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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3677
Κύρωση της Συμφωνίας στον τομέα της κοινωνικής
ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Αυστραλίας και του Διοικητικού Κανονισμού
εφαρμογής της.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο
28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία στον τομέα της
κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα−
τίας και της Αυστραλίας και ο Διοικητικός Κανονισμός
εφαρμογής της, που υπογράφηκαν στις 23 Μαΐου 2007
στην Καμπέρα και στις 8 Νοεμβρίου 2007 στην Αθήνα
αντίστοιχα, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Οι Κυβερνήσεις της Αυστραλίας και της Ελληνικής
Δημοκρατίας (στο εξής θα αναφέρονται ως «τα Συμ−
βαλλόμενα Κράτη»),
Επιθυμώντας να ενισχύσουν τις υφιστάμενες φιλικές
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και
Επιθυμώντας να ρυθμίσουν τη σχέση μεταξύ των δύο
χωρών, στον τομέα ασφαλιστικής κάλυψης και παροχών
κοινωνικής ασφάλισης
Συμφώνησαν τα ακόλουθα:
ΜΕΡΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Στην παρούσα Συμφωνία, εκτός και αν προκύπτει
διαφορετική έννοια από το κείμενο:
«Παροχή»: όσον αφορά την Αυστραλία σημαίνει την
παροχή, σύνταξη ή επίδομα που παρέχεται σύμφωνα με
τις διατάξεις της αυστραλιανής νομοθεσίας και συμπε−
ριλαμβάνει οποιοδήποτε επιπρόσθετο ποσόν, αύξηση

ή συμπλήρωμα καταβλητέο πέραν της παροχής, της
σύνταξης ή του επιδόματος στο άτομο που δικαιούται
επιπρόσθετο ποσόν, αύξηση ή συμπλήρωμα σύμφωνα
με την νομοθεσία της Αυστραλίας αλλά, δεν συμπερι−
λαμβάνει οποιαδήποτε παροχή, πληρωμή ή δικαίωμα
που παρέχεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου
που αφορά την συνταξιοδοτική εγγύηση (superannuation
guarantee), και όσον αφορά την Ελλάδα, τη σύνταξη
λόγω γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής
νομοθεσίας και συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε επιπρό−
σθετο ποσόν, αύξηση ή συμπλήρωμα ή αναπροσαρμο−
γές καταβλητέες επιπλέον του ποσού της σύνταξης
γήρατος.
«Αρμόδια Αρχή»: όσον αφορά την Αυστραλία, σημαί−
νει το Γραμματέα του Κοινοπολιτειακού Υπουργείου
αρμοδίου για τη νομοθεσία που καθορίζεται στην υπο−
παράγραφο 1(α) (i) του Άρθρου 2, εξαιρουμένου του
Μέρους II της Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένης και της
εφαρμογής των άλλων Μερών της Συμφωνίας αυτής,
όπου αυτά επηρεάζουν την εφαρμογή του Μέρους αυ−
τού) όπου ο όρος σημαίνει τον Επίτροπο της Εφορίας ή
τον εντεταλμένο αντιπρόσωπο του Επιτρόπου, και όσον
αφορά την Ελλάδα, τον Έλληνα Υπουργό στον οποίο
υπάγονται τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που
αναφέρονται στο σημ. β΄ της παρ. 1 του Άρθρου 2.
«Αρμόδιος Φορέας»: όσον αφορά την Αυστραλία, ση−
μαίνει το φορέα ή την υπηρεσία που έχει την ευθύνη
εφαρμογής της ισχύουσας αυστραλιανής νομοθεσίας,
και όσον αφορά την Ελλάδα, το φορέα κοινωνικής
ασφάλισης ο οποίος έχει την ευθύνη εφαρμογής της
ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας που ορίζεται στο
Άρθρο 2.
«Νομοθεσία»: όσον αφορά την Αυστραλία, σημαίνει
τους νόμους που αναφέρονται στην υποπαράγραφο
1(α) (i) του Άρθρου 2, εκτός της περίπτωσης εφαρμογής
του Μέρους II της Συμφωνίας (συμπεριλαμβανομένης
της εφαρμογής των άλλων Μερών της Συμφωνίας όπου
αυτά επηρεάζουν την εφαρμογή του Μέρους αυτού)
όπου σημαίνει τους νόμους που καθορίζονται στην
υποπαράγραφο 1(α) (ii) του Άρθρου 2, και αναφορικά
με την Ελλάδα, τους νόμους που καθορίζονται στην
υποπαράγραφο 1(β) του Άρθρου 2,
«Περίοδος διαμονής στην Αυστραλία ως εργαζόμενος»:
σημαίνει την περίοδο που προσδιορίζεται ως τέτοια
στην νομοθεσία της Αυστραλίας αλλά δε συμπεριλαμ−
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βάνει οποιαδήποτε περίοδο που εκλαμβάνεται, σύμφωνα
με το Άρθρο 11, ως περίοδος κατά την διάρκεια της
οποίας ο ενδιαφερόμενος ήταν κάτοικος Αυστραλίας.
«Περίοδος ασφάλισης»: όσον αφορά την Ελλάδα, ση−
μαίνει κάθε περίοδο εισφορών που θεμελιώνει δικαίωμα
σε παροχή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία βάσει
του Άρθρου 2 και κάθε περίοδο που αναγνωρίζεται ως
τέτοια σύμφωνα με την νομοθεσία αυτή, ειδικότερα δε
για τον ΟΓΑ, ως περίοδος ασφάλισης θεωρείται επίσης
η περίοδος απασχόλησης στον αγροτικό τομέα.
«Έδαφος»: όσον αφορά την Αυστραλία, σημαίνει την
Αυστραλία όπως αυτό ορίζεται στη νομοθεσία της Αυ−
στραλίας όσον αφορά την Ελλάδα, την Ελλάδα όπως
αυτό ορίζεται στη νομοθεσία της Ελλάδας.
2. Εκτός και εάν το κείμενο προβλέπει διαφορετικά,
οποιοσδήποτε όρος που δεν προσδιορίζεται στο Άρ−
θρο αυτό έχει την έννοια που του αποδίδεται από την
νομοθεσία οποιουδήποτε εκ των δύο Συμβαλλομένων
Μερών ή σε περίπτωση διαφορετικών ερμηνειών, έχει
την έννοια που του αποδίδεται από οποιονδήποτε από
τους νόμους αυτούς που η εφαρμογή τους προσιδιάζει
περισσότερο στις συνθήκες του ατόμου αυτού.
Άρθρο 2
Υλικό Πεδίο Εφαρμογής
1. Λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 2, η Συμφω−
νία αυτή εφαρμόζεται στους παρακάτω νόμους, όπως
αυτοί έχουν τροποποιηθεί κατά την ημερομηνία υπο−
γραφής αυτής της Συμφωνίας και σε οποιουσδήποτε νό−
μους που τους τροποποιούν, τους ενσωματώνουν, τους
συμπληρώνουν ή τους αντικαθιστούν μεταγενέστερα:
(α) όσον αφορά την Αυστραλία:
i. Τις Νομοθετικές Πράξεις που συγκροτούν την νομο−
θεσία κοινωνικής ασφάλισης στον βαθμό που η νομο−
θεσία προβλέπει, εφαρμόζεται ή επηρεάζει την σύνταξη
γήρατος
ii. Το νόμο που αφορά την συνταξιοδοτική εγγύηση (ο
οποίος κατά τον χρόνο της υπογραφής της Συμφωνίας
αυτής εμπεριέχεται στον Νόμο περί Συνταξιοδοτικής
Εγγύησης (Διαχείριση) Νομοθετική Πράξη 1992, (Super−
annuation Guarantee (Administration) Act 1992), στον Νόμο
Τελών Συνταξιοδοτικής Εγγύησης 1992 (Superannua−
tion Guarantee Charge Act 1992) και στους Κανονισμούς
(Διαχείριση) Συνταξιοδοτικής Εγγύησης (Superannuation
Guarantee (Administration) Regulations). Συνταξιοδοτι−
κή εγγύηση όσον αφορά την Αυστραλία σημαίνει τη
νομοθεσία εγγύησης superannuation σύμφωνα με την
οποία οι εργοδότες υποχρεούνται να συνεισφέρουν
ένα ελάχιστο επίπεδο εισφορών για την πλειοψηφία
των εργαζομένων.
(β) όσον αφορά την Ελλάδα για τη σύνταξη λόγω
γήρατος:
i. τη γενική νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης που
καλύπτει τους μισθωτούς και τους εξομοιούμενους με
αυτούς,
ii. τη νομοθεσία των ειδικών συστημάτων κοινωνικής
ασφάλισης για όλες τις κατηγορίες των μισθωτών,
iii. τη νομοθεσία του συστήματος κοινωνικής ασφάλι−
σης των αυτοαπασχολουμένων,
iv. τη νομοθεσία που αφορά τα πρόσωπα που ασφαλί−
ζονται στον ΟΓΑ (Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων).
Η Συμφωνία (εκτός από το Μέρος II) δεν εφαρμόζεται
στα ειδικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που καλύ−

πτουν τους δημοσίους υπαλλήλους και τους ναυτικούς
οι οποίοι υπάγονται μόνο στις διατάξεις του Άρθρου 5
της Συμφωνίας αυτής.
2. Εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Συμφω−
νία αυτή, η νομοθεσία που αναφέρεται στην παράγραφο
1 του Άρθρου αυτού δεν συμπεριλαμβάνει συνθήκες ή
άλλες διεθνείς συμφωνίες κοινωνικής ασφάλισης που
ενδεχόμενα θα συναφθούν μεταξύ ενός Συμβαλλόμενου
Κράτους και ενός τρίτου Κράτους.
3. Η Συμφωνία αυτή εφαρμόζεται στους νόμους και
στους κανονισμούς οι οποίοι επεκτείνουν την ισχύουσα
νομοθεσία των δύο Συμβαλλομένων Κρατών σε νέες
κατηγορίες δικαιούχων, μόνον σε περίπτωση που τα δύο
Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνήσουν μέσω Πρωτοκόλλου
για τη Συμφωνία αυτή.
Άρθρο 3
Προσωπικό πεδίο εφαρμογής
Η Συμφωνία αυτή εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε πρό−
σωπο που:
(α) είναι ή ήταν κάτοικος Αυστραλίας, ή
(β) υπάγεται ή έχει υπαχθεί στην νομοθεσία της Ελ−
λάδας,
και, όπου ισχύει, σε άλλα πρόσωπα τα οποία έλκουν
δικαιώματα από το ανωτέρω αναφερόμενο πρόσωπο.
Άρθρο 4
Ισότητα μεταχείρισης
Λαμβανομένης υπόψη αυτής της Συμφωνίας, εκτός και
αν προβλέπεται διαφορετικά σε αυτήν, όλα τα πρόσω−
πα που εμπίπτουν στη Συμφωνία αυτή τυγχάνουν ίσης
μεταχείρισης από κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος σχετικά
με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αφορούν τις
προϋποθέσεις θεμελίωσης και είσπραξης των παροχών
που απορρέουν είτε άμεσα από τη νομοθεσία του Κρά−
τους αυτού, είτε δυνάμει της Συμφωνίας αυτής.
Άρθρο 5
Εξαγωγή παροχών
1. Οι παροχές ενός Συμβαλλόμενου Κράτους όταν
καταβάλλονται δυνάμει της Συμφωνίας αυτής θα είναι
καταβλητέες στα άτομα που είναι κάτοικοι ή παρόντες
στο έδαφος οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου Κράτους
2. Όσον αφορά την Αυστραλία, οποιοδήποτε επιπλέον
ποσό, αύξηση ή συμπλήρωμα που καταβάλλεται επιπρο−
σθέτως σε παροχή που απορρέει από την Συμφωνία
αυτή, καταβάλλεται εκτός εδάφους της Αυστραλίας
σύμφωνα μόνον με τις νομοθετικές διατάξεις που συ−
γκροτούν τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης.
3. Όσον αφορά την Ελλάδα, οποιοδήποτε επιπλέον
ποσό, αύξηση ή συμπλήρωμα που καταβάλλεται επι−
προσθέτως σε παροχή που απορρέει από την Συμφω−
νία αυτή, καταβάλλεται εκτός εδάφους της Ελλάδας
σύμφωνα μόνον με την ελληνική νομοθεσία.
ΜΕΡΟΣ II
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Άρθρο 6
Σκοπός του Μέρους αυτού
Σκοπός του Μέρους αυτού είναι η διασφάλιση ότι οι
εργοδότες και οι εργαζόμενοι που υπόκεινται στην νο−
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μοθεσία της Αυστραλίας ή της Ελλάδας δεν θα έχουν
την υποχρέωση διπλής ασφάλισης σύμφωνα με την
αυστραλιανή και ελληνική νομοθεσία, όσον αφορά την
ίδια εργασία ενός εργαζόμενου.
Άρθρο 7
Εφαρμογή του Μέρους αυτού
Το Μέρος αυτό έχει εφαρμογή μόνον σε περίπτωση
που ο εργαζόμενος ή/και ο εργοδότης του εργαζόμενου
θα υπόκεινται, πέραν της εφαρμογής του Μέρους αυτού,
στην νομοθεσία και των δύο Συμβαλλομένων Κρατών.
Άρθρο 8
Διατάξεις σχετικά με την υπαγωγή στην Κοινωνική
Ασφάλιση και τη Συνταξιοδοτική Εγγύηση
1. Εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά σε αυτό
το άρθρο, ένα πρόσωπο απασχολούμενο στη περιοχή
ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα υπάγεται για
την απασχόληση αυτή μόνο στη νομοθεσία αυτού του
Συμβαλλόμενου Κράτους.
2. Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος:
(α) καλύπτεται από την νομοθεσία ενός Συμβαλλόμε−
νου Κράτους («το πρώτο Συμβαλλόμενο Κράτος»),
(β) απεστάλη, είτε πριν, ή με την έναρξη ισχύος της
Συμφωνίας αυτής από την Κυβέρνηση του πρώτου
Συμβαλλόμενου Κράτους να εργασθεί στο έδαφος του
άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους («το δεύτερο Συμβαλ−
λόμενο Κράτος»),
(γ) απασχολείται στο έδαφος του δεύτερου Συμβαλ−
λόμενου Κράτους από την Κυβέρνηση του πρώτου Συμ−
βαλλόμενου Κράτους και
(δ) δεν εργάζεται μόνιμα στο έδαφος του δεύτερου
Συμβαλλόμενου Κράτους
ο εργοδότης του εργαζόμενου και ο εργαζόμενος
θα υπάγονται μόνον στην νομοθεσία του πρώτου
Συμβαλλόμενου Κράτους, όσον αφορά την εργασία
που πραγματοποιείται μετά την έναρξη ισχύος της
Συμφωνίας αυτής και όσον αφορά την αμοιβή που
καταβάλλεται για την εργασία αυτή. Για τους σκοπούς
αυτής της παραγράφου, ο όρος «Κυβέρνηση» συμπε−
ριλαμβάνει, όσον αφορά την Αυστραλία, την πολιτική
υποδιαίρεση ή το φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης της
Αυστραλίας.
3. Όταν ένα πρόσωπο αυτοτελώς απασχολούμενο:
(α) απασχολείται στο έδαφος ενός Συμβαλλόμενου
Κράτους, υπόκειται στη νομοθεσία του Κράτους αυτού,
ακόμη και στην περίπτωση που κατοικεί στο έδαφος
του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους.
(β) ασκεί μισθωτή δραστηριότητα στο έδαφος ενός
Συμβαλλόμενου Κράτους και ταυτόχρονα μη μισθωτή
δραστηριότητα στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου
Κράτους υπόκειται στη νομοθεσία του Κράτους στο
έδαφος του οποίου ασκεί τη μισθωτή δραστηριότητα.
4. Σε περίπτωση που εργαζόμενος:
(α) καλύπτεται από την νομοθεσία ενός Συμβαλλόμε−
νου Κράτους («του πρώτου Συμβαλλόμενου Κράτους»),
(β) απεστάλη, είτε πριν, ή με την έναρξη ισχύος της
Συμφωνίας αυτής, από έναν εργοδότη που υπάγεται
στη νομοθεσία του πρώτου Συμβαλλόμενου Κράτους
να εργασθεί στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου
Κράτους («του δεύτερου Συμβαλλόμενου Κράτους»),
(γ) εργάζεται στο έδαφος του δεύτερου Συμβαλλό−
μενου Κράτους απασχολούμενος από τον εργοδότη
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ή σε συναφή επιχείρηση του ιδίου εργοδότη και δεν
έχει παρέλθει περίοδος 4 ετών από τον χρόνο που ο
εργαζόμενος απεστάλη για να εργασθεί στο έδαφος
του δεύτερου Συμβαλλόμενου Κράτους και
(δ) ο εργαζόμενος δεν εργάζεται μονίμως στο έδαφος
του δεύτερου Συμβαλλόμενου Κράτους,
ο εργοδότης του εργαζόμενου και ο εργαζόμενος θα
υπάγονται μόνο στην νομοθεσία του πρώτου Συμβαλ−
λόμενου Κράτους όσον αφορά την εργασία που πραγ−
ματοποιείται μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας
αυτής και όσον αφορά την αμοιβή που καταβάλλεται
για την εργασία αυτή.
5. Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου 4(γ), συνα−
φής επιχείρηση θεωρείται επιχείρηση του εργοδότη,
εφόσον η επιχείρηση αυτή και ο εργοδότης αποτελούν
μέλη του ίδιου ομίλου, η ιδιοκτησία του οποίου του
ανήκει πλήρως ή κατά πλειοψηφία.
6. Οι αρμόδιες Αρχές των δύο Συμβαλλομένων Κρα−
τών δύνανται, ύστερα από κοινή συμφωνία, να τροπο−
ποιήσουν την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος
Άρθρου για οποιοδήποτε πρόσωπο ή κατηγορίες προ−
σώπων.
Άρθρο 9
Διπλωματικές και Προξενικές Σχέσεις
Η Συμφωνία αυτή δεν επηρεάζει τις διατάξεις της
Συμφωνίας της Βιέννης περί Διπλωματικών Σχέσεων της
18ης Απριλίου 1961, ή της Συμφωνίας της Βιέννης περί
Προξενικών Σχέσεων της 24ης Απριλίου 1963.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Άρθρο 10
Διαμονή ή Παρουσία στην Ελλάδα
Σε περιπτώσεις όπου κάποιο πρόσωπο δικαιούται,
σύμφωνα με την νομοθεσία της Αυστραλίας ή δυνάμει
της Συμφωνίας αυτής αυστραλιανή παροχή, αλλά δεν
πληροί την προϋπόθεση διαμονής και παρουσίας στην
Αυστραλία κατά την ημερομηνία που υποβάλλεται η
αίτηση για την παροχή αυτή, αλλά:
(α) είναι κάτοικος Αυστραλίας ή κάτοικος της Ελλά−
δας, και
(β) βρίσκεται στην Αυστραλία, ή στο έδαφος της Ελ−
λάδας,
το πρόσωπο αυτό, αρκεί να ήταν κάποτε κάτοικος
Αυστραλίας, θεωρείται, για το σκοπό υποβολής της
αίτησης ότι διαμένει στην Αυστραλία και είναι παρών
στην Αυστραλία κατά την ημερομηνία αυτή.
Άρθρο 11
Συνυπολογισμός για την Αυστραλία
1. Στην περίπτωση, που πρόσωπο στο οποίο εφαρ−
μόζεται η Συμφωνία αυτή, έχει υποβάλλει αίτηση για
Αυστραλιανή παροχή και έχει συμπληρώσει:
(α) περίοδο διαμονής ως Αυστραλός κάτοικος, μικρό−
τερη της περιόδου που απαιτείται για τη πλήρωση των
απαιτούμενων προϋποθέσεων για την καταβολή της
παροχής σύμφωνα με την νομοθεσία της Αυστραλίας,
και
(β) περίοδο διαμονής στην Αυστραλία, ως εργαζόμε−
νος, ίση ή μεγαλύτερη της περιόδου που απαιτείται για
το πρόσωπο αυτό σύμφωνα με την παράγραφο 4, και
(γ) περίοδο ασφάλισης σύμφωνα με την νομοθεσία
της Ελλάδας,
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τότε, για τους σκοπούς της αίτησης για Αυστραλια−
νή παροχή, αυτή η περίοδος ασφάλισης σύμφωνα με
την νομοθεσία της Ελλάδας, λαμβάνεται υπόψη ως
περίοδος κατά την διάρκεια της οποίας το πρόσω−
πο αυτό ήταν κάτοικος Αυστραλίας, μόνον για την
συμπλήρωση των ελάχιστων περιόδων διαμονής που
προβλέπονται από την νομοθεσία της Αυστραλίας για
την παροχή αυτή.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, στη περίπτω−
ση που ένα πρόσωπο:
(α) ήταν κάτοικος Αυστραλίας για συνεχή περίο−
δο μικρότερη της ελάχιστης συνεχούς περιόδου που
απαιτείται από την νομοθεσία της Αυστραλίας για την
θεμελίωση δικαιώματος για τη λήψη παροχής από το
πρόσωπο αυτό και
(β) έχει πραγματοποιήσει περίοδο ασφάλισης σύμφω−
να με την νομοθεσία της Ελλάδας σε δύο ή περισσότε−
ρες ξεχωριστές περιόδους που ισούται ή που υπερβαίνει
στο σύνολο την ελάχιστη περίοδο που αναφέρεται στην
υποπαράγραφο (α),
το άθροισμα των περιόδων ασφάλισης σύμφωνα με
την νομοθεσία της Ελλάδας θεωρείται ως μία συνεχής
περίοδος.
3. Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, όταν μια περί−
οδος κάποιου ως κατοίκου Αυστραλίας και μια περίοδος
ασφάλισης σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας,
συμπίπτουν, η περίοδος αυτή λαμβάνεται υπόψη από
την Αυστραλία μόνον μια φορά ως περίοδος διαμονής
σε αυτήν.
4. Η ελάχιστη περίοδος διαμονής στην Αυστραλία ως
εργαζόμενου που λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς
της παραγράφου 1, προσδιορίζεται ως εξής:
(α) για τους σκοπούς της αυστραλιανής παροχής που
καταβάλλεται σε πρόσωπο που δεν είναι Αυστραλός
κάτοικος, η ελάχιστη περίοδος που απαιτείται είναι 12
μήνες, εκ των οποίων οι έξι τουλάχιστον μήνες είναι
συνεχείς, και
(β) για τους σκοπούς της παροχής που προβλέπεται
από την αυστραλιανή νομοθεσία σε αυστραλό κάτοικο,
δεν απαιτείται ελάχιστη περίοδος.
5. Για τον σκοπό του άρθρου αυτού, μία περίοδος
ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας,
θεωρείται ως περίοδος διαμονής στην Αυστραλία μό−
νον εάν αυτή η περίοδος ασφάλισης σύμφωνα με την
νομοθεσία της Ελλάδας βεβαιώνεται από τον Αρμόδιο
Ελληνικό Φορέα.
Άρθρο 12
Υπολογισμός Αυστραλιανών παροχών
1. Λαμβανομένων υπόψη των παραγράφων 2, 3, 4 και 5,
στις περιπτώσεις όπου αυστραλιανή παροχή καταβάλ−
λεται σε πρόσωπο το οποίο βρίσκεται εκτός Αυστρα−
λίας δυνάμει μόνον της Συμφωνίας αυτής το ύψος της
παροχής αυτής προσδιορίζεται ως εξής:
(α) υπολογίζοντας το εισόδημα του προσώπου αυτού
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αυστραλίας συμπεριλαμ−
βανομένης οποιασδήποτε παροχής που καταβάλλεται
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, την οποία το πρό−
σωπο ή ο σύντροφος αυτού του προσώπου δικαιούται
να λάβει, όπου αυτή εφαρμόζεται,
(β) εφαρμόζοντας στο μέγιστο ποσό της Αυστραλια−
νής παροχής το σχετικό συντελεστή υπολογισμού που
υφίσταται στη νομοθεσία της Αυστραλίας χρησιμο−

ποιώντας ως ατομικό εισόδημα το ποσό που υπολογί−
ζεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) και
(γ) αναλογικοποιώντας όπου προβλέπεται, το ποσό
της παροχής που υπολογίζεται σύμφωνα με την υπο−
παράγραφο (β) πολλαπλασιάζοντας το ποσό αυτό με
την περίοδο διαμονής στην Αυστραλία ως εργαζόμενου
(με μέγιστη περίοδο τους 300 μήνες) διαιρούμενο με
ένα παρανομαστή 300 μηνών (25 έτη).
2. Λαμβανομένων υπόψη των παραγράφων 3, 4 και 5 σε
περιπτώσεις όπου Αυστραλιανή παροχή καταβάλλεται
σε πρόσωπο που βρίσκεται εκτός Αυστραλίας, δυνάμει
μόνον αυτής της Συμφωνίας, και το πρόσωπο αυτό είχε
πάψει να είναι μόνιμος κάτοικος Αυστραλίας κατά τη
ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας αυτής το
ύψος της παροχής θα προσδιορίζεται ως εξής:
(α) υπολογίζοντας το εισόδημα του προσώπου αυτού
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αυστραλίας, συμπεριλαμ−
βανομένης οποιασδήποτε παροχής που καταβάλλεται
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, την οποία το πρό−
σωπο ή ο σύντροφος αυτού του προσώπου δικαιούται
να λάβει, όπου αυτή εφαρμόζεται,
(β) εφαρμόζοντας στο μέγιστο ποσό της Αυστραλια−
νής παροχής το σχετικό συντελεστή υπολογισμού που
προβλέπεται στη νομοθεσία της Αυστραλίας, χρησιμο−
ποιώντας ως ατομικό εισόδημα το ποσό που υπολογί−
ζεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) και
(γ) αναλογικοποιώντας, όπου προβλέπεται, το ποσό
της παροχής που υπολογίζεται σύμφωνα με την υπο−
παράγραφο (β) πολλαπλασιάζοντας το ποσό αυτό με
την περίοδο διαμονής στην Αυστραλία ως εργαζόμενου
(με μέγιστη περίοδο τους 528 μήνες) διαιρούμενο με ένα
παρανομαστή 528 μηνών (44 έτη).
3. Στις περιπτώσεις όπου το ποσό της αυστραλιανής
παροχής προσδιορίζεται σύμφωνα με τη παράγραφο 2
και ένα πρόσωπο αποκτά εκ νέου την ιδιότητα του κα−
τοίκου Αυστραλίας, το ύψος της παροχής θα συνεχίσει
να προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, λαμ−
βανομένης υπόψη της παραγράφου 7 όπου αυτή εφαρ−
μόζεται, εάν το πρόσωπο αυτό στη συνέχεια αναχωρήσει
από την Αυστραλία εντός δύο ετών από την ημερομηνία
που κατέστη εκ νέου κάτοικος Αυστραλίας.
4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 5 συνεχίζουν να
έχουν εφαρμογή για 26 εβδομάδες στην περίπτωση προ−
σωρινής επιστροφής του προσώπου στην Αυστραλία.
5. Όταν μία Αυστραλιανή παροχή καταβάλλεται σε
πρόσωπο εκτός Αυστραλίας, δυνάμει της Συμφωνίας
αυτής ή άλλως, οι ακόλουθες πληρωμές σύμφωνα με
την ελληνική νομοθεσία, δεν θα λαμβάνονται υπόψη
κατά τον υπολογισμό του εισοδήματος του προσώπου
αυτού:
• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(ΕΚΑΣ),
• Σύνταξη Ανασφαλίστων Υπερηλίκων (ΟΓΑ),
• Επιδόματα για τέκνα ή σε σχέση με εξαρτώμενα
τέκνα που εμπίπτουν στον ορισμό του εξαρτώμενου
τέκνου σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της Αυ−
στραλίας, μη λαμβανομένων υπόψη των απαιτούμενων
προϋποθέσεων διαμονής.
6. Λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 7, σε περι−
πτώσεις όπου Αυστραλιανή παροχή καταβάλλεται σε
πρόσωπο που βρίσκεται στην Αυστραλία, δυνάμει μό−
νον αυτής της Συμφωνίας, το ύψος της παροχής αυτής
προσδιορίζεται ως εξής:
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(α) υπολογίζοντας το εισόδημα του ατόμου αυτού
σύμφωνα με την νομοθεσία της Αυστραλίας, αλλά μη
λαμβάνοντος υπόψη κατά τον υπολογισμό αυτό οποια−
δήποτε παροχή που το πρόσωπο αυτό ή ο/η σύντροφός
του λαμβάνει σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας
στις περιπτώσεις όπου αυτή εφαρμόζεται, και
(β) εκπίπτοντας το ποσόν της παροχής το οποίο λαμ−
βάνει, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας, από το
ανώτατο ύψος της Αυστραλιανής παροχής και
(γ) εφαρμόζοντας στο υπόλοιπο της παροχής που
προκύπτει σύμφωνα με την υποπαράγραφο (β) τον σχε−
τικό συντελεστή υπολογισμού που προβλέπεται στη
νομοθεσία της Αυστραλίας, χρησιμοποιώντας στη θέση
του προσωπικού εισοδήματος το ποσόν που υπολογί−
σθηκε σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α).
7. Η παράγραφος 6 θα συνεχίσει να εφαρμόζεται για
26 εβδομάδες στην περίπτωση που ένα πρόσωπο ανα−
χωρήσει προσωρινά από την Αυστραλία.
8. Σε περίπτωση που ένα μέλος ζευγαριού, ή και οι
δύο, αυτός και ο/η σύντροφός του δικαιούνται παροχή
ή παροχές σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδας, ο
καθένας από αυτούς θεωρείται, για τους σκοπούς αυ−
τού του άρθρου και την νομοθεσία της Αυστραλίας, ότι
λαμβάνει το ήμισυ είτε του ποσού της παροχής αυτής
είτε του συνόλου των δύο παροχών.
ΜΕΡΟΣ IV
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠOY ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ME
ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Άρθρο 13
Συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης,
διαμονής και υπολογισμός παροχών
1. Αν ένα πρόσωπο δικαιούται ελληνική παροχή χωρίς
να προσφύγει στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3
αυτού του Άρθρου, το ποσό της παροχής καθορίζεται
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία με βάση τις πε−
ριόδους ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα
με τη νομοθεσία αυτή.
2. Όταν δεν υπάρχει δικαίωμα για ελληνική παροχή
με βάση τις ελληνικές περιόδους ασφάλισης, οι περί−
οδοι διαμονής που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με
την αυστραλιανή νομοθεσία συνυπολογίζονται για την
απόκτηση δικαιώματος για παροχή γήρατος σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία, εφόσον οι περίοδοι αυτές
δεν συμπίπτουν.
3. Εφόσον λαμβάνονται υπόψη για τη θεμελίωση
του δικαιώματος κατά την προηγούμενη παράγραφο
και περίοδοι διαμονής που έχουν διανυθεί σύμφωνα
με τη αυστραλιανή νομοθεσία, η οφειλόμενη παροχή
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία καθορίζεται ως
εξής:
(α) Ο αρμόδιος φορέας υπολογίζει αρχικά το ποσό
της παροχής που θα εδικαιούτο ο ενδιαφερόμενος αν
οι περίοδοι που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την
αυστραλιανή νομοθεσία και που κατά την προηγούμενη
παράγραφο συνυπολογίστηκαν, είχαν διανυθεί σύμφωνα
με τη δική του νομοθεσία για την απόκτηση δικαιώματος
παροχών γήρατος.
(β) Για τον καθορισμό του ποσού της παροχής ο αρμό−
διος φορέας λαμβάνει υπόψη του το μισθό (αποδοχές),
εισόδημα ή εισφορές, που καταβλήθηκαν κατά τη διάρ−
κεια των περιόδων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία.
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(γ) Όταν το προσδιοριζόμενο κατά τα ανωτέρω ποσό
υπολείπεται της ελάχιστης παροχής που προβλέπεται
από την ελληνική νομοθεσία, τότε το ποσό της ελάχι−
στης παροχής θα αντικαταστήσει το ως άνω προσδι−
ορισθέν ποσό.
4. Με βάση το ποσό που υπολογίστηκε σύμφωνα με
την προηγούμενη παράγραφο, ο αρμόδιος φορέας κα−
θορίζει το ποσό της μερικής παροχής που πρέπει να
καταβληθεί από αυτόν, κατά την αναλογία που υπάρχει
μεταξύ της διάρκειας των περιόδων ασφάλισης που
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τη δική του νομοθεσία
και της συνολικής διάρκειας των περιόδων ασφάλισης
και διαμονής που λήφθηκαν υπόψη.
5. Αν η συνολική διάρκεια των περιόδων ασφάλισης
που θα ληφθούν υπόψη σύμφωνα με την ελληνική νο−
μοθεσία για τον υπολογισμό της παροχής δεν συμπλη−
ρώνει τις 300 ημέρες (12 μήνες) και με την προϋπόθεση
ότι δεν υπάρχει δικαίωμα για παροχή σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία χωρίς την εφαρμογή των προη−
γουμένων παραγράφων, δεν χορηγείται καμιά παροχή
κατά τη νομοθεσία αυτή.
6. Για τον καθορισμό του είδους της παροχής και του
αρμόδιου φορέα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ελληνικοί
χρόνοι ασφάλισης.
7. Για τους σκοπούς αυτού του Άρθρου:
(α) ένας (1) μήνας διαμονής στην Αυστραλία ισοδυνα−
μεί με 25 ημέρες ασφάλισης στην Ελλάδα και
(β) ένα (1) έτος διαμονής στην Αυστραλία ισοδυναμεί
με 300 ημέρες ασφάλισης στην Ελλάδα.
8. Για τους σκοπούς αυτού του Άρθρου, η περίοδος
διαμονής στην Αυστραλία θα θεωρείται ως περίοδος
ασφάλισης στην Ελλάδα μόνον εάν η περίοδος διαμονής
σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αυστραλίας πιστοποιεί−
ται από τον Αρμόδιο Αυστραλιανό Φορέα.
ΜΕΡΟΣ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14
Υποβολή Εγγράφων
1. Αίτηση, αναγγελία ή ένσταση που αφορούν παροχές
που καταβάλλονται είτε δυνάμει αυτής της Συμφωνίας
είτε άλλως μπορούν να υποβάλλονται στο έδαφος και
των δύο Συμβαλλομένων Κρατών, σύμφωνα με τον Διοι−
κητικό Κανονισμό που θα συνταχθεί βάσει του άρθρου
18 οποτεδήποτε μετά την έναρξη ισχύος της Συμφω−
νίας.
2. Για τους σκοπούς καθορισμού δικαιώματος σε μία
παροχή, η ημερομηνία κατά την οποία αίτηση, αναγ−
γελία ή ένσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1
υποβάλλεται στον Αρμόδιο Φορέα του ενός Συμβαλλο−
μένου Κράτους θεωρείται ως η ημερομηνία υποβολής
του εγγράφου αυτού και στον Αρμόδιο Φορέα του άλ−
λου Συμβαλλομένου Κράτους. Ο Αρμόδιος Φορέας στον
οποίο υποβάλλεται αίτηση, αναγγελία ή ένσταση την
παραπέμπει χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση
εντός δώδεκα μηνών στον Αρμόδιο Φορέα του άλλου
Συμβαλλόμενου Κράτους.
3. Αίτηση για παροχή από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος
θεωρείται ως αίτηση για την αντίστοιχη παροχή και
από το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος εφόσον ο αιτών
έχει σημειώσει στην αίτησή του ότι έχει ή είχε υπα−
χθεί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του άλλου
Συμβαλλόμενου Κράτους και υπό την προϋπόθεση ότι
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το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος λάβει την αίτηση αυτή
εντός 12 μηνών.
4. Η αναφορά της παραγράφου 1 σε υποβολή ένστα−
σης, αφορά έγγραφο που άπτεται ένστασης η οποία
μπορεί να υποβληθεί σε διοικητικό όργανο που συστή−
θηκε από αντίστοιχη νομοθεσία, ή μέσω διοικητικών
διαδικασιών, για τους σκοπούς αυτούς.
Άρθρο 15
Καταβολή Παροχών
1. Η εναρκτήρια ημερομηνία για την καταβολή παροχής
πληρωτέας δυνάμει της Συμφωνίας αυτής θα προσδιο−
ρίζεται σύμφωνα με την νομοθεσία του ενδιαφερόμενου
Συμβαλλόμενου Κράτους αλλά σε καμιά περίπτωση η
ημερομηνία αυτή δεν θα προηγείται της ημερομηνίας
έναρξης ισχύος της Συμφωνία αυτής.
2. Σε περίπτωση που ένα Συμβαλλόμενο Κράτος επι−
βάλλει νομικούς ή διοικητικούς περιορισμούς στην με−
ταφορά συναλλάγματος εκτός του εδάφους του, αυτό
το Συμβαλλόμενο Κράτος θα θεσπίσει μέτρα το συντο−
μότερο δυνατόν τα οποία θα εγγυώνται τα δικαιώματα
πληρωμής και λήψης των παροχών που καταβάλλονται
σύμφωνα με την νομοθεσία του Συμβαλλομένου Κρά−
τους αυτού ή δυνάμει της Συμφωνίας αυτής. Τα μέτρα
αυτά θα εφαρμόζονται αναδρομικά έως τον χρόνο που
επιβλήθηκαν οι περιορισμοί.
3. Κατά την υλοποίηση των μέτρων της παραγράφου
2, το Συμβαλλόμενο Κράτος που δεν επιβάλλει τους
περιορισμούς που προβλέπονται στην παράγραφο 2,
μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς στην πληρωμή των
παροχών του που καταβάλλονται σύμφωνα με την Συμ−
φωνία στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους
μέχρι την άρση όλων των περιορισμών από το άλλο
Συμβαλλόμενο Κράτος Μετά την άρση των περιορισμών
από το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος και την πληρωμή
καθυστερούμενων από αυτό το Κράτος τότε το πρώτο
Συμβαλλόμενο Κράτος θα καταβάλλει και αυτό καθυ−
στερούμενες παροχές σε σχέση με ολόκληρο τον χρόνο
κατά την διάρκεια του οποίου είχαν επιβληθεί οι περι−
ορισμοί του πρώτου Συμβαλλόμενου Κράτους.
4. Σε περιπτώσεις, όπου ένα Συμβαλλόμενο Κράτος
έχει επιβάλλει νομικούς ή διοικητικούς περιορισμούς
στη μεταφορά του συναλλάγματός του εκτός του
εδάφους του, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 2,
ενημερώνει το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος για τους
περιορισμούς αυτούς εντός ενός ημερολογιακού μηνός
από την επιβολή τους και θεσπίζει τα μέτρα που προσ−
διορίζονται στην παράγραφο αυτή εντός τριών μηνών
από την επιβολή των περιορισμών. Η μη συμμόρφωση
σε οποιαδήποτε από τις δύο υποχρεώσεις δύναται να
θεωρηθεί από το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος ως ου−
σιώδης παραβίαση της Συμφωνίας για τους σκοπούς
του Άρθρου 60 της Συνθήκη της Βιέννης και του νόμου
περί Συνθηκών της 23ης Μαΐου 1969.
5. Παροχή που καταβάλλεται από ένα Συμβαλλόμενο
Κράτος δυνάμει της Συμφωνίας αυτής καταβάλλεται
από αυτό το Συμβαλλόμενο Κράτος ακόμα και στην
περίπτωση που ο δικαιούχος βρίσκεται στο έδαφος του
άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους χωρίς κρατήσεις για
διοικητικά τέλη και επιβαρύνσεις για την επεξεργασία
και πληρωμή της παροχής αυτής.
6. Οποιαδήποτε απαλλαγή από χαρτόσημα, συμβο−
λαιογραφικά ή ληξιαρχικά τέλη χορηγείται στο έδαφος

ενός των Συμβαλλομένων Κρατών σε σχέση με πιστο−
ποιητικά και δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται
για υποβολή στις Αρμόδιες Αρχές και Φορείς του Συμ−
βαλλόμενου Κράτους αυτού, ισχύει επίσης και για τα
πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για υποβολή στις Αρμόδιες Αρχές και Φορείς του άλλου
Συμβαλλόμενου Κράτους. Δικαιολογητικά και πιστο−
ποιητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν για τους
σκοπούς αυτής της Συμφωνίας απαλλάσσονται από την
επικύρωση διπλωματικών και προξενικών αρχών.
Άρθρο 16
Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων
1. Σε περιπτώσεις όπου:
(α) το καθυστερούμενο ποσό μιας παροχής που κα−
ταβάλλεται ή είναι καταβλητέο από ένα Συμβαλλόμενο
Κράτος και
(β) για μια ολόκληρη περίοδο ή για μέρος της περιό−
δου αυτής το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος έχει κατα−
βάλει στο εν λόγω πρόσωπο παροχή σύμφωνα με τη
νομοθεσία του και
(γ) το ποσό της παροχής που καταβλήθηκε από το
άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος θα μειωνόταν αν η παροχή
που είχε καταβληθεί ή ήταν καταβλητέα από το πρώτο
Συμβαλλόμενο Κράτος είχε καταβληθεί κατά τη διάρ−
κεια της εν λόγω περιόδου,
(δ) τότε το ποσό που δεν θα έχει καταβληθεί από το
άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος αν η παροχή που προσδι−
ορίζεται στην υποπαράγραφο (α) είχε καταβληθεί πε−
ριοδικά κατά τη διάρκεια της προγενέστερης εκείνης
περιόδου, θα θεωρείται ως χρέος οφειλόμενο από το
εν λόγω πρόσωπο στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος και
θα μπορεί να αναζητηθεί από το Κράτος αυτό.
2. Στην περίπτωση που το πρώτο Συμβαλλόμενο Κρά−
τος δεν έχει ακόμα καταβάλλει στο πρόσωπο το κα−
θυστερούμενο ποσό της παροχής που προσδιορίζεται
στην υποπαράγραφο 1 (α), το Κράτος αυτό θα κατα−
βάλει, κατόπιν αιτήματος του άλλου Συμβαλλόμενου
Κράτους το ποσό της παροχής που απαιτείται για την
εξόφληση του χρέους που προσδιορίζεται στην υπο−
παράγραφο 1 (δ) στο άλλο Κράτος και θα καταβάλει
τυχόν υπόλοιπο στο εν λόγω πρόσωπο.
3. Ο Αρμόδιος Φορέας που λαμβάνει το αίτημα σύμφω−
να με την παράγραφο 2 διαβιβάζει το ποσό του χρέους
στον Αρμόδιο Φορέα που έχει υποβάλλει το αίτημα.
Άρθρο 17
Ανταλλαγή Πληροφοριών και Αμοιβαία Συνεργασία
1. Οι Αρμόδιες Αρχές και οι Φορείς που είναι υπεύθυνοι
για την Εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής υποχρεούνται,
στον βαθμό που τους επιτρέπεται από τη νομοθεσία
τους:
(α) να διαβιβάζουν ο ένας στον άλλον οποιεσδήποτε
πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της
Συμφωνίας αυτής ή για τους σκοπούς της νομοθεσίας
τους για την κοινωνική ασφάλιση.
(β) να προσφέρουν όποια μέσα διαθέτουν και να συν−
δράμουν ο ένας τον άλλον (συμπεριλαμβανομένης της
διαβίβασης οποιωνδήποτε απαιτούμενων πληροφοριών)
σε σχέση με τον προσδιορισμό ή την πληρωμή οποι−
ωνδήποτε παροχών σύμφωνα με την Συμφωνία αυτή
ή σύμφωνα με την νομοθεσία επί της οποίας εφαρ−
μόζεται η Συμφωνία αυτή, όπως θα έπρατταν εάν το
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σχετικό θέμα αφορούσε την εφαρμογή της δικής τους
νομοθεσίας,
(γ) να διαβιβάζουν ο ένας στον άλλον, το συντομό−
τερο δυνατόν, κάθε πληροφορία σχετικά με τα μέτρα
που θέσπισαν για την εφαρμογή αυτής της Συμφωνί−
ας ή σχετικά με τις τροποποιήσεις στην αντίστοιχη
νομοθεσία τους, στον βαθμό που αυτές οι τροπο−
ποιήσεις επηρεάζουν την εφαρμογή της Συμφωνίας
αυτής και
(δ) κατόπιν αιτήματος του ενός προς τον άλλον, να
συνδράμουν ο ένας τον άλλον στην εφαρμογή των Συμ−
φωνιών στο τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων, για
θέματα που προκύπτουν μεταξύ οποιουδήποτε Συμβαλ−
λόμενου Κράτους και τρίτων Κρατών, στο βαθμό και υπό
τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στο Διοικητικό
Κανονισμό σύμφωνα με το Άρθρο 18.
2. Η συνδρομή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θα
παρέχεται δωρεάν, υποκείμενη σε οποιαδήποτε ρύθμιση
που επιτυγχάνεται μεταξύ των Αρμοδίων Αρχών και
Φορέων για την επιστροφή δαπανών συγκεκριμένων
κατηγοριών που καθορίζονται στο Διοικητικό Κανονισμό
σύμφωνα με το Άρθρο 18.
3. Εκτός από τις περιπτώσεις που απόκειται απο−
δέσμευση στοιχείων σύμφωνα με την νομοθεσία ενός
των Συμβαλλομένων Κρατών, οποιαδήποτε πληροφο−
ρία για ένα άτομο η οποία διαβιβάζεται σύμφωνα με
την Συμφωνία αυτή προς την Αρμόδια Αρχή ή Φορέα
του Συμβαλλόμενου Κράτους αυτού από την Αρμόδια
Αρχή ή Φορέα του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, είναι
εμπιστευτική και θα χρησιμοποιείται μόνον για τους
σκοπούς της εφαρμογής αυτής της Συμφωνίας και της
νομοθεσίας επί της οποίας αυτή εφαρμόζεται.
4. Σε καμία περίπτωση δεν δύνανται οι διατάξεις των
παραγράφων 1 και 3 να θεωρηθούν ότι επιβάλλουν στην
Αρμόδια Αρχή ή Φορέα την υποχρέωση να:
(α) λάβουν διοικητικά μέτρα σε αντίθεση με τους νό−
μους ή την διοικητική πρακτική του ίδιου ή του άλλου
Συμβαλλόμενου Κράτους, ή
(β) να παρέχουν στοιχεία που δεν είναι διαθέσιμα
σύμφωνα με τους νόμους ή κατά τη συνήθη διοικητική
πρακτική του ίδιου ή του άλλου Συμβαλλόμενου Κρά−
τους.
5. Παρά την εφαρμογή οποιωνδήποτε νόμων ή διοικη−
τικών πρακτικών ενός Συμβαλλόμενου Κράτους κανένα
προσωπικό δεδομένο που λαμβάνει το ένα Συμβαλλό−
μενο Κράτος από το άλλο δεν δύναται να διαβιβάζεται
ή να αποκαλύπτεται σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ή σε
οποιονδήποτε άλλο οργανισμό αυτής της άλλης χώρας,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου
Συμβαλλόμενου Κράτους.
6. Κατά την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής, η Αρμό−
δια Αρχή και ο Φορέας ενός Συμβαλλόμενου Κράτους
μπορεί να επικοινωνεί με τον άλλον σε οποιαδήποτε
από τις επίσημες γλώσσες των Συμβαλλομένων Κρα−
τών.
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Άρθρο 19
Επίλυση Διαφορών
1. Οι Αρμόδιες Αρχές των Συμβαλλομένων Κρατών θα
επιλύουν, στον βαθμό που είναι δυνατό, οποιεσδήποτε
δυσκολίες προκύπτουν στην ερμηνεία ή κατά την εφαρ−
μογή της Συμφωνίας αυτής, σύμφωνα με το πνεύμα και
τις θεμελιώδεις αρχές της.
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα προβαίνουν άμεσα σε
διαβουλεύσεις, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε από τα
δύο Συμβαλλόμενα Κράτη, αναφορικά με θέματα που
δεν έχουν επιλυθεί από τις Αρμόδιες Αρχές σύμφωνα
με την παράγραφο 1.
Άρθρο 20
Αναθεώρηση Συμφωνίας
Όταν το ένα Συμβαλλόμενο Κράτος υποβάλλει αίτημα
στο άλλο για συνάντηση με σκοπό την αναθεώρηση της
Συμφωνίας αυτής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα πρέπει
να συνέλθουν για το σκοπό αυτό μέσα σε έξι μήνες το
αργότερο από την υποβολή του αιτήματος αυτού και
εκτός της περίπτωσης που τα Συμβαλλόμενα Κράτη
συμφωνήσουν διαφορετικά, η συνάντησή τους θα λάβει
χώρα στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Κράτους προς
το οποίο υποβλήθηκε το αίτημα.
ΜΕΡΟΣ VI
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21
Μεταβατικές Διατάξεις
1. Για τον προσδιορισμό του δικαιώματος σε παροχή
σύμφωνα με την Συμφωνία αυτή, λαμβάνονται υπόψη οι
περίοδοι διαμονής στην Αυστραλία, οι περίοδοι διαμο−
νής ως εργαζομένων στην Αυστραλία και οι περίοδοι
ασφάλισης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που
έχουν συμπληρωθεί πριν την έναρξη ισχύος της Συμ−
φωνία αυτής.
2. Στην περίπτωση, που κατά την ημερομηνία έναρ−
ξης ισχύος της Συμφωνίας, ένα άτομο λαμβάνει μια σε
παροχή σύμφωνα με την νομοθεσία του ενός ή του
άλλου Κράτους, καμιά διάταξη αυτής της Συμφωνίας
δεν θα επηρεάσει το δικαίωμα του προσώπου αυτού
να λάβει τη παροχή.
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η Συμφωνία αυτή τίθεται σε ισχύ από την πρώτη
ημέρα του 2ου μήνα που ακολουθεί την τελευταία ημέρα
του μήνα κατά την οποία ανταλλάσσονται οι διακοι−
νώσεις μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών, μέσω της
διπλωματικής οδού, με την αμοιβαία γνωστοποίηση ότι
όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή αυτής της
Συμφωνίας έχουν ολοκληρωθεί.

Άρθρο 18
Διοικητικός Κανονισμός

Άρθρου 23
Λύση

1. Οι Αρμόδιες Αρχές των Συμβαλλόμενων Κρατών θα
θεσπίσουν, μέσω Διοικητικού Κανονισμού, τα απαιτούμε−
να μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής.
2. Οι Αρμόδιες Αρχές θα ορίζουν οργανισμούς σύν−
δεσης οι οποίοι θα αναφέρονται στον Διοικητικό Κα−
νονισμό.

1. Λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2, η Συμφωνία
αυτή παραμένει σε ισχύ μέχρι την παρέλευση 12 μη−
νών από την ημερομηνία κατά την οποία οποιοδήποτε
Συμβαλλόμενο Κράτος λάβει από το άλλο, μέσα της
διπλωματικής οδού, διακοίνωση λύσεως της Συμφωνία
αυτής.
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2. Σε περίπτωση λύσης η Συμφωνία αυτή θα συνεχίσει
να ισχύει για όλα τα πρόσωπα τα οποία:
(α) κατά την ημερομηνία λήξεως ισχύος της Συμφω−
νίας, λαμβάνουν παροχές, ή
(β) πριν από την ημερομηνία αυτή έχουν υποβάλλει
αιτήσεις, και θα δικαιούνται τη λήψη παροχών, δυνάμει
της Συμφωνία αυτής, ή
(γ) αμέσως πριν την ημερομηνία λύσης υπόκεινται
μόνον στην νομοθεσία ενός Συμβαλλόμενου Κράτους
σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Μέρους ΙΙ της Συμφωνίας,
εφόσον ο εργαζόμενος συνεχίζει να ικανοποιεί τα κρι−
τήρια του Άρθρου αυτού.

*01001401107080032*

ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφο−
ντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι για τον σκοπό αυ−
τόν από τις Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν την Συμ−
φωνία αυτή.
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ σε 2 πρωτότυπα στην Καμπέρα την 23η
ημέρα του Μαΐου του 2007 στην Ελληνική και Αγγλική
γλώσσα, κάθε κείμενο θεωρείται εξίσου έγκυρο.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
EΦΑΡMOΡΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
METAΞY ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σύμφωνα με το Άρθρο 18 της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφά−
λισης μεταξύ της Αυστραλίας και της Ελληνικής Δημοκρα−
τίας, που υπεγράφη στις 23 Μαΐου 2007, οι Αρμόδιες Αρχές
της Αυστραλίας και της Ελλάδας συντάσσουν τον παρόντα
Διοικητικό Κανονισμό, όπως διατυπώνεται στις παρακάτω
παραγράφους, με σκοπό την εφαρμογή της Συμφωνίας.
Τμήμα 1
Ορισμοί
Κατά την εφαρμογή του Διοικητικού Κανονισμού:
• «Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία Κοινωνικής Ασφά−
λισης μεταξύ της Αυστραλίας και της Ελληνικής Δημο−
κρατίας που υπεγράφη σας 23 Μαΐου 2007.
• «Κανονισμός» σημαίνει αυτόν τον Διοικητικό Κανονισμό,
• «Οργανισμός Σύνδεσης» σημαίνει:
(α) Σε σχέση με την Αυστραλία,
i. τις Διεθνείς Υπηρεσίες του Centrelink και
ii. σε ό,τι αφορά τη νομοθεσία της Συνταξιοδοτική Εγ−
γύησης, την Εφορία της Αυστραλίας (Australian Taxation
Office), και
(β) Σε σχέση με την Ελλάδα,
i. τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) για
τα πρόσωπα που υπάγονται στον ΟΓΑ.
ii. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ενιαίο Ταμείο
Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ−ΕΤΑΜ), για τα πρόσωπα που
υπάγονται στην ασφάλιση σύμφωνα και με τις λοιπές
διατάξεις του άρθρου 2 (β) της Συμφωνίας.
2. Λοιποί όροι θα έχουν την ίδια έννοια με αυτή που
αποδίδεται σε αυτούς στο άρθρο 1 της Συμφωνίας.
Τμήμα 2
Επικοινωνία μεταξύ των Οργανισμών Σύνδεσης
1. Η επικοινωνία αναφορικά με την εφαρμογή της
Συμφωνίας και του Κανονισμού αυτού, θα πραγματο−
ποιείται μεταξύ των αρμόδιων οργανισμών σύνδεσης.
Οι οργανισμοί σύνδεσης θα μπορούν να επικοινωνούν
απευθείας ο ένας με τον άλλο και με τα πρόσωπα στα
οποία εφαρμόζεται η Συμφωνία.
2. Η πληροφόρηση θα παρέχεται μεταξύ των οργανισμών
σύνδεσης με ηλεκτρονικά μέσα, εάν αυτό είναι δυνατό.
Τμήμα 3
Έντυπα και έγγραφα
1. Τα έντυπα και τα λοιπά έγγραφα που απατούνται για
την εφαρμογή της Συμφωνίας ή του Κανονισμού αυτού θα
συντάσσονται ή θα τροποποιούνται από τον κάθε οργανι−
σμό σύνδεσης κατόπιν διαβούλευσης με τον άλλον.
2. Οι οργανισμοί σύνδεσης των Μερών αποφασίζουν από
κοινού για τις απαραίτητες διαδικασίες σχετικά με την
εφαρμογή της Συμφωνίας και του Κανονισμού αυτού.
Τμήμα 4
Αποσπασμένοι εργαζόμενοι
1. Ο Αρμόδιος Φορέας του Μέρους του οποίου ή νο−
μοθεσία παραμένει εφαρμοστέα, θα εκδίδει ένα πιστο−
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ποιητικό δηλώνοντας ότι ο εργαζόμενος υπάγεται στη
νομοθεσία του και σημειώνοντας τη διάρκεια για την
οποία το πιστοποιητικό αυτό είναι έγκυρο.
2. Αυτό το πιστοποιητικό:
(α) όσον αφορά την Αυστραλία, θα εκδίδεται από τον
Έφορο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και θα
χορηγείται στον εργοδότη κατόπιν αιτήματός του.
(β) όσον αφορά την Ελλάδα θά εκδίδεται από τον
αρμόδιο φορέα κατόπιν αιτήματος του εργοδότη ή του
εργαζόμενου.
3. Ο οργανισμός σύνδεσης θα διαβιβάζει αντίγραφο
του πιστοποιητικού αυτού και έκθεση για τον αριθμό
των εκδοθέντων πιστοποιητικών στον οργανισμό σύν−
δεσης του άλλου μέρους σε τριμηνιαία βάση.
4. Ο Αρμόδιος Φορέας των συμβαλλομένων μερών
που εκδίδει το πιστοποιητικό μπορεί να το ακυρώνει
ή να το τροποποιεί και να ενημερώνει τον οργανισμό
σύνδεσης του άλλου μέρους.
Τμήμα 5
Υποβολή Αιτήσεων
1. Οι αιτήσεις για παροχές υποβάλλονται σε ειδικά
έντυπα που έχουν από κοινού καθοριστεί από τα δύο
Μέρη, τα οποία διατίθενται από τους οργανισμούς σύν−
δεσης και τους Αρμόδιους Φορείς.
2. Τα πρόσωπα που διαμένουν στην Αυστραλία, που αιτού−
νται την καταβολή σύνταξης γήρατος σύμφωνα με την Ελ−
ληνική νομοθεσία υποβάλλουν την αίτηση στο Centrelink.
3. Τα πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα και αιτού−
νται την καταβολή ενός επιδόματος σύμφωνα με την
Αυστραλιανή νομοθεσία υποβάλλουν την αίτηση στον
Αρμόδιο Ελληνικό Φορέα ή στον οργανισμό σύνδεσης.
Τμήμα 6
Επεξεργασία Αιτήσεων
1. Ο Αρμόδιος Φορέας ή οργανισμός σύνδεσης, που λαμ−
βάνει την αίτηση υποχρεούται, το συντομότερο δυνατόν:
(α) να πρωτοκολλεί την αίτηση με την ημερομηνία
λήψης και
(β)
i. να επαληθεύει την ταυτότητα του αιτούντος,
ii. να επικυρώνει τα προσωπικά στοιχεία που περι−
έχονται στην αίτηση βάσει των δικαιολογητικών που
υποβάλονται,
iii. να ελέγχει την πληρότητα και εάν είναι ελλειπής, να φρο−
ντίζει για την απόκτηση των ελλειπόντων στοιχείων, και
iν. όπου απαιτείται, να επικυρώνει αντίγραφα των πρω−
τότυπων δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση,
(γ) να αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση και τουλά−
χιστον εντός προθεσμίας 12 μηνών από τη λήψη της
αίτησης, το έντυπο αίτησης και τα πρωτότυπα ή τα
επικυρωμένα αντίγραφα ή τα σχετικά έγγραφα στον
οργανισμό σύνδεσης του άλλου Μέρους, όπως αυτό
αναφέρεται στο Τμήμα 1 του Κανονισμού.
(δ) να διαβιβάζει επιπλέον της αίτησης και των σχε−
τικών δικαιολογητικών, το έντυπο σύνδεσης μέ βάση
την αίτηση, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τις σχετικές
περιόδους διαμονής στην Αυστραλία ή τις περιόδους
ασφάλισης στην Ελλάδα, καθώς και πληροφορίες για
συντάξεις που ήδη καταβάλλονται στον αιτούντα.
2. Ο Αρμόδιος Φορέας του άλλου μέρους θα προσδιο−
ρίζει εάν ο αιτών δικαιούται παροχή, θα ενημερώνει τον
άλλο Αρμόδιο Φορέα ή τον οργανισμό σύνδεσης μέσω του
έντυπο σύνδεσης και θα διαβιβάζει την απόφαση απευ−
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θείας στον αιτούντα μαζί με πληροφορίες σχετικά με το
δικαίωμά του για επανεξέταση ή υποβολή ένστασης.
Τμήμα 7
Ανταλλαγή Πληροφόρησης
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 10 έως
16 της Συμφωνίας:
(α) ο Αρμόδιος Ελληνικός Φορέας ή ο οργανισμός σύν−
δεσης θα πρέπει κατόπιν αιτήματος του Αυστραλιανού
οργανισμού σύνδεσης,
i. να βεβαιώνει τις περιόδους ασφάλισης που έχουν
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα από ένα πρόσωπο σύμ−
φωνα με την ελληνική νομοθεσία και
ii. να παρέχει χωρίς καθυστέρηση οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία κριθεί απαραίτητη, μετά την λήψη του αιτή−
ματος από τον Αυστραλιανό οργανισμό σύνδεσης, και
(β) ο Αυστραλιανός Οργανισμός Σύνδεσης θα πρέπει, κα−
τόπιν αιτήματος του Ελληνικού οργανισμού σύνδεσης,
i. να πιστοποιεί τις περιόδους διαμονής ενός προσώ−
που στην Αυστραλία, και
ii. να παρέχει χωρίς καθυστέρηση οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία κριθεί απαραίτητη, μετά την λήψη του αι−
τήματος από τον Ελληνικό οργανισμό σύνδεσης.
Τμήμα 8
Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων
που ανακύπτουν από τη Συμφωνία.
1. Σύμφωνα με το Άρθρο 16 της Συμφωνίας, αν ένα από
τα Μέρη καταβάλλει μια παροχή μαζί με τα καθυστε−
ρούμενα ποσά σε πρόσωπο που ελάμβανε ή λαμβάνει
μια παροχή από το άλλο Μέρος, ο Αρμόδιος Φορέας του
πρώτου Μέρους δεν θα καταβάλλει τα καθυστερούμενα
αυτά ποσά, μέχρις ότου ο Αρμόδιος Φορέας του άλλου
Μέρους, που πρέπει υποχρεωτικά να ενημερωθεί για την
απόφασή του αυτή, έχει γνωστοποιήσει ότι είτε:
(α) δεν απαιτείται καμία αποζημίωση σύμφωνα με την
παράγραφο αυτή, ή
(β) ένα επιπλέον ποσό πληρωμής που προκύπτει από
τη χορήγηση παροχής από το πρώτο Μέρος θα πρέπει
να ανακτηθεί από τα καθυστερούμενα ποσά, πριν αυτά
καταβληθούν απευθείας στο δικαιούχο.
2. Όταν η ενημέρωση σχετικά με τη καταβολή της πα−
ροχής που αναφέρεται στην προηγουμένη παράγραφο
πραγματοποιηθεί, ο Αρμόδιος Φορέας του Μέρους που
έχει καταβάλει το επιπλέον ποσό θα πληροφορήσει τον
Αρμόδιο Φορέα του άλλου Μέρους για το ποσό της
επιπλέον πληρωμής.
3. Όπου έχει προκύψει επιπλέον πληρωμή, ο Αρμόδιος
Φορέας που καταβάλλει την παροχή θα αφαιρεί από
τα οφειλόμενα καθυστερούμενα ποσά, καθ’ υπόδειξη
του Αρμόδιου Φορέα του άλλου Μέρους το ποσόν της
επιπλέον πληρωμής υπολογισμένο στο δικό του νόμισμα
κατά το χρόνο της αφαίρεσης και θα μεταφέρει το
ποσό αυτό, το συντομότερο δυνατόν, προς τον Αρμόδιο
Φορέα που το έχει ζητήσει.
Τμήμα 9
Ενστάσεις και σχετικά έγγραφα
Ο αρμόδιος Φορέας ο οποίος λαμβάνει ενστάσεις και
σχετικά έγγραφα σύμφωνα με την νομοθεσία του άλλου
Μέρους, υποχρεούται:
(α) να πρωτοκολλεί το έγγραφο κατά την ημερομηνία
λήψης του
(β) να καταγράφει τη λήψη των εγγράφων στον δικό
του οργανισμό σύνδεσης,

(γ) να αποστέλλει τα έγγραφα στον οργανισμό σύνδε−
σης του άλλου Μέρους, το συντομότερο δυνατόν, μετά
από την ημερομηνία λήψης τους.
Τμήμα 10
Ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων
Οι Αρμόδιοι Φορείς ή οι οργανισμοί σύνδεσης θα
ανταλλάσσουν στατιστικά στοιχεία σε ετήσια βάση,
σε χρόνο που θα συμφωνηθεί από κοινού, αναφορικά
με τις πληρωμές που έχει πραγματοποιήσει ο καθένας
στο πλαίσιο αυτής της Συμφωνίας. Αυτά τα στατιστικά
στοιχεία θα περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με τον
αριθμό των δικαιούχων καθώς και το συνολικό ποσό
των παροχών που έχουν καταβληθεί.
Τμήμα 11
Ανταλλαγή δεδομένων
1. Οι οργανισμοί σύνδεσης θα παρέχουν ο ένας στον
άλλο πληροφορίες σχετικά με τις αυξήσεις των παρο−
χών που καταβάλλονται στους ασφαλισμένους τους,
κατά τον χρόνο που επιβάλλονται τιμαριθμικές ανα−
προσαρμογές και γενικότερες αυξήσεις.
2. Οι Αρμόδιοι Φορείς ή οι οργανισμοί σύνδεσης κάθε
Μέρους θα παρέχουν στον Αρμόδιο Φορέα του άλλου
Μέρους, πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους
παροχών και από τις δυο χώρες που έχουν ήδη απο−
βιώσει.
3. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα γίνεται ηλε−
κτρονικά, όταν οι Αρμόδιοι Φορείς αποκτήσουν τη δυ−
νατότητα αυτή.
Τμήμα 12
Αμοιβαία συνδρομή και διαδικασία εξεργασίας
1. Οι οργανισμοί σύνδεσης θα συνεργάζονται για την
έγκαιρη επεξεργασία των αιτήσεων που υποβάλλονται
στο πλαίσιο της Συμφωνίας καθώς και σε κάθε άλλο θέμα
που προκύπτει κατά την εφαρμογή της Συμφωνίας.
2. Οι οργανισμοί σύνδεσης των δύο Μερών θα λαμβάνουν
οποιαδήποτε μέτρα θεωρούν απαραίτητα και κατάλληλα
για την βελτίωση της εφαρμογής της Συμφωνίας.
Τμήμα 13
Αναθεώρηση της Συμφωνίας
Ο Κανονισμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί οποτεδή−
ποτε κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών.
Τμήμα 14
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος
Ο Κανονισμός αυτός τίθεται σε εφαρμογή την ίδια
ημερομηνία που θα ισχύσει η Συμφωνία και θα εφαρ−
μόζεται καθ’όλη την διάρκεια ισχύος της.
Οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέ−
γραψαν αυτόν τον Διοικητικό Κανονισμό.
Υπεγράφη σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, στην Αθήνα
την 8η ημέρα του Νοεμβρίου του 2007 στην Αγγλική και Ελ−
ληνική γλώσσα. Κάθε κείμενο θεωρείται εξίσου έγκυρο.
Εκ μέρους της Αρμόδιας Αρχής
της Ελληνικής Δημοκρατίας:

Εκ μέρους της Αρμόδιας
Αρχής της Αυστραλίας
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Άρθρο δεύτερο

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας
και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της που κυρώνονται με την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου
22 της Συμφωνίας και του άρθρου 14 του Διοικητικού Κανονισμού.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Φ. ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2008
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
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