
σχέδιο νόμου «νια την κύοωση της συμπληρω·;.ατ ι. :ή ς 
υμφωνίας κοινωνικής ασφάλειας υιεταξύ της Κυβέρνησης 
τς Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του 
.εμπέκ και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της».

Προς τη Βουλή των ΕΑλήνων

Το ττροτεινόμενο σνέοιο νόμου έχει σκοπό την κύρωση 
Συμπληρωματικής Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλειας 

υπονοέστηκε στην Αθήνα στις 1 / Σεπτεμβρίου 1984 και 
Διοικητικού Κανονισμού για την εφαρμογή της. που 

γράφτηκε ταυτόχρονα με τη Συμφωνία.
. Στη Σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας 
Κεμπέκ που κυρώθηκε με το Λ. 1917/83 και εφαρμό- 

χι κανονικά από 1 Σεπτεμβρίου 1983, το υλικό πεδίο 
.ρμογής εκτείνεται μόνο στην ασφάλιση των κινδύνων 
ατος. αναπηρίας και θανάτου. Το άρθρο 24 της Σύμβχ- 
αυτής προβλέπει τη δυνατότητα επέκτασής της και σε 

ους κλάδους κοινωνικής αττάλειας. Σε εφαρμογή της 
τάξης αυτής υπογράφτηκε η Συμπληρωματική Συμφω- 

Κοινωνίκης Ασφάλειας για την κάλυψη των κλάδων 
ίένειας, εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών 
‘ενειών.

J. Ειδικότερα για το περιεχόμενο της Συμπληρωματικής 
μφωνίας σημειώνουμε τα εξής :
Κατοχυρώνει την ισότητα ασφαλιστικής μεταχείρισης 
ν πολιτών των δύο χωρών που διαμένουν στην αντισυμ- 
λλόμενη χώρα.
0 Έλληνας του Κεμπέκ που αρχίζει την απασχόλησή του 
ην Ελλάδα έχει δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε χρήμα 
ι σε είδος μετά από συνυπολογισμό του καναδικού χρόνου. 
Τα θύματα των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελμχ- 
κών ασθενειών που συνέβησαν στη μια χώρα, σε περί- 
~ωση διαμονής τους στην άλλη χώρα (μόνιμη ή προσωρινή) 
ουν δικαίωμα για περίθαλψη ασθένειας όσον αφορά τις 
νέπειες των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών 
η χώρα διαμονής, σε βάρος της χώρας στο έδαφος της 
:οίας συνέβησαν το ατύχημα ή η επαγγελματική ασθένεια. 
Ειδικά πλεονεκτήματα επίσης εξασφαλίζει η Συμπλη- 
.ιματική Συμφωνία για τα θύματα επαγγελματικών ασθε- 
-ών σε περίπτωση που απασχολήθηκαν και στις δύο χώ- 
: σε εργασία που μπορεί να προκαλέσε'. ή να επιδεινώσει 
ν επαγγελματική ασθένεια. Τα πλεονεκτήματα αυτά 
αφέρονται στο συνυπολογισμό των περιόδων απασχόλησης 

νοσογόνο εργασία, στον επιμερισμό της παροχής, στην 
τιδείνωση κ.λ-Π.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι πιο σπουδαίες ρυθμίσεις χνχφέροντχι στο θέμα της 
περίΟα .·_ης ασθένειας των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και 
μελών της οικογέ/ειάς τους της μιας χώρας σε περίπτωση 
διαμονής τους στο έδαφος της άλλης χώρας. Οι παροχές 
ασθένεια! χορηγούνται από τη χώρα διαμονής και σε βά
ρος της. Η εφαρμογή όμως των σχετικών διατάξεων θα 
αρχίσει από την ημερομηνία που θα συμφωνήσουν οι αρμό
διες αεχές των δύο χωρών.

Οι πχοοχές σε χρήμα καταβάλλονται απευθείας στους 
δικαιούχους που υπέστησαν εργατικό ατύχημα ή επαγγελ
ματική ασθένεια.

4. Στο Διοικητικό Κανονισμό περιλαμβάνονται διατά
ξει; που ανχφέροντχι στον τρόπο εφαρμογής της Συμφωνίας.

■ν. Η ισχύς της Συμπληρωματικής Συμφωνίας θα αρχίσει 
στην ημερομηνία που θα συμφωνήσουν με αλληλογραφία 
τα δύο Μέρη, αφού ολοκληρωθούν οι απχιτούαενες εσωτεεικές 
διαδικασίες για την έναρξη ισχύος της και μετά την υπογρα
φή του Διοικητικού Κανονισμού που έγινε ταυτόχρονα με τη 
Συμφωνία, δηλ. στις 17 Σεπτεμβρίου 1984.

6. Παρακαλούμε για τη δυνατόν ταχύτερη ψήφιση του 
προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

Αθήνα, 21 Ιανουάριου 1986 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Εεωτεοικών Υγείας. Ποόνοιχε & Κοιν. Ασοχλίσεων
Κ. ΚΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΛΤΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση της Συμπληρωματικής Συμφωνίας κοινωνικής 

ασφάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημο
κρατίας και της Κυβέρνησης του Κεμπέκ και του Διοικη
τικού Κανονισμού εφαρμογής της.

'Αρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που προβλέπει το άρθρο 2S 

παρ. 1 του Συντάγματος η Συμπληρωματική Συμφωνία 
κοινωνικής αττάλειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη
νικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κεμπέκ με το 
Διοικητικό Κανονισμό εφαρμογής της. που υπογράφτηκαν 
στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου 1984 και των οποίων το 
κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα 
έχει ως εξής :


