
ΣΥΜΦΩΝΙΑΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΤΗ
Γτο σχέδιο νόμου «χύρωση της συμοωνίας μεταξύ της Κυβέρ

νησης της Ελληνική Δημοκρατίας χαι της Κυβέρνησης 
της Πολωνικής Λαϊκής Δημοχοατίας για την κοινωνική 
ασφάλιση προσώπων που απασχολούνται στην επικράτεια 
της άλλης Χώραρι.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Το προτ^ινομενο σχέδιο νόμου έχε; σκοπό την χύρωση της 
συμφωνίας που υπογράφτηκε στην Α-ύήνα στις 3 Μαίου 1983 
istοξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας xat τας 
Κυβέρνησης της Πολωνικής Λαϊχής Δημοκρατίας για ττ;ν 
κοινωνική ασφάλιση προσώπων που απασχολούνται στη; επι- 
χράτεια της άλλης Χώρας.

1. Η συμφωνία αυτή βασίζεται στην ισότητα μεταχείρισης 
των υπηκόων των δυο Κρατών.

2. Το υλικό πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας χαλύτττει του; 
αποσπασμένους μισθωτούς, με εξαίρεση τα πρόσωπα σου κα
λύπτονται από τις συμβάσεις για διπλωματικές χαι προξενι
κές σχέσεις, για τους κινδύνους ασ-5ένε:ας. εργατικοί ατυχή
ματος. ατυχήματος εκτός εργασίας, επαγγελαατικής ασθέ
νειας. μητρότητας, γήρατος, αναπηρίας. όανάτου. ανεργίας 
και οιχογενειαχών επιόοαιάτων.

3. Ατό τις διατάξεις της συμφωνίας μπορούν να εξαιρού
νται μισΔωτοί ή ομάδες μισθωτών για όλη τη διάρκεια της 
απασχόλησής τους στην άλλη συμβαλλόμενη χώρα μετά από 
αμοιβαία συμφωνία των αρμοόιων αρχών των ούς- χωρών.

4. Οι αποσπασμένοι μισθωτοί κα-ύώς χαι οι εξαιρούμενοι 
μισθωτοί μαζί με τα μέλη της οικογένειας τους έχουν οι- 
καίωμα, από την πρώτη ημέρα της εγκατάστασής τους στη 
χώρα απασχόλησης για παροχές σε είδος. δωρεάν. σε περί
πτωση ασΔένειας. μητρότητασ. εργατικού ατυχήματος και ε
παγγελματικής ασ-λένειας.

Οι παροχές αυτές, όσον αφορά στην Ελλάδα. -Sa παρέχο
νται από τις μονάδες τού Εόντκόύ .Συστήματος Υγείας.

5. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει την πρώτη ημέρα του 
δεύτερου μήνα μετά την ανταλλαγή των κυρωτικών εγγρα
φών. σύμφωνα με το άρ-Spo 17 αυτής.

Παρακαλούμε λοιπόν για τη/ ψήφιση του προτεινόμενου 
σχεδίου νόμου.
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Οι Υπουργοί
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση τη* συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ
ληνικής Δήΐοχρατίας και της Κυβέρνησής της Πολωνι
κής Λαϊκής ΔττΙοκοατίας γίά την κοινωνική ασφάλιση προ- 
σωπων που απασχολούνται στη/ επικράτεια της α/.κης χω- 
?*?■

%
Άρ-Spc πρώτο.

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρόρο 28. παρ. 
1 του Συντάγματος η Συμφωνία μεταξύ τής Κυβέρνησης της 
Ελληνική; Δημοκρατίας κάι της Κυβέρνησής της Πολωνι
κής Λαϊκή; Δημοκρατίας *f:a την κοινωνική ασφάλιση προ
σώπων πού απασχολούνται στην επικράτεια της άλλης χω
ράς. που υπογράφτηκε στην ΑΔηνά στις 3 Μάιοίι 1985, τής 
οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνικτ και αγγλική 
γλώσσα έχει ως εξής:

Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Κυβέρνησης της Πολωνικής Λαϊκής Δημοκρατίας για 
τη/ κοινωνική ασφάλιση προσώπων που απασχολούνται στην 
επικράτεια της άλλης χώρας.

Η Κυβέρνηση της Ελληνικτ,ς Δημοκρατίας και η Κυβέρ
νηση της Πολωνικής Λαϊκής Δημοκρατίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές και τις διατάξεις της Τελικής Πράξης 
της Συνδιάσκεψης για τη/ Ασφάλεια και Συνεργασία στην 
Ευ αώπη που υπογράφτηκε στο Ελσίνκι την 1 Αυγόύστου 
1975 και οδηγούμενες από την επίώυμία να αναπτύξουν α
μοιβαία συνεργασία κάι να ρυβμίαουν τα προβλήματα που ανα
κύπτουν από την κοινωνική ασφάλιση συμφώνησαν τα ακό- 
λσυβα:

Άρ-Spo 1.

1. Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, 
οι όρο: που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια έχουν την ακόλου- 
-5η έννοια:

α. «-επικράτεια·». Την επικράτεια της κά-ύε συμβάλλόμε- 
νης χώρας.

β. «πολίτες». . Για την Ελληνική Δημοκρατία—-πρόσωπο 
που έχουν την Ελληνική υπη/.οότητα. Για την Πολωνική 
Λαϊκή Δημοκρατία—πρόσωπα που έχουν τη/ Πολωνική υπη-
κοότήται.

γ. «νομικές διατάξεις». Διατάξεις που ισχύουν στους το
μείς που οοναφέρονται στο άρόρο 2 και ιδεαίτείσα 'νόμοι, κα
νονισμοί και άλλες νομικές διατάξεις εκτελεστικού περιεχο
μένου.

ί. «παροχές σε είδος». Ιατρική πεμί-λαλψη που παρέχεται 
από ιατσούς (γενικής ιατρικής^ .και ειδικοτήτων) και παρα- 
ιατσικό προσωπικό .φαρμακευτικά είδη, υπηρεσίες έκτκτης 
ανάγκης κα-βώς και νατσκομ-ειάκή περίόάλψη

ε. «αρμόδια Αρχή». Γίά την Ελληνική Δτμοκσατία:
Ο Υπουργός Κοινωνικών Ασφαν ίσεων. c Υπουργό; Υ

γείας και Πσόνοιατ όσον αφορά π.αιοχές σε. είδος και ο Υ
πουργός Εσγασίας όσον αφοσά επιδόματα ανεργίας και οικο
γενειακά επιδόματα'.

Για την Π ολωνιχή Λαϊκή Δημοκρατία:
Ο Υπουργός Εργασίας.. Μισβών και Κοινωνικών Υποΰέ- 

-έων καί ο Υπουργό; Υγείας και Κοινωνικής Π ρ όνοι ας όσο·, 
αφορά παροχές σε είδος.

στ. «τοπος κατοικίας». Ο τπσος μόνμης διαμονής.

ζ. «άποππαέμένος |μμάωτός». 
προσωσενά απο(τον εργήφοτη.τού,ν 
της άλλης αυαβαλλόμενης. χώρ*ν

ϊΐισβωτός πού■ -r .%>'.»<, ι*·*ν - -

και που αμείβετα

τελνετα:
ικοατει: -,··,
απο τον

εργοδότη.
η. <σ/ώρα απόσπασης». Η χώρα. στηγ. ,έπικράτειμ .της 

ποιας έχει τη-/ έδρα του ο εργοδότης του χαοσποπυένου μι- 
σβωτου. .-

•S. «χώρο χπασχόν.ησής»! Η χώρα στην -επιακάό της
οποίας απκχόνίεττάι ό άποσάάμχνόξ (ίισβωτόςΐ

• ν *.."·■· υ- .λ σ -·«·»-;»·/« τ Tin />: -*·»-
2. Ο. λοιποί όροι που

φωνία έχουν την έννοια που τους αποδίδεται απο τη νομόίΚ- 
σία της χά$ε σάμβάλλόμενής χωράςί

' Ap-Spc 2ί

1. Η παρούσα Συμφωνία καλύπτει:
■ Στην Ελληνική Δημοκρατία.^χομτκές διατάξεις χοινωνι 

κής ασφάλισης μισ&ωτών πόύ αφορούν:
Ασφαλίτη ασίενενάς; έργσττίχού α-^ημότοςί άτυχήμοτοι;


