
ΕΙΣΗΓΓΤΤΙΚΙΙ εκλεςιι

δ.:: σχέδιο νομού για τη/ «κύρωση της ατε 21 Μαίου 1986
Συμπληρωματική; Σύμβαση·; στην ατό 1 4 Λεκεμδσιου
1979 Σύμβαση; κοινωνικής ασφάλεια; υεταξί/ τη; t/./.r-
-ική; Δημοκρατία; και της Αυσ:?·.αχή; Δημ**?* ·'·*?-·'·

Πόας it; Bor/.ij- in»' Ελλήιιι»’

A. Me αυτό το σχεδιο νόμου σχοτείται τ κύρωση τη; Σύμ- · 
:;",ς *0» υτογράφτηκε στ:; 21 Matos 1986 στη Βιέννη. 
~:α την τροτστοίηση χα: συμπλήρωση ασφάλεια; ι:::;/ τη; 
Ελληνική; Δημοκρατία; και τη; Αυστρια/.ή; Δημοχρζτια;.

Β. Η αναθεώρηση και συμτλήρωση των διατάξεων της 
τζιατάνω Σύμβαση; υπαγορεύτηκε ατε την α/αγκη ετεκτζ- 
:τ; ν.ζ: στον; Έλληνες τη; ΑυστρΗ; ορισμένων ευνοϊκών 
;.ν αισίων τον τεε:/.οοζοανοντζ: στους K.7VGVισυον; τη; ΕΟίν 
ή στο τροέρχτνται ζτό νέε; αρχές .τον ο:στον/ τ:; σύγχρονε; 
Σ-Ή άσεις κοινωνική; ασφάλεια;

Ειδικότερα:

ί. Στο άρθρο 1 ταρ. i αριθ. δ τη; Σύμβαση;. α/τικαθί- 
ςτζται ο όρο; «Ομοσπονδιακό; Υτονργό; των Οικονομικών» 
ζε τον όρο «Ομοσπονδιακό Υτουργό Οικογένειας. Νεολαία; 
yz: Προστασία; Καταναλωτών» να: ο όρο; «Υτουργό; Κοι
νωνικών Υπηρεσιών» με τον όρο «Υτουργό; Υγείας, Πρό
νοιας κα; Κο:νων;-/.ών Ασφαλίσεων».

2. Τροτοτοιείται το άρθρο 2 τη; Σύμβασης σε τρότο ώστε :
ι. Να καλάττσνται ατό τη Σύμβαση χα: ο: αγρότες.
ί. Να οταχθούν στη Σύμβαση -γ:α ταροχέ; ασθένεια; σε 

•ιδο; χα: ο: δημόσ:ο: οτβλληλο:.

3. Συμπληρώνεται το ap-Spo 5 ·α* τη διάταξη του άρθρου 
δα σύμφωνα με την οτοί-α ταροχέ; του αποκτήθηκαν με όα
ση την αοστροαχή νομοθεσία η εισόδημα το οι αποκτήθ ηκε 
στην Αυστρία. λαμϊάνοντα: υτόψη ατό τ:; ελληνικές χοινω- 
ν:χες ασφαλίσεις, εκτός αν τρόχειτα: γ:α παροχές ίδια; ρύ
ση;, δηλ. ταραχές του προέρχονται αστό την εργασία τοοι ίδιου 
προσώπου.

Πάντως ο: χαρατάνω ταροχέ; ή εισόδημαόταν Sz λαμβά- 
•οντζ: υπόψη Sz λαμβάνσντα: έχ: στο σύνολό τον; αλλά στο 
τμήμα του αντ:στο:χεί στην αναλογία μεταξύ τη; ελληνικής 
ΤΑτιιατιχή; ταραχή; χα: του θεωρητικού τοσού (του ατοτε- 
'-εί χα: τη βάση του υταλογ:σμού τη; τμηματική; παροχής). 
Αν δεν υτήρχε η σχετική τρόβλεθη στη Σύμβαση -Sa λζμβα- 
'•οταν υτόψη η συνολ:χή ταροχή. του Sa ήταν σε βάρος των 
ενδιαφερομένων.

4. Αναδιατυπώνεται η ταράγρ. ί του ά:5;ου 11 γ:α την 
ζτορυγή ταρερμηνε:ών. .Ατό τη νέα διατύπωση τροχύττε: 
σσοώ; έτ: ένα πρόσωπο του έχει. σύμφωνα με τη νομοθεσία 
τ:ο ενός χράτους, τ:; τροΰτο-5έσε:; για παροχές ασθένεια; 
σ: είδος, δικαιούσαι τ:ς ταροχέ; αυτές σε περίπτωση συνή- 
νον; διαμονής του στο άλλο χράτο;. χωρίς να εξετάζεται 
17 το περιστατικό είναι ετείγον. Η προΰτόθεστ. όμως αυτή 
στετε: ατοαραίτητα να συντρέχει στην τερίττωση τη; τροσω- 
.::νή; διαμονής στο άλλο χράτο;.

ο. Στο άρθρο 1 τη; Σύμβαση; ο όρο; «περιφερειακό τα- 
*:-0 ασθένειας για εργάτες χα: υταλλήλους» αντ:χα·5ίστα- 
"ζ: με τον όρο «τερ:;ερε:αχό ταμείο ασθένο:α;.').

6. Το άρθρο 15 της Σύμβαση; συμτληρώνετα: έτσ: ώστε 
'σ ετ:τρετετα: ο συνυτολογ:σμό; των χρόνων ασσάλ:ση; του

έχουν οιανυθεί στην Εΰ.λάί'ζ χα: στην Λυστοίζ ~-ζ -,η θε- 
μελίωση το- σσχαιώματος για τροαιρεττ/.ή συνέχιση σης α
σφάλιση; στον χλάδο συντάξεων.

7. Αναϊνασυσώνετα: η ταράγρ. 2 του άρθρου 16 γ:ζ να 
ζτοσενχθούν τυχόν ταρερμηνείε;

8. Αναόιασατώνετα: η ταράγρ. 3 του άρθρο- 17, σε τού
το ώστε, ο χρόνο; ελληνιχή; συνταα-.οοότηση; (λόγω, γήρα
τος ή ανατηρία;) να θεωρείται ω; «ουοεοερο; χρόνο;» -/.ατά 
Τ7^ αυστρισχή νομοθεσία.

Αυτό σημαίνει ότ:, ότου η αυστοιαχσ. νομοθεσία ατα:τε: 
ορισμένοι χρόνοι ασφάλιση; να έχουν τ;ζ--υ.ατοτο:ηθεί μέσα 
σε ορισμένη χρονιχή τερίοοο, η χρον.χή α,τή τερίοοο; ταρα- 
τείνεται για όσο οιάσσημα ο ενδιαφερόμενο: έταιρν; σσην Ελ- 
λάδα σύνταξη /Αγω γήρατος ή ανατηριτς.

9. Με σχοτό τη γλωσσιχή ατλούστε-υση αναδιατυτώνεται 
η ταράγραφο; 4 του άρθρου 17 τη; Σύμβασης.

10. Προστί-λετα: ταράγραφο; 4 στο αρθσο 18 τη; Σύα-
ίασης σύμοωνα με τη-/ οτοία c συστριαχος χσσνο; σε μ*τ*λ- 
/Λ»τ:χέ; εργ*ασίε; θα λαμβά/ετα: υτόύη για τη θεμελιωτή 
του οιχαιωμζτο; για ταροχέ; σύμοωνζ με την ε/.λην:χή νο- 
μι/θεσία -γ.α μετα/.λευτιχές εργασίες και βαριά και ανθυγι
εινά εταγγελματα. 1

Προστίθεσαι ετόσης στο ίσιο άρθρο ταράγραρο; 5 του 
ατ/αφέρετσ. στη θεμελιωτή αυτοτελούς συνταξιοοοτικού όι- 
χαιώματο; κατά ττρ.· ελληνική νομοθεσία ακόμη χα: στη-/ τε- 
οίττωση θεμελίωση; οιζ.ζιώμζτο; για ταροχέ; κατά την συ- 
στριαχή νομοθεσία. 1

Τέλος με την τροσθήκη ταραγράφου 6 στο άρθρο 18 ρυθ- 
θμίζετχι ο τρόκτο; καθορισμού τη; τμηματτχή; ταροχής ατό 
εύθ.ηνιν.ή; τλευρά;. στι; τερ-.ττώσει; του η ελληνική νομο
θεσία τροβλέτίι ανώτατο χρόνο ασφάλιση;.

11. Στο Τελικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης τροστίθετα: 
σημείο ΓΕα στο οσοίό ορίζεται ότ: οι διατάξεις των άρθρων 
1U κα» 12 της Σύμβασης, του τροβλέτου·/ σ.τ στειχα συνυ- 
τολογισεό χεριάδων -ασφάλισης τσυ τρ-αγμ-ατετσιηθητ/υα'/ στην 
Ελλάοσ και στη-/ Αυστρία για τη θεμελίωση του δι-χαιώυα- 
το; γ·ζ ταροχέ; ασθένε·.ας κ-ζ: τη χορήγηση ταρσ/ών ασθέ
νεια; σε είδος στους συ·/τιαξιούχου; και σα μέλη οικογένει-ά; 
τους, δεν εφζρμόζσ/τα: στο ελληνικό ειδικό σύστηεζ των δη
μοσίων υταλ/.ήλων,

12. Οι υτάλοΓΓΕ.; τροτοτοιήσει; του τεριλαμβά/οντα: στη 
Συμπληρωματική Σύμβαση έχουν ατοκ.λε:στ:κά τυτικό χαρα
κτήρα και λσμίά/ου-, υτόψη ορισμένε; α/.λτγΐ; στις -/ομο-θε- 
σίε; των σύο χωρών.

Γ. Η Σιμτληρωματική αυτή Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ 
την τρώση ηεέρζ του τρίτου μήνα μετά τη/ τα:έλευση του 
μήνα, κατά τη. διάρκεια του or::» θα γίνει η ανταλλαγή 
των κυρωτικών εγγράτων.

Ιίαρακαλοόμε λν.τδν για την ψήφιση του τροτεινόμενου 
σχεδίου νόμου.

Αθή-/α. 30 Οκτωβρίου 1986
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