
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «για την κύρωση της Σύμβασης Κοινω

νικής Ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατία; και
της Αργεντινής Δηυοκρατίας».

Ποος τη Βονλή των -Ελλήνων

Το hoc τεινόμενο σχέδιο νόμου έχει σκοπό την κύρωση 
-τε Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλειας του υττογράφτηκε 
ττο Μ πουένος Άυρες στις 30 Μαΐου 1984 μεταξύ της Ελ- 
ηνικής Δημοκρατίας και της Αργεντινής Δημοκρατίας.

1. Η σύμβαση αυτή βασίζεται στις παρακάτω κοινών.- 
κοασφαλ.ιστικές αρχές :

α) Ισότητα μεταχείρισης των υπηκόων των δύο κρατών.
β) Διατήρηση των κοινωνικοασοαλιστικών δικαιωμάτων 

:ων εργαζομένων που αποκτώνται σε κ.άϋε συμβαλλόμενο 
ιράτος σε περίπτωση διαμονής στο άλλο συμβαλλόμενο κρά- 
ΟΣ.
γ) Συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης και αναλογικό 

συσχετισμό του ποσού της σύνταξης.
2. Το υλικό πεδίο εφαρμογής της σύμβασης καλύπτει 

τους μισθωτούς και τους εξομοιούμενους μ’ αυτούς, τους 
■ιυτοτελώς απασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελμα- 
:ίες και τους αγρότες με εξαίρεση τους ναυτικούς και τους 
ημόσιους υπαλλήλους για τους κινδύνους γήρατος, αναπη
ρίας. θανάτου, ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήμα
τος και επαγγελματικής ασθένειας, οικογενειακών επιδο
μάτων και επιδομάτων δημογραφικού χαρακτήρα.

Το εργατικό ατύχημα δεν καλύπτεται από το κοινωνικοα- 
τφαλιστικό σύστημα της Αργεντινής για το λόγο αυτό δεν 
περιέχονται σχετικές διατάξεις στη σύμβαση, έχει συμπε- 
ριληφθεί όμως διάταξη (άρθρα 27) που προβ/.έπει την επέ
κταση της σύμβασης και στον κίνδυνο αυτό, σε περίπτωση 
που .θα τροποποιηθεί μελλοντικά η αργεντινή νομοθεσία, με 
διοικητική συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών.

3. Η σύμβαση προβλέπει επίσης την εφαρμογή των συ- 
ταξιοδοτικών διατάξεων και στους ξένους υπηκόους που 
ιργάστηκαν στα δύο κράτη.

4. Οι περίοδοι ασφάλισης στο ένα κράτος λαμβάνονται 
υπόψη καί για προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στο άλ- 
.ο συμβαλ.λ,όμενο κράτος.

5. Κατοχυρώνεται το δικαίωμα για αυτοτελή εφαρμογή 
-ων διατάξεων των νομοθεσιών των δύο συμβαλλόμενων 
ιρατών χωρίς να περιορίζεται με τον τρόπο αυτό η υποχρέω- 
τη για το συνυπολογισμό από μέρους του κράτους του οποίου 
ν. προϋποθέσεις δεν πληρούνται.

6. Σε περίπτωση που το δικαίωμα για σύνταξη δε θεμε
λιώνεται με τις περιόδους που διανύθηκαν στα δύο συμβαλ.- 
,όμενα κράτη υπάρχει δυνατότητα συνυπολογισμού των πε- 
,ιόδων ασφάλισης που έχουν διανυθεί σε άλλες χώρες, συμ- 
ια/λ.όμενες με τα δύο κράτη, μόνο για τη θεμελίωση.

y. Οι συνταςιούχοι και τα μέλη της οικογένειάς τους σε 
περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης διαμονής στο άλλο συμ
βαλλόμενο κράτος θα έχουν παροχές ασθένειας σε βάρος του 
ιρμόδιου φορέα.

8. Από την έναρξη εφαρμογής της σύμβασης το σύνολο 
των συνταξιοδοτικών παροχών δεν μπορεί να είναι κατώτερο 
χπο τα κατώτατα όρια που χορηγούνται βάσει της νομοθε
σίας της χώρας που διαμένει ο δικαιούχος.

9. Όσον αφορά τις πληρωμές συντάξεων στο άλλο συμ
βαλλόμενο κράτος στην περίπτωση που υπάρχουν περισσό
τερες από μία τιμή συναλλάγματος θα καθορίζεται η πιο 
ευνοϊκή για τους δικαιούχους.

10. Η ισχύς της σύμβασης θα αρχίσει την πρώτη ημέρα 
του δεύτερου μήνα από εκείνο μέσα στον οποίο ανταλλά- 
;τηκαν τα έγγραφα επικύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 30

Παρακαλούμε λοιπόν για τη δυνατόν ταχύτερη ψήφιση 
τνυ Ηίοτεινόμενου σχεδίου νόαου.

Αθήνα. 23 Ιανουάριου 1986
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση της Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αργεντινής Δημοκρα
τίας.

Άρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 

του Συντάγματος η Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αργεντινής Δημοκρα
τίας. που υπογράφτηκε στο Μπουένος Άυρες στις 30 Μαίου 
1984, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική 
και Γαλλική γλώσσα έχει ως εξής :

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση 
της Αργεντινής Δημοκρατίας, επιθυμώντας να ρυθμίσουν 
τις σχέσεις των δύο κρατών στον τομέα της κοινωνικής αττά
λειας αποφάσισαν να συνάψουν την ακόλουθη σύμβαση.

ΤΙΤΛΟΣ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1.

Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης :
α) Ο όρος ιιΕλλάδα» σημαίνει την Ελληνική Δημοκρα

τία.
Ο όρος «Αργεντινή» σημαίνει την Αργεντινή Δημοκρατία, 
β) Ο όρος «εργαζόμενος» σημαίνει τα πρόσωπα τα οποία 

έχουν διανύσει περιόδους ασφάλισης όπως αυτές προσδιο
ρίστηκαν από τις νομοθεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 
της παρούσας σύμβασης.

γ) Ο όρος «μέλη οικογένειας» σημαίνει τα πρόσωπα που 
ορίζονται ή αναγνωρίζονται σαν μέλη οικογένειας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του συμβαλλ.όμενού Κράτους του οποίου η 
νομοθεσία εφαρμόζεται.

δ) Ο όρος «επιζώντες» σημαίνει τα πρόσωπα που ορί
ζονται ή αναγνωρίζονται σαν επιζώντες σύμφωνα με τις δια
τάξεις του συμβαλλόμενου Κράτους, του οποίου η νομοθε
σία εφαρμόζεται.

ε) Ο όρος «διαμονή» σημαίνει τη συνήθη διαμονή, 
στ) Ο όρος «προσωρινή διαμονή» σημαίνει τη μικρής 

διάρκειας διαμονή.
ζ) Ο όρος «νομοθεσία» σημαίνει τους νόμους, τα διατά

γματα. τους κανονισμούς και κάθε άλλη διάταξη, που ισχύουν 
ή που θα ισ/ύσουν στο μέλλ.ον και που αφορούν τα συστή
ματα κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στο άρθρο 2 
της παρούσας σύμβασης.

η) Ο όρος «αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρμόδια αρχή 
για την εφαρμογή των νομοθεσιών που αναφέρονται στο άρ
θρο 2 της παρούσας σύμβασης και ειδικότερα :

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, το Υπουργείο Κοινωνικών Α- 
σφαλ.ίσεων.


