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σχεδίου Νόμου «π ερί κυρώσεως τής άπό 5 Μαίου 
υμβάσεως μεταξύ τη; Ελληνική; Δημοκοχ -ία;

Βασιλείου της Σουηδίας «περί Κοινωνικής Α
ς. καί τοϋ Διοικητικού Κανονισμού διά τήν έστ.ο- 
σής Συμβάσεως».

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

2_ Αιχ τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου Νόμου σκοπεϊται ή κΰ- 
zi-jg·.: τής ύπογραφείσης έν Άθήναις τήν δην Μαΐου 1978 
Συειβάσεως μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοΰ 
Βασιλείου τής Σουηδίας «κερί Κοινωνικής ’Ασφαλείας καί 
τοΰ Διοικητικού Κανονισμού διά τήν εφαρμογήν τής Συμ
βάσεως».

2. Ή Σύμβασις βασίζεται έπί τών κάτωθι άρχών:
α) Τής άεχής τής ίσης μεταχειρίσεως έξ άπόψεως όρων 

άσφαλίσεως καί παροχής ασφαλιστικής προστασίας των 
ξενχζααένων τών δύο συμβαλλομένων μερών.

β) Τής αρχής τής διατηρήσεως τών έκ τής Κοινωνικής 
’Ασφαλείας άπορρεόντων δικαιωμάτων τών ήσφαλισμένων 
αισθωτών καί τών πρός τούτους έξομοιουμένων καί τών 
αϋτοτελώς άπασχολουμένων πολιτών καί έν περιπτώσει 
μεταφοράς τής διαμονής ή εργασίας τούτων εις το έδαφος 
τοΰ ετέρου τών συμβαλλόμενων Κρατών.

γ) Τής αρχής τοΰ συνυπολογισμοΰ τών περιόδων άσφα- 
λίσεως τών διανυθεισών εις τήν ασφάλισαν Ελληνικών καί 
Σουηδικών Φορέων Κοινωνικής Άσφαλίσεως τόσον διά 
τήν θεμελίωσιν τοΰ δικαιώματος έπί παροχών κοινωνικής 
άσταλείας όσον καί διά τον υπολογισμόν τών παροχών 
αυτών.

3. Τό υλικόν πεδίον έψαρμογής τής Συμβάσεως έκτεί- 
νεται εις τήν άσφάλισιν τών κινδύνων γήρατος, αναπηρίας, 
θανάτου, άσθενείας, μητρότητος, έργατικοΰ ατυχήματος καί 
έπαγγελματικής άσθενείας, άνεργίας, οικογενειακών επι
δομάτων καί τών δημογραφικοΰ χαρακτήρος έπιδομάτων 
τέκνων.

4. Τό προσωπικόν πεδίον έφαρμογής τής Συμβάσεως κα
λύπτει τούς μισθωτούς καί τούς πρός τούτους έςομοιουμένους, 
τούς αύτοτελώς άπχσχολουμένους ή τούς άσκοΰντας έλευ- 
Ιέριον έπάγγελμα καί τούς άγρότας, έξαιρεϊ δέ τούς ναυ
τικούς.

5. Εις τήν Συμβχσιν περιλαμβάνονται ωσαύτως διατά
ξεις άφορώσκι εις τήν ελευθέρχν μεταφοράν τών συντάξεων 
καί λοιπών παροχών τής άσφαλίσεως έκ τής μιας τών δύο 
χωρών εις τήν έτερον.

6. Τέ-.ος ή Σύμβασις βασίζεται-άφ’ ένός μεν έπί τών άρ
χών παρομοίων διμερών Συμβάσεων τάς όποιας ή Ελλάς 
καί ή Σουηδία έχουν συνάζει μετ’ άλλων Ευρωπαϊκών 
Κρατών, άφ’ ετέρου δέ τής κχτχστάσεως καί τών ιδιο
μορφιών τών έν ίσχύι συστημάτων κοινωνικής άσφαλείας 
εις τάς δύο χώρας.

7. Ή ισχύς τής Συμβάσεως άρχεται συμφώνους πρός τάς 
έν τώ άρθρω 43 αυτής οριζόμενα, τήν πρώτην ήαέραν τοΰ 
μεθεπομένου μηνός μετά τήν άνταλλχ γήν τών οργάνων 
έπικυρώσεως.

8. Ό Διοικητικός Κανονισμός περιέχει τάς άναγκαίας 
διευκρινήσεις αΐτινες διευκολύνουν τήν εφαρμογήν τής 
Συμβάσεως, ή δέ ισχύς αύτοΰ άρχεται άπό τής ισχύος τής 
Συμβάσεως.

9. Παρακαλοΰμεν 00εν διά πήν ψήφισιν τοΰ προτεινομένου 
σχεδίου Νόμου.

Έν Άθήναις τή 10 ’Οκτωβρίου 197S 
Οί Υπουργοί

Έξωτεοικών Έογασία:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΔΑΗΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

Κοινωνικών Ύπηοεσιών
ΣΠΤΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής άπό δ Μαίου 197S συμβάσεως μεταξύ 

τής Ελληνικής Δημοκρατίας καί τοΰ Βασιλείου τής 
Σουηδίας «περί Κοινωνικής Ασφαλείας καί τοΰ Διοι
κητικού Κανονισμού διά τήν έφαρμογήν τής συμβά
σεως)).

ΆρΟρον πρώτον.
Κυροΰνται καί έχουν ίσχύν νόμου, ή ύπογραφεΐσα εις 

Αθήνας τήν δην Μαίου 1978 σύμβασις μεταξύ τής Ελ
ληνικής Δημοκρατίας καί τοΰ Βασιλείου τής Σουηδίας 
«περί Κοινωνικής ’Ασφαλείας, καί ό Διοικητικός Κανονισμός 
διά τήν έφαρμογήν τής Συμβάσεως», τών όποιων τά κεί
μενα εις τό πρωτότυπον εις τήν Ελληνικήν καί ’Αγγλικήν 
γλώσσαν, έχουν ώς άκολούθως :


