
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τοϋ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεους τής άπό 14 Δε

κεμβρίου 1979 Συμβάσεως μεταξύτής Ελληνική- Δημο
κρατίας καί τής Αυστριακής Δημοκρατίας «περί Κν.νω-· 
νικής ’Ασφαλείας, τοϋ Τελικού Πρωτοκόλλου έπί τής' 
Συμβάσεως μεταξύ τής " Ελληνικής Δημοκρατίας καί 
τής Αυστριακής Δημοκρατίας «περί Κοινωνικής Ασφα
λείας καί τοϋ άπό 17 Ιανουάριου 1980 Συμφώνου προς 
εφαρμογήν τής μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί 
τής Αυστριακής Δημοκρατίας Συμβάσεως Κοινωνικής 
Ασφαλείας».

ίΐηός την Βον'/.ήν ιών Ελλήνων

1. Διά τοϋ ύπό κρίσιν σ/εδίου νόμου σκοπεΐται ή κύρω- 
σις τής ύπογραφείσης εις Βιέννην την 14ην Δεκεμβρίου 
1979 Συμβάσεως μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί 
τής Αυστριακής Δημοκρατίας ττερί Κοινωνικής ’Ασφαλείας, 
τοϋ Τελικού Πρωτοκόλλου έπί τής Συμβάσεως μεταξύ 
τής 'Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Αυστριακής Δημο
κρατίας ττερί Κοινωνικής ’Ασφαλείας καί τοϋ ύπογραφέν- 
τος εις Βιέννην τήν 17ην Ιανουάριου 1980 Συμφώνου διά 
την εφαρμογήν τής μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί τής Αυστριακής Δημοκρατίας Συμβάσεως Κοινωνικής 
’Ασφαλείας.

2. Ή Σύμβασις βασίζεται έπί. των κάτωθι άρχών:
α) Τής αρχής τής ίσης μεταχειρίσεως έξ άττόψεως όρων 

άσφαλίσεως καί παροχής άσφαλιστικής προστασίας των 
εργαζομένων των δύο συμβαλομένων μερών.

, β) Τής αρχής τής διατηρήσεως των έκ τής Κοινωνικής 
’Ασφαλείας άπορρεόντων δικαιωμάτων των ήσφαλισμένων 
μισθωτών καί τών προς τούτους έξομοιουμένων καί τών 
αύτοτελώς άπασχολουμένων πολιτών καί έν περιπτώσει 
μεταφοράς τής διαμονής ή έργασίας τούτων εις το έδαφος 
τοϋ ετέρου τών συ μ β άλλο μέν ων κρατών.

γ) Τής άρχής τοϋ συνυπολογισμοΰ τών περιόδων άσφα
λίσεως τών διανυθεισών εις τήν άσφάλισιν τών Ελληνικών 
καί Αυστριακών Φορέων Κοινωνικής ’Ασφαλίσεως τόσον 
διά τήν θεμελίωσιν τοϋ δικαιώματος έπί παροχών κοινω
νικής άσφαλείας όσον καί διά τον υπολογισμόν τών παροχών 
αύτών.

3. Τό υλικόν πεδίον εφαρμογής τής Συμβάσεως εκτεί
νεται εις τήν άσφάλισιν τών κινδύνων γήρατος, αναπηρίας, 
θανάτου, άσθενείας, μητρότητος, εργατικού άτυχήματος 
καί επαγγελματικής άσθενείας, άνεργίας καί οικογενειακών 
έπιδομάτων.

4. Τό προσωπικόν πεδίον εφαρμογής τής Συμβάσεως 
καλύπτει τούς μισθωτούς καί τούς πρός τούτους έξομοιου- 
μένους, τούς αύτοτελώς άπασχολουμένους ή τούς άσκοϋντας 
ελευθέριον επάγγελμα, εξαιρεί δέ τούς άγρότας καί τούς 
ναυτικούς.

5. Εις τήν Σύμβασιν περιλαμβάνονται ωσαύτως διατά
ξεις άφορώσαι εις τήν έλευθέραν μεταφοράν τών συντάξεων 
καί λοιπών παροχών τής άσφαλίσεως έκ τής μιας τών δύο 
χωρών εις τήν έτέραν.

6. Τέλος ή Σύμβασις βασίζεται άφ’ ενός μέν έπί τών 
άρχών παρομοίων διμερών Συμβάσεων τάς όποιας ή Ελλάς 
καί ή Αυστρία έχουν συνάψει μετ’ άλλων Ευρωπαϊκών 
Κρατώ *, άφ’ ετέρου δέ τής καταστάσεως καί τών ιδιομορ
φιών τών έν ίσχύι συστημάτων κοινωνικής άσφαλείας εΐ; 
τάς δύο χώρας.

7. Ή ισχύς τής Συμβάσεως άρχεται συμφώνους πρός 
τά έν τώ άρθρω 41 αύτής οριζόμενα, τήν πρώτην ήμέραν 
τοϋ δευτέρου μηνός μετά τήν παρέλευσιν τοϋ μηνός κατά 
τον όποιον θά άνταλλαγοϋν τά έγγραφα έπτκυρώσεως.

8. Τό τελικόν Πρωτόκολλον άποτελεϊ συστατικόν στοι- 
χεϊον τής Συμβάσεως καί περιλαμβάνει έπεξηγήσεις έπί 
ώρισμένων διατάξεων καί όρουν τής Συμβάσεως έπί τών 
οποίων συνεφώνησαν τά δύο συμβαλλόμενα μέρη.

9. Τό Σύμφωνον περιέχει τάς άναγκαίας διευκρινίσεις 
αίτινες διευκολύνουν τήν εφαρμογήν τής Συμβάσεως ή δέ 
ισχύς αύτοϋ άρχεται άπό τής ισχύος τής Συμβάσεως.

10. ΓΙαρακαλοϋμεν όθεν διά τήν ψήφισιν τοϋ προτεινο- 
μένου σχεδίου νόμου.

’Εν Άθήναις τή 3 ’Οκτωβρίου 19S0 
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ΣΝΈΔΪΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής άπό 14 Δεκεμβρίου 19/9 Συμβάσεως 

μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής .Αυστρια
κής Δημοκρατίας «περί Κοινωνικής Άσφαλείας, τοϋ Τε
λικού Πρωτοκόλλου έπί τής Συμβάσεως μεταξύ τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Αυστριακής Δημοκρα
τίας «περί Κοινωνικής Άσφαλείας καί τοϋ άπό 17 ’Ια
νουάριου 1980 Συμφώνου πρός εφαρμογήν τής μεταξύ 
τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Αυστριακής Δη
μοκρατίας Συμβάσεως Κοινωνικής Άσφαλείας», μετά 
τοϋ συνημμένου εις αύτό παραρτήματος.

Άρθρον πρώτον.
Κυροϋνται καί έχουν ΐσχύν νόμου ή ύπογραφεϊσα εις 

Βιέννην τήν 14ην Δεκεμβρίου 1979 Σύμβασις μεταξύ τής 
Ελληνικής Δημοκρατίας καί τής Αύστριακής Δημοκρατίας 
περί Κοινωνικής Άσφαλείας, τό Τελικόν Πρωτόκολλον 
έπί τής Συμβάσεως μεταξύ τής Ελληνικής Δημοκρατίας 
καί τής Αυστριακής Δημοκρατίας περί Κοινωνικής Άσφα
λείας καί τό ύπογραφέν εις Βιέννην τήν 17ην ’Ιανουάριου 
19S0 Σύμφωνον διά τήν εφαρμογήν τής μεταξύ τής Ελ
ληνικής Δημοκρατίας καί τής Αύστριακής Δημοκρατίας 
Συμβάσεως Κοινωνικής Άσφαλείας μετά τοϋ συνημμένου, 
εις αύτό παραρτήματος τών όποιων τό κείμενο εις τό πρωτό
τυπον εις τήν Ελληνικήν καί τήν Γερμανικήν γλώσσαν, έχουν 
ώς ακολούθως :


