
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚβΕΣΗ

'Σ.'τν 'σχέδιο νόμου «για την χυρ ωστ* της Σύμβασης με τ α ρ - 
της Κυβέρνησης της Ελληνιχής Δηαοχρστίας rat της 
Κυβέρνησης της Γερμανιχής Λαΐχής Δημοχρατίας γ:α 
:ατριχή σερίΔβλψη χοινωνιχα ασφαλισαένων σροοωσων σε 
σερίστωση σροσωρινής Justιονής».

.'Προς τη Βουλή των Ελλήνων

To σροτεινέμενο σχέδιο νόμου. έχε: τχοσό την χύρωΓΓ,
της σύμβασης του υσαγράφτηχε στο Βερολίνο στ:ς 6 Ιούλιον 
1 984 μεταξύ της Κυβέρνησης χτης Ελληνιχής Δημοχρα- 
τίας χα; της Κυβέρνησης της Γερμανιχής Λαΐχής Δημοχεα- 
τιας γεa ιατρ-ιχή σερ-ίβαλψη χοινωνιχά ασφαλισαένων σρο- 
σώαων σε σερίστωση σροσωρινής διαμονής.

1. Η σύμβοκτη βασίζεται στην ισότητα μέτοχέ ·τ:ση·ς τ:·;ν 
σαλιτών των δύο χρατών.

2. Καλύστε: τους τολίτες των δύο συμβαλλόμενων χρα- 
τών χαύώς χέει τα μέλη οιχογένείάς τσυς για ατύχημα, 
ασθένεια, μητρότητα (εξωνοσοχομε'.αχή χα: νοτοχομειαχή 
σερίΔαλψη, φάρμαχα) σε σερίστωση τροσωρινης διαμονής στο 
άλλο αεράτος.

ΑναλυτΓχότερα εσισημαίνεται ότ: τα σρόσωσα σου Δα ;/ε- 
ταβαίνουν για σοριερισμένο χρονιχό διάστημα ατό το ένα 
χράτος στο άλλο για ιδιωτ’.χούς, υτηοεσ:αχούς ή τουρ:ττι
χθύς λόγους ·8β έχουν ιατριχη σερίβαλψη στο τράτας ϊ·α- 
ρονής ’εφόσον η χατάσταση της υγείας τους ασαιτε· άλεση 
ιατριχη σερί-ύαλψη. Δεν όα έχουν τέτοιο cr/.αίωμα σρόσωσα 
τα οσοία βέλουν να μεταβούν στο άλλο συμβαλλόμενο χρατες 
με μόνο σχοσό την ιάτριχη σερίβαλβη.

3. Τυς δασάνες για την ιατριχη σερίόαλψη -υα αναλαμβά
νουν ολοχληρωτιχά με δ:χή τους εσιβάρυνση ο: αρμόδιοι 
ασφαλιστιχοί φορείς του χράτους σροσωρινής διαχονής.

4. Τα σρόσωσα σου -S-α έχουν αξίωση για :ατρ:χή σερίύαλ- 
Δη ασό το χράτος της σροσωρινής διαμονής Δα σοέ.τε* να εί
ναι ασφαλισμένα στο χράτος χατοιχίας.

5. Η ισχύς της συμφωνίας βα αρχίσε: έξ: μήνες μετά ττν 
ημερομηνία σαράδοσης της τελευταίας νότας με την οσοία 
-5α ανεεχοινώνεται η εσιχύρωση, σύμφωνα με το άρύρο 8 αυ
τής.

Παραχαλούμε γνα την ψήφιση του σροτεινόμενου σχεδίου 
νόμου.

Αόήνα. 21 Ιανουάριου 1986 

Οι Τσουργοί
Τγείαε. Πρόνοιας

Εξωτε ριχών χαι Κοινών. Ασσαλίσεων
ΚΑΡ. Π Α Π ΟΤΛΙΑΪ ΓΕΏΡΓ. ΓΕΚΝΉΑΙΑΤΑΪ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελλη 
νιχής Δημοχρατίας χα: της Κυβέρνησης της Γερμανιχής 
Λαΐχής Δημοχρατίας για ιατριχη σερίβάλψη χοινωνιχά 
ασφαλισμένων σροσώσων σε σερίστωση σροσωρ-νής διαμε- 
νής.

Αρ-υσο σρωτο.
Κυρώνετα: χαι έχει την ισχύ σου όριζε: το ap-Spo 28 τα:. 

1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Κυβέρνησης της 
•Ελληνιχής Δημοχρατίας χαι της Κυβέρνησης της Γεριια- 
νιχής Λαΐχής Δημοχραττίας για ιατρίχή σερί-λαλ [η χοενων:- 
χά ασφαλισμένων σροσώσων σε σερίστωση σροσωρινής δια
μονής, σου υσογρώφτηχε στο Βερολίνο στις 6 Ιουλίου 198'·. 
της υσοίας το χείμενο σε σρωτότυσο στην ελληνιχτ χα: γερ
μανική γλώσσα έχε: ως εαής:


