλαμβάνονται 
εις τό μέρος 1 (άρθρα 1 — 6) καί προσδιορίζουν έννοιολο- 
γικώς τους χρησιμοποιούμενους όρους, τάς βασικάς αρχάς, 
τας υποχρεώσεις τών συμβαλλόμενων μερών ώς καί τάς εναλ
λακτικάς δυνατότητας καί διαδικασίας κυρώσεως διά την 
εφαρμογή·* τής Συμβάσεως.

ί) Α! διατάξεις τών μερών II έως X (Άρθρ-Χ 7 — 64) 
καθορίζουν τά προστατεύομε·*α πρόσωπα καί τά ελάχιστα 
έρια ώς προς την έκτασιν, τό ύψος, τή·* χρονικήν διάρκεια* 
καί τάς άπαιτουμένας προϋποθέσεις διά τάς κατωτέρω πα
τσάς:

αα) Ίατρικα! φροντίδες 
ββ) Επιδόματα ’Ασθένειας 
γγ) Π αροχαί Ανεργίας 
δδ) Π αροχαί γήρατος
οε) II αροχαί εν περιπτώσει εργατικών ατυχημάτων καί 

επαγγελματικών νόσων.
στστ) Οικογενειακά! παρεχαί

ζζ) Π αροχαί Μητρότητος
- ηη) Π αροχαί Αναπηρίας
- —-3-3) Π αροχαί ’Επιζώντων

γ) Αιά τών διατάξεων τοό Μέρους XI ('Ap-Spx 65 — 67) 
ορίζεται ό τρόπος υπολογισμού τών περιοδικών παροχών.

δΐ Αί διατάξεις τού Μέρους XII (Άρθρα 68 — 71) άνα- 
φέρονται σέ -3έματα άναστολής παροχών, προσφυγής, χα·3ο- 
ριτμού ορίου εισφορών μισθωτών κλπ. τών εις τά πρηγουμε-

τροσοιορι,ομενων παροχων.
ε) Τό μέρος XIII (άρθρα 72 — 76) περιλαμβάνει τάς 

διαφόρους διατάξεις αίτινες ρυθμίζουν τά θέματα τής χρονι
κής εφαρμογής τού Κώδικος. τής ύποχρεώσεως υποβολής έκ- 
θέσεως καί πληροφοριακών στοιχείων εκ μέρους τών συμ- 
βαλλομένων Κρατών, καί τοΰ ελέγχου διά τήν εφαρμογήν
αυτου.

στ) Αί τελικά! διατάξεις τοΰ Μέρους XIV (άρθρα 77 — 
83) άναφέρονται εις τά θέματα τής διαδικασίας υπογραφής 
καί έπικυρώσεως τοΰ Κώδικος, τής προσχωρήσεως, τής 
καταγγελίας τούτου ώς καί ένίων γνωστοποιήσεων τοΰ Γε
νικού Γραμματέως τού Συμβουλίου τής Ευρώπης προς 'τά Συμ
βαλλόμενα Κράτη.

ζ) Εις τά παραρτήματα τού Κώδικος διευκρινίζεται ή 
έφαρμογή τής διατάξεως τοΰ άρθρου 68, καί εις τάς προσ- 
θήκας 1 καί 2 τούτου ορίζεται ή διεθνής κατάταξις —- 
τύπος κατά βιομηχανία* όλων τών'Κλάδων οικονομικής δρα
στηριότητας ώς καί τά συμπληρωματικά πλεονεχτήματαδια- 
φόρων κατηγοριών παροχών, αί όποίαι περιλαμβάνονται εις 
τά μέρη II έως X τού Κώδικος.

6. Τέλος δεν παραλείπομεν νά τονίσωμεν ότι ·Γ -ιωρούμε τήν 
κύρωσιν τού Ευρωπαϊκού Κώδικος Κοινωνικής ’Ασφαλείας 
σκόπιμο·* καί έπιβεβλημένην όκ λόγων ότολιττκώ)*, κοινω
νικών, άλλά καίγενικωτέρας προβολής τής χώρας μας εις 
τό·* χώρον τής Ευρώπης, ιδία εις ότι άφορί τάς προσπάθειας 
αί όποίαι καταβάλλονται σήμερον εις τόν τομέα τής Κοινω
νικής ’Ασφχλίσεως διά τήν άνΰψωσιν καί έν γένει θελτίωσιν 
τού επιπέδου τής Κοινωνικής Προστασίας.

7. Παρακαλοΰμεν όθεν διά τήν ψήφιτιν τού προτεινομένου 
σχεδίου νόμου.

Έν Αθήναις, τή 8 ’Οκτωβρίου 19*^

Οΐ 'Υπουργοί
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Κοινωνικών Υπηρεσιών 
ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΞΙΑΑΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τού Ευρωπαϊκού Κώδικος 

Κοινωνικής ’Ασφαλείας.

Άρθρο·* πρώτον

Κυροϋται καί έχει ΐσχΰν νόμου ή έν Στρασβούργο), - υπό 
τήν αιγίδα τού Συμβουλίου τής Εύρώπης ύπογραφείσα τήν 16 
’Απριλίου 1964 Σύμβασις «περί πού Ευρωπαϊκού Κώδικος 
Κοινωνικής Ασφαλείας» μόνον διά τά αέοη I, II, III. V, 
VI, VIII, IX, X, XI, ΧΠ. ΧΙΠ, XIV, μετά τών προσηρ- 
τημένων εις αυτή·* παραρτήματος καί προσθηκών, καί τής 
όποιας τό κείμενο·* έπεται έν μεταφράσει εις τήν Ελληνικήν 
γλώσσα* καί έν πρωτοτύπω εις τήν Γαλλικήν.


