
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

στο σχέδιο νόμου ·Κύρωση της Σύμβασης Κοινωνικής Ασφά
λειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας 
της Φινλανδίας και του Κανονισμού Εφαρμογής της·.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου έχει σκοπό την κύρωση της Σύμ
βασης κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Κανονισμού Εφαρ
μογής της, που υπογράφτηκαν στο Ελσίνκι στις 11 Μαρτίου 1988.

1. Η Σύμβαση βασίζεται στις παρακάτω κοινωνικοασφαλιστικές 
αρχές:

α) ισότητα μεταχείρισης των υπηκόων των δύο κρατών,
β) διατήρηση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των ερ

γαζομένων που αποκτώνται στο ένα συμβαλλόμενο κράτος σε πε
ρίπτωση διαμονής στο άλλο,

γ) συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης και αναλογικό συ
σχετισμό του ποσού της σύνταξης.

2. Το υλικό πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης καλύπτει τους μι
σθωτούς και τους εξομοιούμενους με αυτούς, τους αυτοτελώς α
πασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους 
αγρότες με εξαίρεση τους ναυτικούς και τους δημοσίους υπαλ
λήλους, για τους κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, ασθέ
νειας και μητρότητας, εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών 
ασθενειών, ανεργίας και οικογενειακών επιδομάτων.

3. Η Σύμβαση εφαρμόζεται, όπου δεν προβλέπεται σ' αυτή δια
φορετικά, όχι μόνο στους υπηκόους των δύο κρατών αλλά και σε 
υπηκόους άλλων κρατών που εργάζονται ή εργάστηκαν και ασφα
λίστηκαν και στα δύο κράτη.

4. Περίοδοι ασφάλισης στη Φινλανδία λαμβάνονται υπόψη για 
τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων της ελληνικής νομοθεσίας για 
προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

5. Εξασφαλίζεται η χορήγηση στους 'Ελληνες υπηκόους, εκτός 
από την ασφαλιστική σύνταξη και της λαϊκής σύνταξης που προ
βλέπει η φινλανδική νομοθεσία και η μεταφορά της στην Ελλάδα.

6. Κατοχυρώνεται το δικαίωμα για αυτοτελή εφαρμογή των δια
τάξεων των νομοθεσιών των δύο κρατών χωρίς να καταργείται 
με τον τρόπο αυτόν η υποχρέωση για συνυπολογσιμό από μέρους 
του φορέα του άλλου κράτους του οποίου οι προϋποθέσεις δεν 
συμπληρώνονται Επιπλέον, στην περίπτωση που το συνταξιοδο- 
τικό δικαίωμα δεν θεμελιώνεται με το συνυπολογισμό των περιό
δων ασφάλισης που διανύθηκαν στις δύο χώρες, καθιερώνεται, 
για τη θεμελίωση του δικαιώματος, η δυνατότητα συνυπολογισμού 
χρόνου ασφάλισης που διανύθηκε σε τρίτο κράτος με το οποίο 
το ένα τουλάχιστον από τα δύο συμβαλλόμενα κράτη (Ελλάδα ή 
Φινλανδία) έχει συνάψει διμερή Σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.

7. Εξασφαλίζεται η παροχή περίθαλψης σε εργαζομένους και 
συνταξιούχους των δύο κρατών σε περίπτωση διαμονής τους στο 
άλλο κράτος. Για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους σύμ
φωνα με τη νομοθεσία και των δύο κρατών, τις δαπάνες περίθαλ
ψης αποδίδει ο αρμόδιος ασφαλιστικός οργανισμός.

8. Η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει από την πρώτη ημέρα του 
δεύτερου μήνα μετά την ανταλλαγή των οργάνων επικύρωσης.

9. Ο Κανονισμός Εφαρμογής της Σύμβασης περιλαμβάνει δια
τάξεις που ρυθμίζουν τον τρόπο εφαρμογής της Σύμβασης.

Παρακαλούμε λοιπόν για τη δυνατόν ταχύτερη ψήφιση του προ- 
εινόμενου σχεδίου νόμου.

Αθήνα, 30 Αυγούστου 1990 
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Κύρωση της Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Ελ
ληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του 
Κανονισμού Εφαρμογής της

Άρθρο πρώτο

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 
του Συντάγματος η Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και 
ο Κανονισμός Εφαρμογής της Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλειας 
μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας, που υπογράφτηκαν στο Ελσίνκι 
στις 11 Μαρτίου 1988 και των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπο 
στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΑΙ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της 
Δημοκρατίας της Φινλανδίας επιθυμώντας να ρυθμίσουν τις σχέ
σεις μεταξύ των δύο κρατών στον τομέα της κοινωνικής α
σφάλειας,

Συμφώνησαν να συνάψουν την ακόλουθη Σύμβαση:

ΤΙΤΛΟΣ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1

1. Για το σκοπό της παρούσας Σύμβασης,
1) ·Ελλάδα· σημαίνει την Ελληνική Δημοκρατία και «Φινλανδία» 

τη Δημοκρατία της Φινλανδίας·
2) «νομοθεσία» σημαίνει ισχύοντες νόμους, διατάγματα και κα

νονισμούς όπως ορίζονται στο άρθρο 2"
3) «αρμόδια αρχή» σημαίνει σε σχέση με την Ελλάδα τον Υπουρ

γό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για την α
σφάλιση ανεργίας και τα οικογενειακά επιδόματα τον Υπουργό 
Εργασίας και σε σχέση με τη Φινλανδία το Υπουργείο Κοινωνι
κών Υποθέσεων και Υγείας-

4) «ασφαλιστικός οργανισμός» σημαίνει το φορέα ή την αρχή 
που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της νομοθεσίας ή μέρους 
αυτής που ορίζεται στο άρθρο 2·

5) «αρμόδιος ασφαλιστικός οργανισμός» σημαίνει τον ασφαλι
στικό οργανισμό που είναι αρμόδιος σύμφωνα με την εφαρμοστέα 
νομοθεσία·

6) «οργανισμός σύνδεσμος» σημαίνει τον οργανισμό για σύν
δεση και πληροφορίες μεταξύ των ασφαλιστικών οργανισμών των 
δύο Μερών για διευκόλυνση της εφαρμογής της παρούσας Σύμ
βασης και για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενον προσώπων 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με 
τη Σύμβαση·

7) «μέλος οικογένειας» σημαίνει το μέλος της οικογένειας σύμ
φωνα με τη νομοθεσία του Μέρους στο έδαφος του οποίου έχει 
την έδρα του ο οργανισμός και σε βάρος του οποίου χορηγούνται 
οι παροχές·

8) «περίοδοι ασφάλισης» σημαίνει σε σχέση με την Ελλάδα πε
ριόδους εισφορών από εξαρτημένη ή αυτοτελή απασχόληση και 
όλες τις περιόδους που εξομοιώνονται με περιόδους ασφάλισης 
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και σε σχέση με τη Φινλαν
δία, περιόδους εισφορών, περιόδους απασχόλησης ή άλλες πε
ριόδους που θεωρούνται ως περίοδοι ασφάλισης ή εξομοιούμενες 
περίοδοι συμπεριλαμβανομένης κάθε περιόδου εισφορών, ασφά
λισης ή διαμονής, ή εξομοιούμενης περιόδου, που χρησιμοποιού
νται για την απόκτηση δικαιώματος για παροχή σύμφωνα με τη


