
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ' "Αρ. 307 της 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
"Ο ύτχό της Βουλής των 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί Κοινωνικών 

'Ασφαλίσεων, τό κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως 
είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 τοΟ Συντάγματος. 

'Αριθμός 2 του 1964 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙ 
ΝΩΝΙΚΩΝ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩ
Σ Ε Ω Ν ΝΟΜΟΥΣ, ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗ
ΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ, ΜΗΤΡΟΤΗΤΟΣ, 
Α Σ Θ Ε Ν Ε Ι Α Σ , Α Ν Ε Ρ Γ Ι Α Σ , Χ Η Ρ Ε Ι Α Σ , ΟΡΦΑΝΙΑΣ, ΓΗΡΑ
Τ Ο Σ , ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1 . "Ο παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Κοινωνικών Συνοπτικός 

'Ασφαλίσεων Νόμος του 1964. τίτλος. 
Μέρος Ι . -ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

2.—(1) Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ του Ερμηνεία, 
κειμένου. 

«αϊτών» σημαίνει πρόσωπον προδάλλον άξίωσιν δια τήν κατα(5ο
λήν οίασδήποτε παροχής δυνάμει του παρόντος Νόμου' 

«άναλογιστής"» σημαίνει πρόσωπον διοριζόμενον ύπό του 'Υπουρ
γού ώς έχον τά προσόντα αναλογιστοΟ δια τους σκοπούς τοΟ άρ
θρου 64* 

«άνοτπηρία» σημαίνει τήν έκτασιν, έκπεφρασμένην είς έκατοχττι
αίαν αναλογίαν, καθ* ή ν ό ήσφαλισμένος συνεπεία ατυχήματος ή 
νόσου υπέστη άπώλειαν υγείας, των δυνάμεων αύτου ή τής προς 
τό άπολαμβάνειν τήν ζωήν Ικανότητος* 

«ανήλικος» σημαίνει πρόσωπον μή συμπληρώσαν τό δέκατον τέ
ταρτον Ετος τής ηλικίας αύτοΟ, ή πρόσωπον άγαμον μεταξύ τών 
δεκατεσσάρων και δεκαοκτώ ετών δπερ τυγχάνει τακτικής εκπαι
δεύσεως ή εγκεκριμένης παρά του Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλί
σεων μαθητείας, ή πρόσωπον άγαμον συμπληρώσαν τό δέκατον 
τέταρτον έτος τής ηλικίας αύτου δπερ δμως στερείται μονίμως τής 
προς συντήρησιν έαυτου Ικανότητος" 

«αντιμισθία» περιλαμβάνει πασαν πληρωμήν γενομένην ύπό τοΟ 
εργοδότου διαρκούσης ασθενείας οφειλομένης είς ατύχημα τ ι ή δι
αρκούσης συνήθους τινός ασθενείας* 

(189) 
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Πρώτος 
ΠΙναζ. 
Δεύτερος 
ΠΙναξ. 

Πρώτος 
ΠΙναξ. 
Δεύτερος 
ΠΙναξ. 

«ασφαλιστέα άπασχόλησις» σημαίνει πασαν άπασχόλησιν έκ 
των καθοριζομένων έν Μέρει Ι του Πρώτου και Δευτέρου Πίνακος, 
έκτος έάν αϋτη είναι έκ των εξαιρουμένων, ήτοι άπασχόλησις δια
λαμβανομένη έν Μέρει 11 των άνω Πινάκων" 

«ατύχημα» σημαίνει ατύχημα προκληθέν έκ της απασχολήσεως 
και κατά τήν άπασχόλησιν ήσφαλισμένου* 

«αυτοτελώς εργαζόμενος» σημαίνει πρόσωπον έργαζόμενον έπί 
κέρδει έν Κύπρω και μη παρέχον έξηρτημένην έργασίαν δυνάμει 
συμβάσεως μισθώσεως εργασίας ή μαθητείας' 

«δικαιούχος» άναφορικώς προς οίανδήποτε παροχήν σημαίνει τό 
δικαιούμενον είς τοιαύτην παροχήν πρόσωπον' 

«δικαστήριον» σημαίνει τό άρμόδιον δικαστήριον' 
«έβδομάς εισφορών» σημαίνει περίοδον επτά ήμερων, άρχομέ

νην τό μεσονύκτιον μεταξύ Κυριακής καΐ Δευτέρας' 
«έξαιρούμενον πρόσωπον» σημαίνει πρόσωπον άσκουν έξαιρου

μένην άπασχόλησιν ώς αϋτη καθορίζεται έν Μέρει 11 του Πρώτου 
και Δευτέρου Πίνακος' 

«εργατική διαφορά» σημαίνει διαφοράν άναφυομένην μεταξύ ερ
γοδότου και μισθωτών, ή μεταξύ μισθωτών σχετικώς μέ τήν άπα
σχόλησιν ή μή άπασχόλησιν, τους δρους εργασίας ή τους δρους 
απασχολήσεως οιωνδήποτε προσώπων^ έν τη υπηρεσία τοΟ εργο
δότου μεθ' οδ προέκυψεν ή διαφορά, ή μή' 

«εργοδότης» περιλαμβάνει τήν Κυβέρνησιν της Κυπριακής Δη
μοκρατίας και οιονδήποτε όργοη/ισμόν προσώπων, μετά ή άνευ νο
μικής προσωπικότητος, ώς και τους νομίμους εκπροσώπους απο
θανόντος εργοδότου' οσάκις δε αί ύπηρεσίαι ήσφαλισμένου παρα
χωρώνται προσωρινώς ή έκμισθουνται είς έτερον πρόσωπον ύπό 
του* προσώπου μεθ' οδ ό ήσφαλισμένος συνήψε σύμβασιν μισθώσε
ως εργασίας ή μαθητείας, ό τελευταίος εξακολουθεί νά θεωρήται 
δι* απαντάς τους σκοπούς του παρόντος Νόμου εργοδότης του 
ήσφαλισμένου έν δσω οδτος εργάζεται διά τό έτερον πρόσωπον" 
εργοδότης δέ προσώπου παρέχοντος τάς υπηρεσίας του διά τους 
σκοπούς παιγνίου τινός ή αναψυχής, δπερ προσελήφθη ή πληρώνε
ται ύπό τίνος λέσχης θεωρείται δι' απαντάς τους σκοπούς του πα
ρόντος Νόμου, ό διευθυντής ή τά μέλη της διοικούσης επιτροπής 
της λέσχης" 

«έτος εισφορών» σημαίνει περίοδον πεντήκοντα δύο ή πεντήκοντα 
τριών εβδομάδων εισφορών, άρχομένην τήν πρώτην Δευτέραν 
'Οκτωβρίου ενός έκαστου έτους και λήγουσαν τήν Κυριακήν πρό 
της πρώτης Δευτέρας 'Οκτωβρίου του επομένου έτους' 

«έτος παροχών» σημαίνει περίοδον άρχομένην τήν πρώτην Δευ
τέραν Απριλίου έκαστου έτους και λήγουσαν τήν πρό της πρώτης 
Δευτέρας 'Απριλίου τοΟ επομένου έτους Κυριακήν. 

«ήσφαλισμένος» σημαίνει ήσφαλισμένον δυνάμει τού παρόντος 
Νόμου" 

«Ιατρική περίθαλψις» σημαίνει Ιατρική ν περίθαλψιν, χειρουρ
γικήν έπέμβασιν και θεραπείαν προς άποκατάστασιν της υγείας, 
περιλαμβάνονται δέ at πάσης φύσεως θεραπεΐαι, δίαιται ή έτεραι 
θεραπευτικαΐ άγωγαί, ώς καΐ φαρμακευτική περίθαλψις· 

«Ιατρικός Λειτουργός» σημαίνει Κυβερνητικόν Ίατρικόν Λει-
τουργόν' 
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«καθορισμένη ημερομηνία» σημαίνει την δια Διατάγματος του 
'Υπουργικού Συμβουλίου καθορισθησομένην ήμερομηνίαν ενάρ
ξεως του σχετικού Νόμου' 

«μήν είσφορών» σημαίνει σύνολον τεσσάρων ή πέντε εβδομάδων 
είσφορών, άρχομένην τήν πρώτη ν Δευτέραν ημερολογιακού μηνός 
καΐ λήγουσαν τήν Κυριακήν προ της πρώτης Δευτέρας του επομέ
νου ημερολογιακού μηνός' 

«μισθωτόν πρόσωπον» σημαίνει πρόσωπον άσκοΟν οίανδήποτε 
άσφαλιστέαν άπασχόλησιν έκ των καθοριζομένων έν Μέρει 1 τοΟ 
Πρώτου ΠίναΚΟς' Πρώτος 

«νόσος» σημαίνει έπαγγελματικήν νόσο ν έκ των καθοριζομένων
 να

^' 
έν τω Δεκάτω Πίνακι, ή έν οίωδήποτε έτέρω νόμω προβλέποντι Δέκατος 
περί της παροχής αποζημιώσεως δια τοιαύτην νόσον' Πίναξ. 

«ορφανός» σημαίνει άνήλικον οδτινος αμφότεροι ol γονείς απε
βίωσαν, έξ ών ό εις τουλάχιστον ήτο ήσφαλισμένος" 

«παροχή» σημαίνει τήν δυνάμει του παρόντος Νόμου καταβλη
τέαν παροχήν 

«περίοδος διακοπής της απασχολήσεως» κέκτηται τήν gwoiocv 
ήν άπέδωκεν εΙς τόν ορον τούτον τό άρθρον 18' 

«προστοττευόμενος ανήλικος» έν σχέσει προς πρόσωπον τ ι σημαί
νει άνήλικον τέκνον, νεώτερον άδελφόν ή νεωτέραν άδελφήν αύτου, 
άγαμον καΐ έν δλω ή κατά κύριον λόγον συντηρούμενον ύπό του 
προσώπου τούτου' 

«Πρώτος Λειτουργός Ασφαλίσεων» σημαίνει τόν λειτουργόν δν 
ό Υπουργός ήθελεν ορίσει συμφώνως τω άρθρω 56' 

«συγγενής» σημαίνει τόν άδελφόν, άδελφήν, πάππον καΐ μάμμην, 
του ήσφαλισμένου" 

«σχετική απώλεια Ικανότητος» σημαίνει τήν όλικήν ή μερικήν 
άπώλειαν της συνήθους χρήσεως τών οργάνων ή μερών τοΟ σώμα
τος ή τήν συνεπεία ταύτης καταστροφήν ή βλάβην τών φυσικών 
ή πνευματικών λειτουργιών" 

«σχετικόν ατύχημα» και «σχετική σωματική βλάβη» αναφορικούς 
προς παροχάς λόγω σωματικής βλάβης, αναπηρίας, ή θανάτου, 
σημαίνουν αντιστοίχως τό ατύχημα ή τήν σωματικήν βλάβην ανα
φορικούς προς ήν προβάλλεται άξίωσις ή είναι πληρωτέα οΐαδή
ποτε τών ανωτέρω παροχών' 

«Ταμεΐον» σημαίνει τό Ταμεΐον Κοινωνικών "Ασφαλίσεων τό 
Ιδρυόμενον συμφώνως τω άρθρω 62' 

* «τέως δικαιοΟχος» σημαίνει τόν δυνάμει του καταργηθέντος 
περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου δικαιουχον' κ 354 

«τέως ήσφαλισμένος» σημαίνει τόν είσφέροντα δυνάμει του κα
ταργηθέντος περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου" 

«τοκετός» σημαίνει τοκετόν άπολήγοντα είς τήν γέννησιν ζών
τος τέκνου, ή τοκετόν γενόμενον μετά πάροδον είκοσιοκτώ εβδο
μάδων κυοφορίας και άπολήγοντα είς τήν γέννησιν τέκνου ζώντος 
ή νεκροΟ, ό δέ δρος «κυοφορία» θά έρμηνεύηται αναλόγως' 

«τόπος απασχολήσεως» προσώπου τινός σημαίνει οίονδήποτε με
ταλλεΐον, λατομεΐον, έργοστάσιον, έργαστήριον, ή έτέραν έγκα
τάστασιν ή τόπον ένθα τό πρόσωπον τοΟτο απασχολείται' 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εργασίας και Κοινωνικών 
t 'Ασφαλίσεων. 
'£·.. (2) Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου— 

«τέκνον» περιλαμβάνει προγονόν, νόθον τέκνον και τέκνον υΐο
^ θετηθέν κατά τίνα ύπό του δικαίου άναγνωριζόμενον τρόπον 

t 



Ήσφαλι

σμένοι. 

ΚατηνορΙαι 
ήσφαλι

σμένων. 

Πρώτος 
ΠΙνάξ. 

Δεύτερος 
ΠΙναξ. 

Τρεις Ισαι 
είσφοραΐ 
μισθωτών. 

Τρίτος 
ΠΙναξ. 
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«πατήρ» περιλαμβάνει και τόν πατρυϊόν' 
«μήτηρ» περιλαμβάνει και τήν μητρυϊάν" 
«γονεύς» περιλαμβάνει θετόν γονέα ή πρόσωπον υιοθέτησαν τέ

κνον κατά τίνα ύπό του δικαίου άναγνωριζόμενον τρόπον. 
(3) Δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου— 

(α) πρόσωπον τι λογίζεται άνω ή κάτω ώρισμένης ηλικίας έάν 
συνεπλήρωσεν, ή αναλόγως δέν συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν ταύτην' 

(β) πρόσωπον τι λογίζεται μεταξύ δύο ώρισμένων ηλικιών έάν 
συνεπλήρωσε τήν μικροτέραν ήλικίαν ούχι δμως τήν μεγαλυτέραν 
τοιαύτην" 

(γ) πρόσωπον τι λογίζεται μή συμπληρώσαν τήν ήλικίαν τών 
δεκαοκτώ ετών μέχρι της ενάρξεως τής δεκάτης ογδόης επετείου 
της γεννήσεως αύτου, τό αυτό δέ Ισχύει και διά τάς λοιπάς ηλι
κίας. 

Μέρος Π .ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑ! Ε1ΣΦΟΡΑ1 
3 . Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, πάς δστις κα

τά τήν καθωρισμένην ήμερομηνίαν ή μετά ταύτην εργάζεται έπί κέρ
δει υποχρεούται νά άσφαλίζηται δυνάμει τών διατάξεων του παρόν
τος Νόμου, οΰτω δέ και παραμένει μέχρι τοΰ θανάτου αυτού. 

4. Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου ο'ι ήσφαλισμένοι κατα
τάσσονται εις τάς ακολούθους τρεις κατηγορίας : 

(α) μισθωτοί, ήτοι πρόσωπα άσκοΟντα έπί κέρδει άσφαλιστέαν 
άπασχόλησιν έκ τών καθοριζομένων έν Μέρει Ι του Πρώτου 
Πίνακος, εξαιρουμένων δμως τών έν Μέρει ! Ι του αύτου 
Πίνακος καθοριζομένων προσώπων* 

(β) αυτοτελώς εργαζόμενοι, ήτοι πρόσωπα ασκούντα έπί κέρ
δει άσφαλιστέαν άπασχόλησιν έκ τών καθοριζομένων έν 
Μέρει 1 του Δευτέρου Πίνακος, εξαιρουμένων δμως τών έν 
Μέρει II του αύτου Πίνακος καθοριζομένων προσώπων, και 
άτινα δέν εΐναι πρόσωπα άσκοΟντα έξηρτημένην έργασίαν 

(γ) έτεροι ήσφαλισμένοι, ώς καθορίζεται έν άρθρω 8. 

5.—(1) Δι' έκάστην εβδομάδα εισφορών καθ' ήν, ή διά μέρος τής 
οποίας μισθωτός της άπησχολεΐτο είς έξηρτημένην έργασίαν κατα
βάλλονται υποχρεωτικώς συμφώνως ταϊς διατάξεσι του παρόντος 
Νόμου τρεις ϊσαι είσφοραί, μία παρά τοΰ μισθωτού, έτερα παρά του 
εργοδότου καΐ τρίτη έκ του Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας. 

Νοείται δτι : 
(α) ουδεμία εισφορά καταβάλλεται άναφορικώς προς εβδομά

δα καθ' ήν ό μισθωτός ούδεμίαν ύπηρεσίαν παρέσχε και 
ούτω ουδεμία αντιμισθία τω κατεβλήθη" 

(β) έάν ό εργοδότης καταβάλη είσφοράν διά τίνα εβδομάδα 
άναφορικώς προς τίνα μισθωτόν, ουδεμία έτερα είσφορά κα
ταβάλλεται παρ' έτερου εργοδότου άναφορικώς προς τήν 
αυτήν εβδομάδα καΐ διά τό αυτό πρόσωπον. 

(2) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου αί δυνάμει 
του παρόντος άρθρου πληρωτέαι καθ' εβδομάδα είσφοραί ύπό του 
μισθωτού, του εργοδότου και έκ του Παγίου Ταμείου της Δημοκρα
τίας είναι τά έν τη δευτέρα στήλη του Τρίτου Πίνακος εκτιθέμενα 
ποσά διά πασαν εβδομάδα εισφορών άπό τής καθορισμένης ήμερο 
μηνίας. 

Λ 
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(3) Ό εργοδότης ενέχεται κατ' αρχήν είς την καταβολήν τόσον 
της ύπ' αύτοΟ πληρωτέας εισφοράς δσον καΐ της υπό τοΟ μισθωτού 
πληρωτέας τοιαύτης" αΰτη καταβάλλεται δια λογαριασμόν του 
μισθωτού, τοΟ τελευταίου άπαλασσομένου οίασδήποτε ένοχης προς 
καταβολήν της είσφορας" διά τους σκοπούς δέ τοΟ παρόντος Νόμου 
είσφοραί καταβληθεΐσαι ύπό τοΟ εργοδότου διά λογαριασμόν τοδ 
μισθωτού λογίζονται είσφοραί καταβληθεΐσαι ύπό του μισθωτοΟ. 

(4) Τό δυνάμει του παρόντος άρθρου καταβλητέον έκ του Παγίου 
Ταμείου της Δημοκρατίας ποσόν υπολογίζεται καΐ καταβάλλεται 
καθ' δν τρόπον ήθελεν ό Γενικός Λογιστής αποφασίσει. 

6.—(1) 'Ανεξαρτήτως οίασδήποτε συμβάσεως περί τό εναντίον, ΕΙσφορα1 
ό εργοδότης δέν δικαιούται νά παρακράτη έκ των ημερομισθίων ή μισθωτών καί 
ετέρας αντιμισθίας του απασχολουμένου παρ* αύτω προσώπου, ή εργοδοτών, 
άλλως πως νά διεκδίκηση τήν άναφορικώς προς τό πρόσωπον τούτο 
ύπ* αύτου πληρωτέαν είσφοράν, πάς δέ εργοδότης δστις παρακρατεί 
ή πειράται νά παρακράτηση τήν ύπ* αύτου πληρωτέαν άναφορικώς 
προς οιονδήποτε πρόσωπον είσφοράν έν δλω ή έν μέρει, έκ των 
μισθών ή ετέρας αντιμισθίας του προσώπου τούτου, εΐναι ένοχος 
αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς χρηματικήν 
ποινή ν μέχρι πεντήκοντα λιρών. 

(2) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οιουδήποτε νόμου ή οίασδήποτε 
συμβάσεως περί τό εναντίον, αί είσφοραί αΤτινες καταβάλλονται 
ύπό του εργοδότου διά λογαριασμόν μισθωτού λαμβάνοντος έκ του 
εργοδότου ημερομίσθια ή έτέραν χρηματικήν άντιμισθίαν, δύνανται 
νά διεκδικηθώσι διά παρακρατήσεων διενεργουμένων έκ τών ημερο
μισθίων ή της οφειλομένης τω μισθωτφ ύπό του εργοδότου ετέρας 
αντιμισθίας, ουχί δέ άλλως πως. 

Νοείται δτι δέν επιτρέπεται τοιαύτη παρακράτησις έξ έτερων ημε
ρομισθίων ή αντιμισθίας πλην τών καταβαλλομένων, έν δλω ή έν 
μέρει, άναφορικώς προς τήν εβδομάδα ή μέρος της εβδομάδος εισ
φορών δι* ήν εΐναι πληρωτέα ή τοιαύτη είσφορά. 

(3) Όσάκις ό μισθωτός δέν λαμβάνη ημερομίσθια ή έτέραν χρημα
τικήν άντιμισθίαν παρά του εργοδότου άλλα λαμβάνει τοιαύτην 
άντιμισθίαν παρ' έτερου τινός προσώπου τό ποσόν της ύπό τοΟ εργο
δότου διά λογαριασμόν τοΟ μισθωτοΟ πληρωτέας είσφορας δύναται 
νά διεκδικηθη (μή αποκλειομένου παντός έτερου μέσου διεκδική
σεως) ώς αστικόν χρέος, έφ' δσον ήθελον ληφθη τά προς τοΟτο δι
καστικά μέτρα εντός τριών μηνών άφ* ής ή είσφοροά κατέστη 
πληρωτέα. 

(4) Όσάκις ό μισθωτός δέν λαμβάνη ημερομίσθια ή έτέραν χρη
ματικήν άντιμισθίαν είτε παρά του εργοδότου είτε παρ* έτερου τίνος 
προσώπου, ό εργοδότης ενέχεται εις τήν καταβολήν τόσον τής ύπ' 
αύτοΟ πληρωτέας είσφορας όσον και τής ύπό του μισθωτοΟ πληρω
τέας τοιαύτης, δέν δικαιούται δέ νά διεκδίκηση οιονδήποτε μέρος 
αύτης έκ τοΟ μισθωτού. 

(5) Παν ποσόν παρακρατούμενον ύπό του εργοδότου δυνάμει τοΟ 
παρόντος άρθρου, έξ ημερομισθίων ή ετέρας αντιμισθίας, λογίζεται 
ώς ποσόν έμπεπιστευμένον αύτω διά τήν πληρωμήν της είσφορας 
άναφορικώς προς ήν έγένετο ή παρακράτησις. 



Είσφορά 
αυτοτελώς 
εργαζομένων 
καΐ έκ τοϋ 
Παγίου 
Ταμείου τής 
Δημοκρατίας. 

Τέταρτος 
Πίναξ. 

Προαιρετική 
άσφάλισις. 
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7.—(1) Δι' £καστον μήνα εισφορών διαρκοΰντος τοΰ οποίου η μέ 
ρος του οποίου ό ήσφαλισμένος εργαζόμενος αυτοτελώς δεν ενέχε
ται είς την πληρωμήν εισφοράς ώς μισθωτός, οδτος ενέχεται, τηρου
μένων των διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου, είς την καταβολήν εισφο
ράς δι' οκάστην εβδομάδα εισφορών τοΰ τοιούτου μηνός, έκ του Πα
γίου δέ Ταμείου της Δημοκρατίας καταβάλλεται εισφορά ανερχο
μένη είς τό ήμισυ της έν λόγω εισφοράς. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αϊ δυνάμει 
τοΰ παρόντος άρθρου πληρωτέαι παρά τίνος αυτοτελώς εργαζομένου 
καθ' εβδομάδα είσφοραΐ είναι τά έν τή δευτέρα στήλη τοΰ Τετάρτου 
Πίνακος εκτιθέμενα ποσά δια πάσαν εβδομάδα εισφορών από της 
καθωρισμένης ημερομηνίας. 

(3) Τό δυνάμει του παρόντος άρθρου καταβλητέον έκ του Παγίου 
Ταμείου τής Δημοκρατίας ποσόν υπολογίζεται καΐ καταβάλλεται 
καθ' δν τρόπον ήθελεν ό Γενικός Λογιστής αποφασίσει. 

8.—(1) Πάν πρόσωπον (περιλαμβανομένων και των εξαιρουμένων 
προσώπων) δικαιούται τή υποβολή αιτήσεως προς τόν Πρώτον Λει
τουργόν 'Ασφαλίσεων, νά λάβη πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφα
λίσεως έάν— 

(α) έ'χη την συνήθη αύτου διαμονήν έν Κύπρω και έργάζηται 
επί κέρδει έν αυτή, δεν ένέχηται δμως είς τήν καταβολήν 
εισφορών δυνάμει του παρόντος Νόμου είτε ώς μισθωτός 
είτε ώς αυτοτελώς έργαζόμενον πρόσωπον' ή 

(β) £χη τήν συνήθη αύτου διαμονήν έν Κύπρω και κατέβαλεν 
πεντήκοντα τουλάχιστον εισφοράς' ή 

(γ) κατέβαλεν εκατόν πεντήκοντα εξ τουλάχιστον εισφοράς" ή 
(δ) έργάζηται έκτος τής Κύπρου έν τή υπηρεσία εργοδότου 

έχοντος τήν διαμονήν αύτου έν Κύπρω ή έχοντος έπαγγελμα
τικήν έγκατάστασιν έν Κύπρω. 

(2) Πρόσωπον κατέχον πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως 
παρασχεθέν αύτω δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου δικαιούται νά προ
βαίνη είς τήν καταβολήν εισφορών προαιρετικής ασφαλίσεως διά 
πάσαν εβδομάδα εισφορών καθ ήν τό πιστοποιητικόν είναι έν ίσχύϊ, 
νοουμένου δτι διά τήν εβδομάδα ταύτη ν ουδεμία εισφορά είναι πλη
ρωτέα ύπ' αύτου ή άναφορικώς προς αυτό δυνάμει του άρθρου 5 ή 7. 

(3) Ή διά τίνα εβδομάδα πληρωτέα ύπό ήσφαλισμένου δυνάμει 
τοϋ παρόντος άρθρου εισφορά εΐναι ίση προς τό ποσόν τής εισφοράς 
είς ήν θά ένείχετο διά τήν εβδομάδα ταύτην έάν κατά τήν εβδομάδα 
ταύτην ήτο πρόσωπον έργαζόμενον αυτοτελώς. 

(4) Άναφορικώς προς έκάστην είσφοράν πληρωτέαν παρά τίνος 
ήσφαλισμένου δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου καταβάλλεται έκ τοΰ 
Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας εισφορά ανερχομένη εις τό ήμισυ 
τής τοιαύτης εισφοράς. 

^ 

* 
*% 

Άσφαλιστι

καΐ πινα

κίδες καΐ 
ένσημα. 

9.—(1) ΠινακΙς (έν τω παρόντι Νόμω αναφερομένη ώς ασφαλι
στική πινακις») — 

(α) χορηγείται άνευ οιασδήποτε επιβαρύνσεως είς πάντα ήσφα

λισμένον' 
(β) παραμένει ιδιοκτησία τής Κυβερνήσεως" 
(γ) ισχύει δι' έ'ν έ'τος εισφορών. 

t 
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(2) θ ά έκδοθώσι κινητά επισήματα (έν τω παρόντι Νόμω ανα
φερόμενα ώς «ασφαλιστικά ένσημα») καθ' δν τρόπον ήθελεν ό Πρώ
τος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων, μετά γνωμοδότησα/ του Γενικού Διευ
θυντού του Ταχυδρομείου καθορίσει, θά πωλώνται δέ είς ταχυδρο
μικά γραφεία και είς πρακτορεία ταχυδρομικών επιταγών ή έίς 
οΐόνδήποτε έτερον γραφεϊον είς δ ήθελε παράσχει την σχετικήν άδειαν 
ό Γενικός Διευθυντής του Ταχυδρομείου. 

(3) Ό 'Υπουργός δύναται διά Κανονισμών νά προνοήση δπως 
ή καταβολή τών εισφορών διενεργήται διά της χρήσεως τών ύπό του 
Υπουργού εγκρινομένων μηχανών επισημάνσεως. . 

(4) Έκτος έάν τη έγκρίσει του Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλίσεων 
γενώσιν έν τη περιπτώσει αύτου £τεραι διευθετήσεις, έκαστος ήσφα
λισμένος οφείλει δπως— 

(α) ύποβάλη αΐτησιν είς γραφεϊον ευρέσεως εργασίας διά τήν 
έκδοσιν ασφαλιστικής πινακίδος' 

(β) όμου μετά της αιτήσεως του διά τήν έκδοσιν ασφαλιστικής 
πινακίδος συνυποβάλη πιστοποιητικόν γεννήσεως' 

(γ) παραδώση τήν άσφαλιστικήν πινακίδα είς τόν έργοδότην 
αύτου, έάν είναι πρόσωπον μισθωτόν, κράτηση δέ ταύτην 
έάν είναι πρόσωπον αυτοτελώς έργαζόμενον ή προαιρετικώς 
ήσφαλισμένος' 

(δ) παραδώση τήν άσφαλιστικήν πινακίδα είς γραφεϊον ευρέσεως 
εργασίας ή κράτηση ταύτην, έφ' δσον πρόκειται περί προ
σώπου δπερ ούτε μισθωτόν ούτε αυτοτελώς έργαζόμενον 
πρόσωπον είναι ούτε και προαιρετικώς ήσφαλισμένος' 

(ε) έάν κατέχη τήν πινακίδα άμα τή λήξει της Ισχύος αυτής 
ύπογράψη ταύτην, γράψη έπ' αυτής τήν διεύθυνσιν και 
αριθμόν του δελτίου ταυτότητος αύτου και εντός δύο εβδο
μάδων άπό της λήξεως της ισχύος της παραδώση ταύτην 
είς γραφεϊον ευρέσεως εργασίας διά τήν εκδοσιν νέας πινα
κίδος διά τό νέον έτος εισφορών' 

(στ) δι* έκάστην εβδομάδα εισφορών δι' ην ούτος ενέχεται είς τήν 
καταβολήν εισφοράς, ούτος οφείλει νά καταβάλη ταύτην 
μετά τό τέλος της έν λόγω εβδομάδος, προ της δεκάτης 
πέμπτης δμως ημέρας του επομένου μηνός εισφορών, διά 
της έπικολλήσεως ασφαλιστικού ένσημου έπί της πινακίδος 
εις προνοούμενον διά τήν εβδομάδα ταύτην χώρον, και της 
διαγραφής του ένσημου, έφ' οΰ γράφεται διά μελάνης, και 
κατά μήκος της δψεως αύτου, τό γράμμα «S»" 

(ζ) δι ' έκάστην εβδομάδα εισφορών δι ' ήν ούτος επιθυμεί νά 
προβή δυνάμει τοΰ άρθρου 8 εις τήν καταβολήν εισφοράς 
τίνος, οφείλει νά καταβάλη ταύτην μετά τό τέλος της έν 
λόγω εβδομάδος, προ της δεκάτης πέμπτης δμως του επο
μένου έ'τους εισφορών, διά της έπικολλήσεως ασφαλιστικού 
ένσημου έπί της πινακίδος, είς τόν προνοούμενον διά τήν 
εβδομάδα ταύτην χώρον, και της διαγραφής του ένσημου 
έφ' οΰ γράφεται διά μελάνης, και κατά μήκος της δψεως 
αύτου, τό γράμμα «V». 

(5) Ό Πρώτος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων δύναται κατά πάντα χρό
νον νά απαίτηση έκ του ήσφαλισμένου δστις παρέλειψεν νά προσκό
μιση αύτώ πιστοποιητικόν γεννήσεως, δπως πράξη ούτω ή έάν τό 
επραξεν ήδη, δπως προσκόμιση δεύτερον πιστοποιητικόν γεννήσεως, 
έπί τω τέλει επιβεβαιώσεως τής ημερομηνίας γεννήσεως. 

Νοείται δτι έκτος οσάκις ό Πρώτος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων άλλως 
άποφασίζη, έν ουδεμία περιπτώσει γίνεται δεκτόν δεύτερον πιστοποι
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ητικόν γεννήσεως, φέρον διαφορετικήν ήμερομηνίαν γεννήσεως, έκτος 
έάν δόθη είς τόν άνω Λειτουργόν 30 ήμερων έγγραφος προειδοποί
ησες περί της τοιαύτης προθέσεως. 

(6) Έκτος είς περίπτωσιν ετέρας ρυθμίσεως γενομένης τη έγκρ.ίσει 
τοΟ Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλίσεων, έκαστος εργοδότης ενεχόμενος 
είς τήν καταβολήν είσφορών άναφορικώς προς μισθωτόν τι πρόσωπον 
οφείλει Λπως— 

(α) έύθύς άμα τη ένάρξει της απασχολήσεως ή ευθύς ως αυτή 
καταστη ασφαλιστέα, λαδή άσφαλιστικήν πινακίδα παρά 
του ήσφαλισμένου ή παρά τοΟ γραφείου ευρέσεως εργασίας' 

(β) εΐναι υπεύθυνος διά τήν φύλαξιν της πινακίδος καθ' δλην 
τήν διάρκειαν της παρ' αύτω απασχολήσεως ή μέχρις οδ 

. ούτος έπιστρέψη τήν πινακίδα είς τόν ήσφαλισμένον η παρα
δώση ταύτην είς γραφεΐον ευρέσεως εργασίας ή είς έπι
θεωρητήν διορισθέντα δυνάμει του άρθρου 55' 

(γ) αμα τη λήξει ή τη διακοπή της παρ* αύτω απασχολήσεως 
επιστρέψει τήν πινακίδα εις τόν ήσφαλισμένον, ή έάν τούτο 
δέν είναι πρακτικώς έφικτόν, είς τό γραφεΐον ευρέσεως 
εργασίας" 

(δ) αμα τη λήξει ή τη επικείμενη λήξει της Ισχύος της πινακίδος 
ζητήση παρά τοΟ ήσφαλισμένου δπως ύπογράψη ταύτην και 
γράψη έπ* αυτής τήν διεύθυνσιν καΐ τόν αριθμόν τοΟ δελτίου 
ταυτότητος αύτοΰ, καί εντός δύο εβδομάδων άπό της λήξεως 
της Ισχύος της πινακίδος παραδώση ταύτην είς γραφεΐον 
ευρέσεως εργασίας διά τήν έκδοσιν νέας πινακίδος άνα
φορικώς προς τό νέον έτος είσφορών' '. 

(ε) δι' έκάστην εβδομάδα είσφορών δι' ήν δυνάμει του άρθρου 
5 είναι πληρωτέαι είσφοραί, πρίν ή προβη είς τήν καταβολήν 
τών ημερομισθίων ή ετέρας αντιμισθίας της εβδομάδος 
ταύτης, καταβάλλη τάς πληρωτέας ύπ* αύτοΟ καί τοΟ ήσφα
λισμένου είσφοράς διά της έπικολλήσεως ασφαλιστικού 
ένσημου έπί της πινακίδος, είς τόν προνοούμενον διά τήν 
εβδομάδα ταύτην χώρον, καί της διαγραφής του ένσημου 
έφ*οδ γράφεται διά μελάνης ή τυπουται κατά μήκος της 
δψεως αύτου, ή ημερομηνία καθ' ή ν τοΟτο έπεκολλήθη έπ! 
της πινακίδος. 

(7) Ουδεμία πληρωμή γενομένη άλλως ή έν τώ καθοριζομένω έν 
παραγράφο ι ς (στ) και (ζ) του εδαφίου (4) ή έν π α ρ α γ ρ ά φ ω (ε) 
του εδαφίου (6) τοΟ παρόντος άρθρου τρόπω, είναι έγκυρος έκτος έάν 
γένη τη προηγουμένη ε γ γ ρ ά φ ω αδεία του Πρώτου Λειτουργού 'Ασφα
λίσεων. Πάς δστις προβαίνει είς πληρωμάς κατά τρόπον διάφορον 
τοΟ καθωρισμένου είς τάς προηγουμένας παραγράφους , ή δστις απο
δέχεται οΰτω γενομένας πληρωμάς είναι ένοχος αδικήματος καί έν 
περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς χρηματικην ποινήν μέχρι πεντή
κοντα λιρών. 

Πίστωσις 1 0 . ΑΙ είσφοραί πιστοΰνται υπέρ του ήσφαλισμένου : 
βίσφορών. ^ ο ι α π α σ α ν περ(οδον άρχομένην— 

(i) κατά ή μετά τήν πρώτη ν ήμέραν του έτους είσφορών 
καθ* δ οδτος συμπληροΐ τό δέκατον έκτον έτος της 
ηλικίας του" 

(ii) έάν οδτος συνεπλήρωσε τό δέκατον έκτον έτος της 
ηλικίας του πρό της καθωρισμένης ημερομηνίας, κατά 
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ή μετά την πρώτη ν ήμέραν του έτους βίσφορών είς δ 
διαλαμβάνεται ή έν λόγω ημερομηνία' 

έφ' δσον πρόκειται περί περιόδου καθ' ήν ούτος τυγχάνει τακτικής 
εκπαιδεύσεως ή εγκεκριμένης ύπό του Πρώτου Λειτουργού 'Ασφα
λίσεων μαθητείας" 

(β) δια την περίοδον ήτις άρχεται την πρώτην ήμέραν του έτους 
εισφορών προ του έτους είσφορών καθ' δ κατέστη ήσφαλι
σμένος και λήγει τήν τελευταίαν ήμέραν της εβδομάδος 
είσφορών προ της εβδομάδος είσφορών καθ* ήν κατέστη 
ήσφαλισμένος' 

(γ ) διά πάσαν εβδομάδα είσφορών δι' έκάστην ήμέραν της 
οποίας οΟτος δικαιούται εϊς παροχάς λόγω ασθενείας, 
άνεργείας, επίδομα μητρότητος ή παροχάς λόγω σωματικής 
βλάβης" 

(δ) έάν οΰτος ύπό όμαλάς συνθήκας άσχολήται είς άσφαλι
στέαν άπασχόλησιν ως καθορίζεται έν Μέρει Ι του Πρώτου Πρώτος 
Πίνακος και ύπό όμαλάς ωσαύτως συνθήκας άρύεται τά Πίναξ. 
προς το ζην έκ της τοιαύτης απασχολήσεως διά πάσαν 
εβδομάδα είσφορών έκαστη ήμερα της οποίας είναι δι* αυ
τόν ήμερα άνικανότητος προς έργασίαν ή ανεργίας. 

Νοείται δτι δεν πιστουνται δυνάμει της παραγράφου (δ) του 
παρόντος άρθρου πλείονες τών 26 είσφορών υπέρ ήσφαλισμένου δι* 
έκάστην περίοδον διακοπής της απασχολήσεως αύτου. 

Νοείται ωσαύτως δτι έν μια έβδομάδι δεν πιστουνται πλείονες 
της μιας εισφοράς υπέρ ήσφαλισμένου, ουδεμία δέ πιστουται δι ' 
εβδομάδα καθ ήν δυνάμει τοΟ άρθρου 5 εΐναι πληρωτέα ύπ' αύτου, 
ή άναφορικώς προς αυτόν εισφορά ή δι' ήν κατέβαλεν είσφοράν 
δυνάμει του άρθρου 7 ή 8. 

Νοείται περαιτέρω δτι ουδεμία εισφορά πιστουται υπέρ ήσφαλισμέ
νου δι ' οιανδήποτε περίοδον καθ' ήν ούτος δικαιούται ε'ις σύνταξιν Ι κ 
τίνος εργοδότου, ή δυνάμει έτερου σχεδίου ή νόμου, δέν δικαιούται 
δμως είς παροχάς λόγω ασθενείας, άνεργείας ή σωματικής βλάβης. 

11.—(1) Έάν πρόκυψη οιονδήποτε τών ακολούθων ζητημάτων, 
ήτοι— 

(α) έάν οιαδήποτε άπασχόλησις ή κατηγορία απασχολήσεων 
είναι ή θά καταστή ασφαλιστέα' 

(β) έάν πρόσωπον τ ι είναι ή ήτο μισθωτόν* 
(γ ) έάν πρόσωπον τ ι είναι ή ήτο αυτοτελώς έργαζόμενον πρό

σωπον' 
(δ) ποιος είναι ή ήτο ό εργοδότης μισθωτού τίνος προσώπου" 
(ε) έάν δυνάμει του άρθρου 5, του άρθρου 7 ή του άρθρου 8 

είναι πληρωτέαι είσφοραί ύπό προσώπου τινός ή άναφορι
κώς προς τούτο' 

(στ) έάν πρόσωπον τ ι δικαιούται δπως πιστωθή υπέρ αύτου 
εισφορά δι* οιανδήποτε εβδομάδα' ή 

(ζ) έάν κατεβλήθη εισφορά ύπό προσώπου τίνος ή άναφορικώς 
προς τούτο δι ' οιανδήποτε εβδομάδα ή έάν έπιστώθη εισ
φορά υπέρ αύτου διά τήν εβδομάδα ταύτην, 

τούτο επιλύεται, τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
ύπό τοΰ Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλίσεων. 

ΈπΙλυσις 
ζητημάτων 
περί τοΟ 
ασφαλιστέου 
της απασχο
λήσεως ή 
πβρίτων 
είσφοράν. 
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' Η άπόφασις 
τοΟ Πρώτου 
ΛειτουργοΟ 
'Ασφαλίσεων 
τελεσίδικος 
είς δικαστι
κώς διαδικα
σίας. 

(2) Ό Πρώτος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων δύναται, κατά τό δοκούν, 
πριν ή έπιλύση οίονδήποτε ζήτημα δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου, 
να διορίση πρόσωπον τι προς διεξαγωγήν έρεύνης περί τό ζήτημα 
τοΟτο, 6 οϋτω δέ διορισθείς δύναται δια κλήσεως νά καλέση οίονδή
ποτε πρόσωπον δπως παραστη είς τήν διεξαγωγήν της τοιαύτης 
έρεύνης, δώση μαρτυρίαν ή προσκομίση έγγραφα ευλόγως κρινό
μενα αναγκαία δια τήν διεξαγωγήν της έρεύνης. 

(3) Πας δστις κατά τήν γνώμην τοΟ Πρώτου Λειτουργού 'Ασφα
λίσεων ή του δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου διο
ρισθέντος προσώπου κέκτηται οίονδήποτε συμφέρον είς ζήτημα 
δπερ τυγχάνει επιλύσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου, δικαιούται 
όπως— 

(α) παρίσταται καΐ τυγχάνει ακροάσεως κατά τήν διεξαγομένην 
σχετικώς προς τό τοιούτον ζήτημα Ιρευναν' 

(β) λάβη άντίγραφον της επί τοΟ ζητήματος τούτου αποφάσεως 
του Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλίσεων ώς καΐ τό αΐτιολογι
κόν της τοιαύτης αποφάσεως. 

(4) Παν πρόσωπον οΰτινος τά νόμιμα συμφέροντα παραβλάπτονται 
ώς έκ της αποφάσεως τοΟ Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλίσεων δύναται 
εντός έ&δομήκοντα πέντε ήμερων άπό της ημερομηνίας της αποφά
σεως νά έκκαλέση ταύτην ενώπιον τοΟ δικαστηρίου. 

(5) ΕΙς πασαν Μφεσιν προσαγομένην ενώπιον του δικαστηρίου 
δυνάμει του εδαφίου (4) ό Πρώτος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων κέκτη
ται τό δικαίωμα του παρίστασθαι, ώς καί τό της ακροάσεως. 

(6) Ό Πρώτος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων δύναται νά αναθεώρηση 
τήν δυνάμει του παρόντος άρθρου έκδοθεΐσαν άπόφασιν αύτοΟ έν 
ή περιπτώσει ήθελον Ιλθει είς γνώσιν αύτου νεώτερα γεγονότα. 

Νοείται δτι δέν χωρεί άναθεώρησις τοιαύτης αποφάσεως εκκρε
μούσης εφέσεως εναντίον αύτης, ή πρό της παρόδου της προς Ιφεσιν 
τεταγμένης προθεσμίας. 

12.—(1) Είς πασαν δικαστικήν διαδικασίαν^ >" 
(α) δι' αδίκημα προβλεπόμενον όπό τοΟ παρόντος Νόμου' ή 
(β) έφαπτομένην του ζητήματος της πληρωμής οίασδήποτε είσ

φορας δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου* ή 
(γ) διά τήν διεκδίκησιν ποσών οφειλομένων τω Ταμείω Κοινω

νικών 'Ασφαλίσεων 
ή άπόφασις του Πρώτου ΛειτουργοΟ Ασφαλίσεων επί παντός ζητή
ματος, ώς τών έν έδαφίφ (1) τοΟ άρθρου 11 καθοριζομένων τοιούτων, 
είναι τελεσίδικος διά τους σκοπούς της τοιαύτης διαδικασίας, έκτος 
έάν εκκρεμή ίφεσις εναντίον της αποφάσεως, ή δέν παρήλθεν εΙσέτι 
ή προς έφεσιν τεταγμένη προθεσμία. 

(2) Έάν δέν ελήφθη τοιαύτη άπόφασις και ή λήψις αποφάσεως 
επί του ζητήματος τούτου εΐναι αναγκαία διά τήν έκδίκασιν της 
υποθέσεως, τό δικαστήριον δύναται νά παραπέμψη τό ζήτημα είς 
τόν Πρώτον Λειτουργόν Ασφαλίσεων προς έπίλυσιν, ή νά άποφασίση 
τό ίδιον έπ' αύτοΟ. 

(3) Έάν εκκρεμή τοιαύτη έφεσις ή δέν παρήλθεν είσέτι ή προς 
Ιφεσιν τεταγμένη προθεσμία, ή τό ζήτημα παρεπέμφθη είς τόν 
Πρώτον Λειτουργόν Ασφαλίσεων προς έπίλυσιν ώς έν τοις ανω
τέρω, τό έκδικάζον τήν ύπόθεσιν δικαστήριον δύναται νά άναβάλη 
τήν έκδίκασιν ταύτης μέχρις οΟ ληφθη οριστική άπόφασις επί τοΟ 
ζητήματος. 
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Μέρος ΙΙΙΠΑΡΟΧΑΙΠΛΗΝ ΤΩΝ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

13.—(1) Αί παροχαι είναι των ακολούθων εΙδών : — 
(α) βοήθημα γάμου" 
(β) παροχή λόγω μητρότητος περιλαμβάνουσα ωσαύτως βοή

θημα μητρότητος ώς και επίδομα μητρότητος· 
(γ) παροχή λόγω ασθενείας* 
(δ) παροχή λόγω ανεργίας" 
(ε) σύνταξις χηρείας' 
(στ) παροχή λόγω ορφάνιας" 
(ζ) σύνταξις γήρατος" 
(η) βοήθημα θανάτου. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου— 
(α) το έβδομαδιαΐον υψος ή ποσόν των έν έδαφίω (1) τοΰ πα

ρόντος άρθρου αναφερομένων παντός είδους παροχών εκτί
θενται έν τη δευτέρα στήλη του Πέμπτου Πίνακος : 

Νοείται δτι τό έβδομαδιαΐον ϋψος της λόγω ασθενείας ή ανεργίας 
παροχής δια τήν περίοδον καθ' ην πρόσωπον τι είναι μεταξύ της ηλι
κίας των δεκαέξ και δεκαοκτώ ετών θα είναι ίσον προς τά πεντή
κοντα έπί τοις εκατόν του εκτιθεμένου έν τη δευτέρα στήλη τοο 
Πέμπτου Πίνακος ύψους' και 

(6) αί προϋποθέσεις εισφοράς άναφορικώς προς τάς πάσης φύ
σεως παροχάς εκτίθενται έν τω "Εκτω Πίνακι. 

ΕΙ&η,ϋψοςή 
ποσόν 
παροχών καΐ 
προϋποθέσεις 
ε'σψορδν. 

Πέμπτος 
ΠΙναζ. 

Πέμπτος 
ΠΙναζ. 

"Εκτος 
ΠΙναζ. 

(3) Δια νά καθορισθή έάν πρόσωπον τι δικαιούται εις οιανδήποτε 
παροχή ν— 

(α) εισφορά καταβληθείσα Οπό ήσφαλισμένου ή πιστωθεΐσα 
υπέρ αύτου δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου, πρό της Κεφ. 354. 
καθωρισμένης ημερομηνίας, λογίζεται καταβληθείσα μετά 
τήν ώς εΐρηται ήμερομηνίαν' 

(β) εισφορά καταβληθείσα δυνάμει του άρθρου 7 ή του άρθρου 
8 ή εισφορά καταβληθείσα υπό προαιρετικώς ήσφαλισμένου 
δυνάμει τοΟ καταργηθέντος, Νόμου, υπολογίζεται μόνον κεφ. 354. 
καθ' δσον άφορα είς άπαίτησιν προς καταβολήν βοηθήματος 
γάμου, συντάξεως γήρατος, συντάξεως χηρείας, παροχής 
λόγω όρφανίας ή βοηθήματος θανάτου" 

(γ) είσφοραί γενόμεναι άναφορικώς προς είκονικήν απασχόλη
σα/ ή είσφοραί γενόμεναι άλλως ή συμφώνως ταϊς διατάξεσι 
του παρόντος Νόμου, ουδόλως υπολογίζονται. 

(4) 'Οσάκις πρόσωπον τι θά έδικαιοΰτο είς οιανδήποτε -παροχών 
εξαιρέσει του γεγονότος δτι δεν πληρούνται αί σχετικαί προϋποθέ
σεις εισφοράς καθ* δσον άφορα τόν αριθμόν τών είσφορών αΐτινες 
έγένοντο ή έπιστώθησαν τό τελευταΐον έτος είσφορών, ή καθ' δσον 
άφορα τόν έτήσιον μέσον δρον τών γενομένων ή πιστωθεισών είσφο
ρών, ή είς τήν περίπτωσιν επιδόματος μητρότητος δέν πληρούνται 
αί προϋποθέσεις καθ' δσον άφορα είς τόν αριθμόν τών γενομένων 
ή πιστωθεισών είσφορών άναφορικώς προς τάς πεντήκοντα δύο εβδο
μάδας τάς αμέσως προηγουμένας της περιόδου άφ' ής είναι πληρω
τέα ή παροχή, έφ' δσον ό είρημένος αριθμός, ή ετήσιος μέσος δρος 
δέν εΐναι κατώτερος τών είκοσι τό πρόσωπον τοΟτο θά δικαιούται 
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"Εβδομος 
ΠΙναξ. 

•παρά ταΟτα είς πσροχήν του αύτου είδους κοπά τό μειωμένον δμως 
ϋψός ή ποσόν δπερ κοίθορίζεται δια τήν τοιαύτην παροχήν έν τή αν
τιστοιχώ προς τόν είρημένον αριθμόν ή έτήσιον μέσον δρον στήλη του 
Έβδομου Πίνακος. 

Βοήθημα 
γάμου. 14. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πάσα γυνή 

συνερχομένη είς γάμον δικαιούται είς βοήθημα γάμου έφ' δσον κατά 
τήν σύναψιν του γάμου αύτη πληροί τάς σχετικάς προϋποθέσεις εισ
φοράς και έφ' δσον δέν έχει λάβει βοήθημα γάμου έκ προγενεστέρου 
γάμου. 

Βοήθημα 
μητρότητος. 

'Επίδομα 
μητρότητος. 

15.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου γυνή τε
κοΟσα τέκνον δικαιούται είς βοήθημα μητρότητος έάν— 

(α) κατά τήν ήμερομηνίαν του τοκετού αυτή ή ό σύζυγος αυτής 
πληροί τάς σχετικάς προϋποθέσεις εΙσφορας" ή 

(β) έν ή περιπτώσει αυτή εΐναι χήρα άξιουσα βοήθημα μητρό
τητος άναφορικώς προς τό μετά θάνατον του συζύγου αυτής 
γεννηθέν τέκνον, έφ' δσον κατά τόν χρόνον του θοα>άτου αύ
του έπλήροι τάς σχετικάς προϋποθέσεις είσφορας : 

Νοείται δτ· αϋτη δέν δικαιούται είς βοήθημα μητρότητος δυνάμει 
αμφοτέρων των ασφαλίσεων, ήτοι τόσον της Ιδίας δσον και της τοϋ 
συζύγου αυτής. 

(2) Γυνή τεκουσα δίδυμα ή μείζονα αριθμόν τέκνων, δικαιούται 
είς βοήθημα μητρότητος, δι* ε'ν Μκαστον έξ οτύτών έφ' δσον πληροί 
τάς προϋποθέσεις εισφοράς άναφορικώς προς τόν τοκετόν. 

16.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ ποψόντος Νόμου, γυνή 
τις δικαιούται είς επίδομα μητρότητος, έάν— 

(α) πιστοποιηθή παρά τίνος έχοντος τά νόμιμα προσόντα Ια
τρού δτι δέον νά άναμένηται ό τοκετός αυτής έν τινι έβδο
μάδι καθοριζομένη έν τω πιστοποιητικώ (έν τοΐς εφεξής 
της εβδομάδος ταύτης αναφερομένης ώς «έβδομάς αναμε
νόμενου τοκετού») έφ* δσον δέν ύπερβαίνη τόν καθωρισμέ
νον αριθμόν εβδομάδων άπό της εβδομάδος καθ* ήν εξεδό
θη τό πιστοποιητικόν 

(β) πληροί τάς σχετικάς προϋποθέσεις εΙσφορας και 

Νοουμένου δτι— 

(i) δέν δικαιούται είς επίδομα μητρότητος διά τήν περίοδον 
καθ* ή ν λαμβάνει πλήρη μισθόν ή ημερομίσθια παρά του 
εργοδότου αυτής" 

(Π) οσάκις ό εργοδότης καταβάλλη μέρος μόνον τού μισθού 
ή ημερομισθίων, τό επίδομα μητρότητος μειουται κατά το
σούτον ποσόν ώστε προστιθέμενο ν είς τό καταβαλλόμενον 
μέρος των μισθών ή ημερομισθίων νά μή ύπερβαίνη τό πλή
ρες ποσόν του τοιούτου μισθού ή ημερομισθίων. 
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(2) Τηρουμένων των έν τοΐς εφεξής διατάξεων τοΟ παρόντος άρ
θρου, επίδομα μητρότητος καταβάλλεται διά περίοδον δώδεκα εβδο
μάδων άρχομένην την £κτην εβδομάδα πρό της εβδομάδος του ανα
μενόμενου τοκετού : 

Νοείται δτι— 
(α) έάν ή δικαιούμενη εις επίδομα μητρότητος γυνή άποβκόση, 

ουδέν επίδομα καταβάλλεται κατά τάς έπομένας τοΰ θανά
του της εβδομάδας' 

(β) έάν ό τοκετός έπισυμβή μετά τήν εβδομάδα τοΰ αναμενό
μενου τοκετού, τηρούμενης τής προηγουμένης επιφυλάξεως, 
τό επίδομα θά έξακολουθή νά καταβάλληται μέχρι τής εκ
πνοής τής πέμπτης εβδομάδος άπό τής εβδομάδος εις ήν 
έπισυνέβη ό τοκετός. 

(3) 'Οσάκις προκύπτη ζήτημα περί τήν ορθότητα του πιστοποιη
τικού δυνάμει του οποίου γυνή τις άξιοι επίδομα μητρότητος ή δικαι
ούται τούτου, έκτος έάν έπισυνέβη ήδη ό τοκετός, αυτή δύναται νά 
κληθή δπως ΰποβληθή είς ίατρικήν έξέτασιν διά τήν έκδοσιν νέου πι
στοποιητικού" έν ή περιπτώσει δέν πρόκυψη διαφορά μεταξύ του αρ
χικού πιστοποιητικού και του νέου τοιούτου, τό προς λήψιν επιδόμα
τος μητρότητος δικαίωμα αυτής δύναται νά καθορισθή ώς έάν τό 
πρωτότυπον πιστοποιητικόν σύμφωνη μετά τοΟ νέου τοιούτου. 

(4) Έάν είς περίπτωσιν καθ" ήν γυνή τις έτεκε τέκνον χωρίς προ
ηγουμένως νά ύποβάλη αΐτησιν δι ' επίδομα μητρότητος έν δψει του 
αναμενόμενου τοκετού (εξαιρουμένης τής περιπτώσεως καθ' ήν ή 
αίτησις απερρίφθη), αυτή : 

(α) ύποβάλη αΐτησιν δι* επίδομα μητρότητος βάσει του γεγονό
τος του έπισυμβάντος ήδη τοκετού' και 

(β) απόδειξη επαρκώς εις τόν Πρώτον Λειτουργόν 'Ασφαλίσε
ων δτι καθ' άπασαν τήν περίοδον τήν άρχομένην ούχι ένω
ρίτερον τής £κτης εβδομάδος πρό τής εβδομάδος έν ή έπι
συνέβη ό τοκετός και λήγουσαν αμέσως πρό τής ημερομη
νίας του τοιούτου συμβάντος' 

(i) δέν είργάζετο ώς μισθωτόν ή αυτοτελώς έργαζόμενον 
πρόσωπον' και 

( i i) ήτιολογημένως δέν ύπέβαλεν αΐτησιν άναφορικώς 
προς τόν αναμενόμενο ν τοκετόν 

αϊ διατάξεις του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
έπι τής περιπτώσεως ταύτης ώς έάν ή έν τω έδαφίω τούτω καθορι
ζομένη περίοδος άντικαθίστατο διά περιόδου αρχομένης τήν πρώτην 
ήμέραν τής έν παραγράφω (β) του παρόντος εδαφίου μνημονευομέ
νης περιόδου, καΐ ληγούσης τήν τελευταίαν ήμέραν τής πέμπτης 
εβδομάδος μετά τήν εβδομάδα έν ή έπεσυνέβη ό τοκετός. 

(5) Έ ν τω παρόντι άρθρω ό δρος «έβδομάς» σημαίνει εβδομάδα 
εισφορών. 

17. Γυνή τις εκπίπτει του προς λήψιν επιδόματος μητρότητος δι "Εκπτωσις 
καιώματος— έκτοΟ 

προς λήψιν 
(α) έάν καθ' ήν περίοδον είναι πληρωτέον τό επίδομα μητρό επιδόματος 

τητος έργάζηται ώς μισθωτόν ή αυτοτελώς έργαζόμενον μίτΡ
6
^™: 

πρόσωπον του δικαιώματος τούτου εκπίπτει διά τοσούτον
 δ ικσ ιώ

^
ατος 
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διάστημα της έν λόγω περιόδου ώς ό ασφαλιστικός λειτουρ
γός ήθελε καθορίσει (έν ούδεμιφ δμως περιπτώσει δια διά
στημα ίλασσον των ήμερων καθ' ας αΰτη είργάσθη διαρκού
σης της τοιαύτης περιόδου)

(6) έάν άνευ ευλόγου αιτίας παράλειψη νά παρουσιασθη ή ύπο
δληθή είς τήν απαιτουμένη ν συμφώνως τω έδαφίω (3) του 
άρθρου 16 Ιατρικήν έξέτασιν, εκπίπτει του δικαιώματος τού
του διά τοσούτον διάστημα της έν λόγω περιόδου (τοΰ δια
στήματος τούτου αρχομένου ουχί ένωρίτερον της ημέρας 
καθ* ήν Ιλαδε χώραν ή παράλειψις) ώς ό ασφαλιστικός λει
τουργός ήθελε καθορίσει, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι έάν έπι
συμδή ό τοκετός μετά τήν τοιαύτην παράλειψιν αΰτη δέν εκ
πίπτει ώς έκ της τοιαύτης παραλείψεως του* δικαιώματος 
της άναφορικώς προς τήν ήμέροτν του τοκετού ή τήν μετά 
τόν τοκετόν περίοδον. 

ΔικοΙωμ» 
είς παροχάς 
λογφ 
ασθενείας ή 
Ανεργίας. 

18.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, πρό 
σωπόν τι δικαιούται είς παροχάς λόγω ασθενείας διά πασαν 
ήμέραν άνικανότητος προς έργασίαν ήτις αποτελεί μέρος περιόδου 
διακοπής της απασχολήσεως και είς παροχάς λόγω ανεργίας δι' 
έκάστην ήμέραν ανεργίας ήτις αποτελεί μέρος τοιαύτης περιό
δου, έάν κατά τήν ήμέραν ταύτην πληροί τάς σχετικάς προϋποθέσεις 
είσφορας καΐ δέν πρόκειται περί γυναικός ύπάνδρου ό σύζυγος της 
οποίας δέν είναι μονίμως ανίκανος προς συντήρησιν έοχιτου ή πρό
σωπον άνω της ηλικίας των έξήκοντα πέντε ετών ή κάτω της ηλι
κίας των δεκαέξ. 

Νοείται δτι είς ούδεμίοτν των ανωτέρω παροχών δικαιούται διά 
τάς τρεις πρώτας ημέρας οιασδήποτε περιόδου διακοπής της απα
σχολήσεως : 

Νοείται περαιτέρω δτι— 
(α) δέν δικαιούται είς παροχάς λόγω ασθενείας διά τήν περίο

δον καθ* ή ν λαμβάνει πλήρη μισθόν ή ημερομίσθια παρά του 
εργοδότου αύτου" 

(δ) οσάκις ό εργοδότης καταδάλλη μέρος μόνον τοΰ μισθού 
ή ημερομισθίων ένω αί παροχαί λόγω ασθενείας μειουνται 
κατά τοσούτον ποσόν ώστε τοϋτο προστιθέμενον μετά τοΟ 
ποσοΟ του καταβαλλομένου μισθού ή ημερομισθίων νά μή 
ύπερδαίντ) τόν πλήρη αύτου μισθόν ή ημερομίσθια. 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου— 
(α) ήμερα τις δέν θεωρείται— 

(i) ώς ήμερα άνικανότητος προς έργασίαν έκτος έάν ό 
ενδιαφερόμενος άποδείξη δτι τήν έν λόγω ήμέραν 
οΟτος είναι ανίκανος προς έργασίαν λόγω είδικής 
τίνος νόσου ή σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, 
ή δτι τόν συνεδούλευσεν Ιατρός δπως τήν ήμέραν ταύ
την άπόσχη οίασδήποτε εργασίας είτε λόγω του δτι 
υπόκειται είς νοσηλείαν δια νόσον ή άναπηρίαν ώς 
έν τοις ανωτέρω, είτε διότι ευρίσκεται ύπό παρακο
λούθησιν λόγω του δτι είναι φορεύς μεταδοτικής τίνος 
νόσου ή ήλθεν είς έπαφήν μέ πρόσωπον πάσχον έκ 
τοιαύτης νόσου" 

* 
> 
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(ϋ) ώς ήμερα ανεργίας έκτος έάν ό ενδιαφερόμενος από
δειξη δτι είναι άνεργος μένι ικανός δέ και διαθέσιμος 
ιτρός έργασίαν κατά τήν ήμέραν ταύτην' 

(β) ή ήμερα άνικανότητος προς έργασίαν δεν θεωρείται ήμερα 
ανεργίας' 

(γ) ό δρος «ήμερα διακοπής της απασχολήσεως» σημαίνει ήμέ
ραν άνικανότητος προς έργασίαν ή ήμέραν ανεργίας' 

(δ) τρεις ήμέραι διακοπής της απασχολήσεως, συναπταί ή μή, 
εντός περιόδου εξ συναπτών ήμερων, συνιστώσι περίοδον 
διακοπής της απασχολήσεως, δύο δέ τοιαυται περίοδοι είς 
άς δέν παρεμβάλλεται περίοδος μείζων των δεκατριών 
εβδομάδων λογίζονται ώς μία και μόνη περίοδος διακοπής 
της απασχολήσεως' 

(ε) ή Κυριακή και έν πάση περιπτώσει καθοριζόμεναι υπό του 
Πρώτου ΛειτουργοΟ 'Ασφαλίσεων έτεραι ήμέραι της εβδο
μάδος, δέν θεωρούνται ώς ήμέραι άνικανότητος προς έργα 
σίαν, ή ώς ήμέραι ανεργίας, και ουδόλως λαμβάνονται υπ' 
δψιν κατά τόν ύπολογισμόν οιασδήποτε περιόδου συναπτών 
ήμερων' 

(στ) τό ήμερήσιον ϋψος τών παροχών λόγω ασθενείας ή ανερ
γίας είναι ίσον προς τό έν έκτον του εβδομαδιαίου τοιούτου. 

(3) Όσάκις πρόσωπον τ ι δυνάμει τοϋ άρθρου 10 τοΰ περί Έργα
 Κε<

Ρ· 
τικών 'Αποζημιώσεων Νόμου δικαιούται είς περιοδικάς πληρωμάς 
ή εις τ ι έφ' άπαξ ποσόν εργατικής αποζημιώσεως διά προσωρινή ν 
ανικανότητα, όλικήν ή μερικήν, όφειλομένην είς σωματικην βλάβην 
ή νόσον, τό έβδομαδιαΐον ϋψος τών παροχών λόγω ασθενείας ή ανερ
γίας δπερ ελλείψει τοΰ παρόντος εδαφίου θά κατεβάλλετο αύτώ δι ' 
οιανδήποτε περίοδον της προσωρινής ταύτης άνικανότητος, μειουται 
κατά τήν έβδομαδιαίαν άξίαν τών ώς εΐρηται περιοδικών πληρωμών 
ή του είρημένου έφ' άπαξ ποσού. 

(4) Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου ουδείς λογίζεται άνερ
γος καθ' οιανδήποτε ήμέραν— 

(α) έάν κατά τήν ήμέραν ταύτην άσκη έπι κέρδει επάγγελμα 
έκτος έάν— 

(i) θά ήδύνοττο ύπό όμαλάς συνθήκας νά άσκηση τό 
επάγγελμα τούτο επιπροσθέτως της συνήθους αύτου 
εργασίας και έκτος τών συνήθων ωρών εργασίας' και 

(ii) αϊ έξ αύτου άπολαβαί διά τήν ήμέραν ταύτην δέν 
ύπερβαίνωσι τά εκατόν πεντήκοντα μίλς διά γυναί
κας και άνδρας μή συμπληρώσαντος τό δέκατον 
δγδοον έτος της ηλικίας των, και τά τετρακόσια μιλς 
δι' άνδρας άνω τών δεκαοκτώ ετών' ή έφ' δσον κερ
δαίνωνται άπολαβαί άναφορικώς προς περίοδον μεί
ζονα της μιας ημέρας, έάν αί ούτω κερδαινόμεναι 

ν άπολαβαί δέν ύπερβαίνωσι καθ' ήμέραν τόν μέσον 
δρον τών άνω.ποσών' 

(β) έάν ευρίσκεται είς διακοπάς' 

(γ) έάν παρά τό γεγονός δτι έληξεν ή διεκόπη ή άπασχόλησις 
αύτου οδτος λαμβάνη διά τήν ήμέραν ταύτην ήμερομίσθιον 
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ή έτέραν ιτληρωμήν ουσιωδώς ΐσην προς τήν άντιμισθίαν ην 
θά ελάμβανε δια τήν ήμέραν ταύτην έάν δέν έληγε ή διε
κόπτετο ή άπασχόλησις, ώς άποζημίωσιν διά τήν άπώλειαν 
της τοιαύτης αντιμισθίας' 

(δ) έάν δέν έργάζηται συνήθως καθ' έκάστην ήμέραν της έβδο 
μάδος (εξαιρουμένης της Κυριακής ή της εις περίπτωσιν 
αύτοΟ δυνάμει της παραγράφου (ε) τού εδαφίου (2) του 
παρόντος άρθρου καθωρισμένης ημέρας) και κατά τήν 
εβδομάδα έν ή περιλαμβάνεται ή ώς εΐρηται ήμερα, οΟτος 
είργάσθη πλήρως καθ' ήν έκτασιν ήτο συνήθης εις τήν περί
πτωσιν αύτου' 

(ε) έάν οδτος είναι εγγεγραμμένος λιμενεργάτης και κατά τήν 
εβδομάδα έν ή διαλαμβάνεται ή ώς εΐρηται ήμερα αϊ άπο
λαβαΐ αύτοΟ άνέρχωνται εις δύο τουλάχιστον λίρας" 

(στ) έάν εΤναι μή εγγεγραμμένος λιμενεργάτης, και κατά τήν 
εβδομάδα έν ή διαλαμβάνεται ή ώς εΐρηται ήμερα αί άπο
λαβαί ανέρχονται είς τρεις τουλάχιστον λίρας. 

Διάρκεια 
παροχών 
λόγ<ρ 
ασθενείας f\ 
ανεργίας. 

19.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πρόσω
πον τι δικαιούται εις παροχάς λόγω ασθενείας ή ανεργίας διά μίαν 
ήμέραν άναφορικώς προς έκάστην είσφοράν εις ήν οδτος προέβη, 
καΐ εις ουδέν πλέον αύτου. 

(2) Πρόσωπον μή εξάντλησαν πλήρως τό δικαίωμα αύτου έπί των 
δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου καταβλητέων παρο
χών δέν δικαιούται είς παροχάς δυνάμει του άρθρου 18 διά πλέον 
των εκατόν και πεντήκοντα £ξ ήμερων καθ' άς τό πρόσωπον τούτο 
τελεί είς περίοδον διακοπής της απασχολήσεως αύτου. 

(3) 'Οσάκις δυνάμει του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (2) του πα
ρόντος άρθρου, πρόσωπον τι έξαντλή πλήρως τό δικαίωμα τού έπί 
των δυνάμει του άρθρου 18 καταβλητέων παροχών— 

(α) έπανακτα τό προς τούτο δικαίωμα άμα τη καταβολή δεκα
τριών εισφορών γενομένων tv αναφορά προς εβδομάδας 
εισφορών άρχομένας ή λήγουσας άπό της τελευταίας ημέ
ρας καθ' ήν έδικαιοΰτο τοιαύτης παροχής' 

(β) άμα τη επανακτήσει του τοιούτου δικαιώματος, τά άνω εδά
φια θά τυγχάνωσι και πάλιν εφαρμογής έπ* αύτου, έν ή πε
ριπτώσει δμως ή περίοδος διακοπής καθ' ήν έξήντλησε τό 
έπί τών παροχών δικαίωμα του εξακολουθεί και μετά τήν 
τοιαύτην έπανάκτησιν δικαιώματος, τά άνω εδάφια εφαρμό
ζονται ώς έάν τό πρό της έπανακτήσεως και τό μετά ταύτην 
μέρος ήσαν διακεκριμμέναι περίοδοι διακοπής της απασχο
λήσεως. 

"Εκπτωσις 
έκτοΟ 
προςλήψΜτ 
παροχΟν 
λόνψ 
άσθβνεΐας 
δικβιώματος. 

20. Πρόσωπον τι εκπίπτει του προς λήψιν παροχών λόγω άσθε 
νείας δικαιώματος διά περίοδον μέχρις £ξ εβδομάδων έάν— 

(α) κατέστη άνίκανον προς έργασίαν Ιδίω πταίσματι' ή 
(β) καίτοι κληθέν ύπό του Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλίσεων 

δπως ύποστή ίατρικήν ή έτέραν έξέτασιν, ή ίατρικήν ή έτέ
ραν νοσηλείαν άνευ επαρκούς αιτίας ήρνήθη ή παρέλειψε 
νά πράξη ούτω' ή 



205 

προς λήψιν 
παροχών 

(γ) είργάσθη καθ' ήμέραν δΓ ην ήξίωσε παροχήν λόγω ασθε
νείας' ή 

(δ) συμπεριεφέρθη κατά τρόπον πιθανόν νά καθυστέρηση την 
άναρρωσιν. 

21.—(1) Πρόσωπον, άπολέσάν την έργασίαν του λόγω στάσεως έρ "Εκπτωσις 
γασιών οφειλομένης εις έργατικήν διαφοράν έγερθεΐσαν εις τον τό

 έκτου
_ 

πον της απασχολήσεως αύτοΰ εκπίπτει του προς λήψιν παροχών λό
γω ανεργίας δικαιώματος έφ' δσον διαρκεί ή τοιαύτη στάσις έργα χόγφ 
σιών' εξαιρούνται αϊ περιπτώσεις καθ' ας διαρκούσης τής στάσεως Ανεργίας 
εργασιών τοΰτο ή εργάζεται καλή τή πίστει άλλαχοΰ και εις τό συ

 δι
*άιώμοπος. 

νήθως υπ' αύτοΰ ένασκούμενον επάγγελμα ή προσλαμβάνεται τακτι
κώς εις £τερόν τ ι επάγγελμα. 

ΓΗοεΐται δτι τό παρόν εδάφιον ουδόλως εφαρμόζεται έπί προσώπου 
άποδεικνύοντος δτι— 

(α) δεν συμμετέχει, δεν κέκτηται άμεσον συμφέρον, ουδέ ενι
σχύει οικονομικώς τήν έργατικήν διαφοράν έξ ής προεκλή
θη ή τοιαύτη στάσις εργασιών και 

(β) δεν ανήκει είς τάξιν ή κατηγορίαν εργατών μέλη τής 
οποίας, αμέσως προ τής ενάρξεως τής στάσεως εργασιών, 
είργάζοντο είς τον τόπον τής απασχολήσεως αύτοΰ καί τίνα 
συμμετέχουν, κέκτηνται άμεσον συμφέρον ή ενισχύουν οικο
νομικώς, τήν τοιαύτην στάσιν εργασιών. 

(2) Πρόσωπον τ ι εκπίπτει τοΰ προς λήψιν παροχών λόγω ανερ
γίας δικαιώματος δια περίοδον μέχρις εξ εβδομάδων έάν— 

(α) άπολέση τήν έργασίαν του ίδίω πταίσματι ή εκουσίως 
εγκατάλειψη ταύτην άνευ ευλόγου τινός αιτίας* 

(β) καίτοι έκοινοποιήθη εις αυτό παρά τίνος γραφείου ευρέ
σεως εργασίας ή έτερου ανεγνωρισμένου γραφείου, ή παρά 
τίνος εργοδότου ή έκ μέρους αύτοΰ ή ΰπαρξις θέσεως, κε
νωθείσης ή κενωθησομένης είς κατάλληλόν τίνα έργασίαν 
άρνήται ή παραλείπη άνευ ευλόγου αιτίας νά ύποβάλη αΐ
τησιν διά τήν θέσιν ταύτην ή άρνήται νά άποδεχθή ταύτην 
προσφερθεΐσαν είς αυτόν' 

(γ) αμελή νά έπωφεληθή ευλόγου τινός ευκαιρίας προς κατάλ
ληλόν τίνα άπασχόλησιν. 

(3) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου ή άπασχόλησις δέν 
λογίζεται κατάλληλος "διά πρόσωπον τ ι έάν αϋτη είναι— 

(α) άπασχόλησις είς θέσιν κενωθεΐσαν συνεπεία στάσεως εργα
σιών οφειλομένης είς έργατικήν τίνα διαφοράν 

(β) άπασχόλησις είς τό σύνηθες αύτοΰ επάγγελμα έν τή περιο
χή ένθα τό τελευταΐον συνήθως είργάζετρ είτε έναντι άντι
μισθίας κατωτέρας είτε ύπό δρους όλιγώτερον ευνοϊκούς, 
εκείνων ων ήδύνατο ευλόγως νά αναμένη δτι θά αττελάμ
βανε λαμβανομένων ύπ' δψιν ιών 6ρων εργασίας ών συνή
θως άπελάμβανεν είς τό σύνηθες αύτοΰ επάγγελμα έν τή 
περιοχή ταύτη ή ών θά άπελάμβανεν έάν έσυνέχιζε τήν άπα
σχόλησιν αύτοΰ' 

(γ) άπασχόλησις είς τό σύνηθες αύτοΰ επάγγελμα είς οιανδή
ποτε έτέραν περιοχήν έναντι αντιμισθίας κατωτέρας ή ύπό 
δροιχ όλιγώτερον ευνοϊκούς τών τηρουμένων εν τή περιοχή 
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ταύτη δυνάμει συμφωνίας μεταξύ των συνδέσμωι εργοδο

τών και μισθωτών ή ελλείψει τοιαύτης συμφωνίας, τών ύπό 
καλών εργοδοτών γενικώς ανεγνωρισμένων. 

(4) Μετά την πάροδον ευλόγου ύπό τάς περιστάσεις χρονικού δια
στήματος άπό της ημέρας καθ' ην πρόσωπον τι κατέστη άνεργον, 
άπασχόλησίς τις δέν λογίζεται ακατάλληλος λ ό γ ω μόνον τοΰ γ ε γ ο 
νότος δτι είναι έκτος του συνήθους αύτοΰ επαγγέλματος , έάν πρό
κειται περί απασχολήσεως έναντι αντιμισθίας ουχί κατωτέρας, και 
ύπό δρους ουχί όλιγώτερον ευνοϊκούς τών γενικώς τηρουμένων δυ
νάμει συμφωνίας μεταξύ τών συνδεόμουν εργοδοτών και μισθωτών, 
ή ελλείψει τοιαύτης συμφωνίας, τών ύπό καλών εργοδοτών γενικώς 
ανεγνωρισμένων. 

Σύνταξις 22.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, χήρα 
χηρείας. ής ό σύζυγος κατά τον χρόνον τοΰ θανάτου αύτοΰ έπλήροι τάς σχε

τ ικάς προϋποθέσεις εισφοράς ή οσάκις ό αποθανών έδικαιοΰτο είς 
σύνταξιν δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, κατά την ήμερομηνίαν καθ' 
ην το πρώτον έδικαιοΰτο εις την σύνταξιν ταύτην, δικαιούται είς 
σύνταξιν χηρείας. 

(2) Έ ά ν ό θάνατος ήσφαλισμένου μισθωτοΰ προσώπου όφείληται 
είς σωματικήν βλάβην ή' νόσον προκληθεΐσαν την 7ην Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 
1957 ή μετά την ήμερομηνίαν ταύτην έξ ατυχήματος έκ της απασχο
λήσεως αύτοΰ και έν τη εξασκήσει ταύτης, έφ' δσον αύτη είναι ασφα
λιστέα, τότε καθ' δσον άφορα άξίωσιν της χήρας προς λήψιν συντά
ξεως χηρείας, α'ι σχετικαί προϋποθέσεις εισφοράς λογίζονται πλη
ρωθεΐσαι. 

(3) Χήρα συνερχομένη είς νέον γάμον παύει νά δικαιούται είς 
σύνταξιν χηρείας, δικαιοΰται δμως βοηθήματος ίσου προς το γινό 

μενον τοΰ εβδομαδιαίου ύψους της συντάξεως χηρείας είς ήν αυτή 
έδικαιοΰτο αμέσως προ της συνάψεως τοΰ νέου γάμου, επί τον 
αριθμόν πεντήκοντα δύο. 

Παροχή 2 3 . Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου πρόσωπον 
ό°Υανΐα ^χον τ ή ν έπιμέλειαν όρφανοΰ δικαιούται εις παροχήν λ ό γ ω ορφάνιας. 

Σύνταξις 24.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, πρό
νήρατος. σωπόν τι δικαιούται εις σύνταξιν γήρατος έάν— 

(α) συνεπλήρωσε τήν συντάξιμον ήλικίαν, και είς τήν περίπτωσιν 
μισθωτοΰ τίνος προσώπου απεχώρησε της τακτικής εργα

σίας ' και 
(β) πληροί τάς σχετικάς προϋποθέσεις εισφοράς' ή δέν πληροί 

τάς προϋποθέσεις ταύτας κατά τήν έν λ ό γ ω ήμέραν, από 
της πρώτης ημέρας καθ' ή ν μετέπειτα πληροί τάς έν λ ό γ ω 
προϋποθέσεις. 

Νοείται δτι οσάκις πρόσωπον δπερ υπήρξε τέως ήσφαλισμένον 
Κεφ. 354. δυνάμει τοΰ καταργηθέντος περί Κοινωνικών'Ασφαλίσεων Νόμου είχε 

τήν 7ην ' Ιανουαρίου 1957 συμπεπληρωμένην τήν ήλικίαν τών πεντή
κοντα πέντε ετών, και ό αριθμός τών υπ' αύτοΰ γενομένων εισφορών 
άναφορικώς προς εβδομάδας εισφορών άρχομένας πρό τής ημέρας 
καθ ' ήν συμπληροΐ τήν ήλικίαν τών έξήκοντα πέντε ετών, εξαιρου
μένων τών εισφορών αΐτινες έγένοντο υπ' αύτοΰ ως προαιρετικώς 
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^ ήσφαλισμένου δυνάμει του καταργηθέντος νόμου, ει ναι μικρότερος 
^ Ρ ^ των πεντήκοντα, τό πρόσωπον τούτο λογίζεται δι' απαντάς τους σκο
C πους του παρόντος άρθρου συμπληρώσαν την συντάξιμον ήλικίαν 

την 7ην Ιανουαρ ίου 1967, έφ' όσον τότε ευρίσκεται έν ζωή. 

Νοείται περαιτέρω δτι είσφοραί γενόμεναι υπό μισθωτού τίνος 
προσώπου ή άναφορικώς προς τούτο, δυνάμει τοΰ καταργηθέντος 
περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου, δι' οιανδήποτε περίοδον ά<ρ' Κεφ. 354. 
ής τό πρόσωπον τούτο συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν τών έξήκοντά πέντε 
ετών, λογίζονται γενόμεναι πριν ή συμπληρωθή ή τοιαύτη ηλικία. 

(2) ,Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου— ■ 

(α) τηρούμενης της αμέσως επομένης παραγράφου , πρόσωπον 
τι δύναται νά θεωρηθή αποχωρήσαν της τακτικής απασχο
λήσεως καθ ' οιονδήποτε χρόνον μετά τήν συμπληρωσιν της 
συνταξίμου ηλικίας— 

(i) είτε προηγουμένως ήσκει έπί κέρδει ε π ά γ γ ε λ μ α 
* είτε δχι* 

f^ (ii) ανεξαρτήτως του γεγονότος δτι είναι ή σκοπεύει νά 

Γ εξακολούθηση νά είναι μισθωτός έάν άπασχολήται ή 

σκοπεύη νά άπασχοληθή μόνον εκτάκτως ή είς άμε
λητέαν έκτασιν, ή άλλως υπό περιστάσεις μή άπα
δούσας προς τήν έ'ννοιαν της αποχωρήσεως* 

(β) τηρούμενης της αμέσως επομένης παραγράφου πρόσωπον 
τι δεν θεωρείται αποχωρήσαν τής τακτικής απασχολήσεως 
έκτος έάν έπέδωκε γνωστοποίησιν περί τούτου, έάν δμως 
κατά τήν ήμερομηνίαν τής τοιαύτης γνωστοποιήσεως (ή 
οσάκις ή, γνωστοποίησις καθορίζη ήμερομηνίαν μεταγενε
στέραν ώς ήμερομηνίαν αποχωρήσεως, τότε τήν ούτω καθο
ρισθεϊσαν ήμερομηνίαν) τούτο οϋτως αποχώρηση, θά λογί
ζεται αποχωρήσαν τήν ήμερομηνίοα/ ταύτην' 

( γ ) πρόσωπον τι μή αποχωρήσαν προηγουμένως τής τακτικής 
f αύτου απασχολήσεως λογίζεται οϋτω αποχωρήσαν ά μ α τη 

παρόδω πέντε ετών άπό τής συμπληρώσεως τής συνταξίμου 
* ηλικίας ' και 

* (δ) πάσα αναφορά γενομένη είς τήν ήμερομηνίαν αποχωρήσεως 
προσώπου ερμηνεύεται αναλόγως . 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή σύνταξις 
γήρατος είναι πληρωτέα έφ' δρου ζωής άπό τής ημερομηνίας τής 
αποχωρήσεως. 

(4) 'Οσάκις αί άπολαβαι δικαιούχου μή συμπληρώσαντος πέντε 
έ'τη υπέρ τήν συντάξιμον ήλικίαν ύπερδαίνωσι τάς εξ λίρας διά τήν 
έδδομάδα τήν προηγούμενην οίασδήποτε εβδομάδος καθ* ήν οδτος 
δικαιούται συντάξεως γήρατος, τό έβδομαδιαΐον ϋψος τής συν
τάξεως αύτου μειοΰται καθ' δσον άφορα τήν ανωτέρω τελευταίαν 

( μνησθεΐσαν εβδομάδα κατά πεντήκοντα μίλς δι' £καστον συμπεπλη
ρωμένον ποσόν πεντήκοντα μίλς του έπί πλέον τών έξ λιρών ποσού. 

(5) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου «συντάξιμος ηλικία» 
δι' αμφότερα τα φύλα είναι ή ηλικία τών έξήκοντα πέντε ετών. 
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Βοήθημα 
θανάτου. 

(6) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ή ήσφαλισμένη χήρα 
κέκτηται δικαίωμα επιλογής δπως, κατά τόν ύπολογισμόν του ετη
σίου μέσου δρου των υπ' αυτής γενομένων ή υπέρ αυτής πιστωθεισών 
εισφορών αντί τοΰ άριθμοΰ των πραγματικώς ύπ' αυτής γενομένων 
ή υπέρ αυτής πιστωθεισών εισφορών— 

(α) δι' ε"καστον έ"τος εισφορών έπισυμβάν έν δλω ή έν μέρει 
προ του θανάτου του συζύγου αυτής' ή 

(β) δι* £καστον έ'τος εισφορών έπισυμβάν έν δλω ή έν μέρει 
διαρκοΰντος τοϋ γάμου αυτών, 

ληφθή αριθμός εισφορών ίσος προς τόν έτήσιον μέσον δρον τών ύπ' 
αύτοΰ γενομένων ή υπέρ αύτοΰ πιστωθεισών εισφορών (ό ετήσιος 
μέσος δρος είναι ό αυτός ως και δ εξακριβωθείς σχετικώς μέ την 
προβληθεΐσαν άξίωσιν αυτής προς καταβολήν συντάξεως χηρείας ή 
δστις ούτω θά έξηκριβοΰτο έάν προεδάλλετο τοιαύτη άξίωσις). 

25.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου κατα
βάλλεται βοήθημα θανάτου έπί τω θανάτω ήσφαλισμένου έάν— 

(α) κατά τόν θάνατον αύτου έπλήροι τάς σχετικάς προϋποθέσεις 
είσφοράς" ή 

(β) οδτος ή αϋτη δτε έπεσυνέβη ό θάνατος ελάμβανε σύνταξιν 
γήρατος ή σύνταξιν χηρείας. 

(2) Τό δυνάμει του παρόντος άρθρου πληρωτέον βοήθημα θανάτου 
καταβάλλεται— 

(α) είς τόν χήρον ή χήραν του ήσφαλισμένου έφ' δσον ό ήσφα
λισμένος ήτο ϋπανδρος' ή 

(β) είς πάσαν δε έτέραν περίπτωσιν είς τό ύπό τοΰ Πρώτου 
Λειτουργού 'Ασφαλίσεων καθοριζόμενον πρόσωπον. 

Μέρος IV . ΠΑΡΟΧΑΙ ΛΟΓΩ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Δικαίωμα 
καΐ φύσις 
τών λόγω 
ατυχήματος 
καταβλητέων 
παροχών. 

26.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, οσάκις 
ήσφαλισμένον μισθωτόν πρόσωπον υφίσταται σωματικήν βλάβην προ
κληθεΐσαν τήν καθωρισμένην ήμερομηνίαν ή μετέπειτα συνεπεία 
ατυχήματος έπισυμβάντος ώς έκ τής απασχολήσεως αύτοΰ και έν τή 
εξασκήσει ταύτης, έφ' δσον ή τοιαύτη άπασχόλησις εΐναι ασφαλιστέα, 

(α) παροχή προσωρινής επαγγελματικής αναπηρίας, έν τοις 
εφεξής καλούμενη «παροχή λόγω σωματικής βλάβης» κατα
βάλλεται είς τό μισθωτόν πρόσωπον έάν εντός περιόδου 
δώδεκα μηνών άπό τής ημερομηνίας καθ' ην έπεσυνέβη τό 
ατύχημα κατέστη συνεπεία τής τοιαύτης σωματικής βλάβης 
ην υπέστη άνίκανον προς έργασίαν* 

(β) σύνταξις επαγγελματικής βλάβης, έν τοις εφεξής καλούμενη 
«παροχή λόγω αναπηρίας» καταβάλλεται είς τό μισθωτόν 
τοΰτο πρόσωπον έάν συνεπεία τής σωματικής βλάβης, ύποστή 
άπώλειαν τών έν τοις εφεξής καθοριζομένων φυσικών ή 
πνευματικών δυνάμεων" 

(γ) σύνταξις επιζώντων προσώπων αποθανόντος συνεπεία επαγ
γελματικής βλάβης, έν τοις εφεξής καλούμενη «παροχή 
λόγω θανάτου» καταβάλλεται είς τά έν τοις εφεξής καθο
ριζόμενα πρόσωπα έάν ό θάνατος τοΰ ήσφαλισμένου έπέλθη 
συνεπεία τής σωματικής βλάβης ην τοΰτο υπέστη. 
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(2) Έ ν τώ παρόντι Νόμω πάσα αναφορά γενομένη εις άπώλεϊαν 
φυσικών δυνάμεων ερμηνεύεται ώς διαλαμβάνουσα καΐ την τυχόν 
προκληθεΐσαν παραμόρφωσιν εϊτε αυτή συνοδεύεται υπό πραγματ ικής 
άπωλείας φυσικής ικανότητος είτε δχι. 

(3) Δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ατύχημα έπισυμβάν 
έν τή απασχολήσει μισθωτού τίνος προσώπου τεκμαίρεται, ελλείψει 
αποδείξεως περί του εναντίου, έπισυμβάν ώς έκ τής τοιαύτης απα
σχολήσεως. 

(4) Το έβδομαδιαΐον ϋψος των παροχών λ ό γ ω σωματικές βλάβης 
και θανάτου εκτίθεται έν Μέρει 1 του Ό γ δ ο ο υ Πίνακος, τό δέ ποσόν "Ογδοος 
και ϋψος τών παροχών λ ό γ ω αναπηρίας είς τα Μέρη II , III και ΙV Πίναξ. 
του αύτοΰ Πίνακος. 

2 7 . 'Ατύχημα τι λογίζεται έπισυμβάν ώς έκ τής απασχολήσεως 
και έν τή απασχολήσει μισθωτού τίνος προσώπου, ανεξαρτήτως του 
γεγονότος δτι καθ ' δν χρόνον έπισυνέβη τό ατύχημα τό πρόσωπον 
τούτο ένήργει κατά παράβασιν οιωνδήποτε, δυνάμει νομοθετικής 
πράξεως ή ά λ λ ω ς πως γενομένων, Κανονισμών εφαρμοστέων έπί τής 
απασχολήσεως αύτοΟ ή δ ιαταγών δοθεισών υπό τοΟ εργοδότου ϊ\ έκ 
μέρους αύτοΰ, και ανεξαρτήτως του γεγονότος, δτι ένήργει άνευ 
οδηγιών του εργοδότου, έάν— 

(α) τό ατύχημα θά έλογίζετο ούτω έπισυμβάν καΐ έάν έτι ή 
πραξις δέν έγένετο κατά παράβασιν τών ανωτέρω ή, ανα
λ ό γ ω ς τής περιπτώσεως, άνευ οδηγιών του εργοδότου ' και 

(β) ή πράξις διενεργήται διά τους σκοπούς τοΰ επιτηδεύματος 
ή επιχειρήσεως του εργοδότου καί σχετικώς προς ταύτην. 

"Ατυχήματα 
επισυμβαί

νοντας κατά 
παράβασιν 
Κανονισμών, 
κ.λ.π. 

2 8 . 'Ατύχημα τι έπισυμβάν καθ' δν χρόνον μισθωτόν πρόσωπον 
μεταβαίνει είς τον τόπον τής εργασίας αύτοΰ ή απέρχεται τούτου, 
λογίζεται έπισυμβάν ώς έκ τής απασχολήσεως αύτοΰ καί έν τή 
ενασκήσει ταύτης ανεξαρτήτως του γεγονότος δτι ούδεμίαν ύπο
χρέωσιν επέχει gvavu τοΟ εργοδότου αύτοΰ δπως χρησιμοποιή είδικόν 
τίνα δρόμον ή είδικόν δχημα. 

2 9 . 'Ατύχημα τι έπισυμβάν εις μισθωτόν πρόσωπον έν τώ τόπω 
ή περί τόν τόπον τής απασχολήσεως αύτοΰ είς δν εκάστοτε απασχο
λείται διά τους σκοπούς τοΰ επιτηδεύματος ή επιχειρήσεως τοΰ ερ
γοδότου, λογίζεται έπισυμβάν ώς έκ τής τοιαύτης απασχολήσεως 
καί έν τή ενασκήσει ταύτης, έφ' δσον συμβαίνει καθ' δν χρόνον τό 
πρόσωπον τοΰτο λαμβάνει μέτρα προς άντιμετώπισιν πραγματ ικής 
ή υποθετικής έκτακτου καταστάσεως έν τω τοιούτω τόπω απασχο
λήσεως, προς δ ιάσωσα παροχήν αρωγής ή προστασίας εις πρόσωπα 
ατινα υπέστησαν, ή πιστεύεται δτι υπέστησαν ή δτι πιθανόν νά ύπο
στώσιν, σωματικήν βλάβην ή άτινα ευρίσκονται ή δτι πιθανόν νά 
εύρεθώσιν έν κινδύνω ή προς άποτροπήν ή περιορισμόν σοβαρας ζη 
μίας εις περιουσίαν. 

"Ατύχημα 
έπισυμβάν 
κατά τήν 
μετάβασιν 
είς τήν 
έργασίαν 
ή τήν άπο

χώρησιν 
έκ ταύτης. 

"Ατύχημα 
έπισυμβάν 
προς άντι

μετώπισιν 
έκτακτου 
καταστάσεως. 

3 0 . Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου μισθωτόν Παροχαΐ 
τι πρόσωπον δικαιοΰται παροχών λ ό γ ω σωματικής βλάβης δΓ έκά λόγω 
στην ήμέραν καθ ' ή ν συνεπεία τής σχετικής σωματικής βλάβης ή ν σωματικής 
υπέστη είναι άνίκανον προς έργασίαν καί διά περίοδον δώδεκα βλάβ,Γΐς
μηνών άφ' ής έπισυνέβη τό σχετικόν ατύχημα. 
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Νοείται δτι δεν δικαιούται παροχών λόγω σωματικής βλάβης άναφορι
κώς ττρός τάς τρεις πρώτας ημέρας οιασδήποτε περιόδου διακοπής τής 
απασχολήσεως οφειλομένης εις ατύχημα ή νόσον: 

Νοείται περαιτέρω δτι— 
(α) δέν δικαιούται παροχών λόγω σωματικής βλάβης άναφορικώς 

προς οίανδήποτε περίοδον καθ' ην λαμβάνει εκ τοϋ εργοδότου 
τον πλήρη μισθόν ή. ημερομίσθια αύτοΰ

(β) οσάκις ό εργοδότης καταβάλλη μέρος μόνον τοΰ μισθοϋ ή ημερο
μισθίων, αϊ παροχαΐ λόγω σωματικής βλάβης μειοϋνται κατά 
τοσούτον ποσόν ώστε προστιθέμενον εις τό ποσόν τοϋ καταβαλ
λομένου μισθού ή ημερομισθίων να μή ύπερβαίνη τον πλήρη 
αυτού μισθόν ή ημερομίσθια. 

(2) Δια νά καθορισθή εάν ό ήσφαλισμένος είναι ανίκανος προς έργα
σίαν κατά την ήμέραντοϋ ατυχήματος, τό προηγούμενον τοϋ ατυχήματος 
μέρος τής ημέρας ουδόλως λαμβάνεται ύπ' όψιν. 

(3) Τό ήμερήσιον ΰψος τών παροχών λόγω σωματικής βλάβης είναι 
ϊσον προς τό εν έκτον τοΰ εβδομαδιαίου τοιούτου. 

31.—(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου, μισθωτόν 
τι πρόσωπον δικαιούται παροχών λόγω αναπηρίας εάν συνεπεία τής σχε
τικής βλάβης ην υπέστη, την τετάρτην ήμέραν άφ' ής έπισυνέβη τό σχε
τικόν ατύχημα ή καθ' οίανδήποτε μεταγενεστέραν τοιαύτη ν πάσχη εξ απώ
λειας φυσικής ή πνευματικής τίνος ικανότητος και τήν ήμέραν ταύτην δέν 
δικαιούται παροχής λόγω σωματικής βλάβης : 

Νοείται δτι διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου δέν θεωρείται δτι 
καθ' οιονδήποτε χρόνον έπήλθεν απώλεια ικανότητος τίνος οσάκις ή εκτα
σις της προκυψάσης αναπηρίας υπολογιζόμενη συμφώνως ταϊς εν τοις 
εφεξής διατάξεσι τοΰ παρόντος άρθρου δέν ανέρχεται εις ποσοστόν δέκα 
έπϊ τοις εκατόν. 

(2) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου, ή έκτασις τής αναπηρίας 
υπολογίζεται εάν επί τής αναπηρίας ην υπέστη ό αϊτών συνεπεία τής σχε
τικής άπωλείας ικανότητος, έφαρμοσθώσιν αί ακόλουθοι γενικαΐ άρχαί: 

(α) έπιφυλαττομένων τών έν τοις εφεξής διατάξεων τοΰ παρόντος 
εδαφίου, λαμβάνονται ύπ' όψιν μόνον αϊ άναπηρίαι (επαγόμενοι 
άπώλειαν τής προς τό κερδαίνειν Ικανότητος ή προσθέτους δα
πανάς ή μή) τάς οποίας ό αίτών, λαμβανομένων ύπ' όψιν τής φυσι
κής και πνευματικής αύτοϋ καταστάσεως τήν ήμέραν τοϋ υπολο
γισμού, παρουσιάζει κατά τήν περίοδον ήτις λαμβάνεται ώς 
βάσις τοΰ υπολογισμού έν συγκρίσει ττρός πρόσωπον τής αυτής 
ηλικίας και φύλου ούτινος ή φυσική και πνευματική κατάστασις 
είναι κανονική* 

(β) ύπό τήν έπιφύλαξιν τοϋ διατάξεων τοΰ αμέσως επομένου εδα
φίου, πάσα τοιαύτη αναπηρία θεωρείται τό αποτέλεσμα τής σχε
τικής άπωλείας Ικανότητος, εξαιρουμένων τών περιπτώσεων 
καθ' ας ό α'ιτών— 

(i) έν πάση περιπτώσει θά ύφίστατο τοιαύτην άναπηρίαν 
συνεπεία έκ γενετής τίνος ανωμαλίας ή συνεπεία σωματι
κής, βλάβης ην υπέστη ή νόσου ύφ' ής προσεβλήθη προ 
τοϋ σχετικού ατυχήματος" ή 

(ϋ) δέν θά ύφίστατο τοιαύτην άναπηρίαν εάν μετά τό ατύχημα 
δέν ύφίστατο σωματικήν βλάβην ή δέν προσεβάλλετο ύπό 
νόσου ουχί αμέσως αποδοτέας ε'ις τό τοιούτον ατύχημα· 

(γ) ό υπολογισμός διενεργείται άνευ οιασδήποτε αναφοράς εις έτέ
ραν εϊδικήν κατάστασιν τοΰ α'ιτοϋντος πλην, τής ηλικίας, τοΰ 
φύλου και τής φυσικής και πνευματικής αύτοϋ καταστάσεως 

4 

3. 
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(Λ) άναττηρίαι προκύπτουσαι εκ των εκάστοτε καθοριζομένων απω
λειών ικανοτήτων ανέρχονται εϊς ποσοστόν εκατόν επί τοις 
εκατόν, αϊ δε λοιπαί υπολογίζονται αναλόγως. 

(3) Δια τον ύπολογισμόν της εκτάσεως της αναπηρίας τοΰ αιτούντος 
λαμβάνεται ύπ' όψιν περίοδος (αρχομένη ουχί ένωρίτερον της τετάρτης 
ημέρας άφ' ης έπεσυνέβη το σχετικόν ατύχημα και περατουμένης είτε δια 
τοΰ θανάτου τοΰ αιτούντος εϊτε καθ' ώρισμένην ήμερομηνίαν), καθ' ην ό 
αϊτών πάσχει, και δύναται να αναμένεται δτι θα εξακολούθηση πάσχων, 
εκ της σχετικής απώλειας ικανότητος. 

Νοείται δτι εάν κατά τον ύπολογισμόν τοΰ βαθμού αναπηρίας τοΰ 
αιτούντος ή κατάστασις τούτου δεν είναι τοιαύτη, λαμβανομένων ύπ' 
όψιν των δυνατόν νά έπέλθωσιν ε'ις τήν τοιαύτην κατάστασιν μεταβολών 
(προβλεπτέων ή μή) ώστε νά έπιτρέπη τήν διενέργειαν οριστικού υπολο
γισμού δι* όλόκληρον τήν ώς εΐρηται περίοδον— 

(α) θά διενεργήται προσωρινός υπολογισμός μέ βάσιν έτέραν βρα
χυτέραν περίοδον ήτις και θά κρίνεται εύλογος, λαμβανομένων 
ύπ' όψιν τής καταστάσεως τοΰ αιτούντος και της ώς εν τοις ανω
τέρω δυνατότητος μεταβολής τής τοιαύτης καταστάσεως* και 

(β) ώς βάσις τοΰ επομένου υπολογισμού λαμβάνεται περίοδος αρχο
μένη άμα τή λήξει τής συνιστώσης τήν βάσιν τοΰ προσωρινού 
υπολογισμού περίοδον. 

(4) Ό υπολογισμός εκθέτει τον βαθμόν αναπηρίας ε'ις έκατοστιαίαν 
άναλογίαν έξευρισκομένην συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ 'Ενάτου Πίνα
κος, καθορίζει δε ωσαύτως τήν συνιστώσαν τήν βάσιν τοΰ υπολογισμού 
περίοδον, και οσάκις ή τοιαύτη περίοδος περατοΰται κατά τίνα καθωρι
σμένην ήμερομηνίαν, εάν ό υπολογισμός είναι προσωρινός ή οριστικός : 

Νοείται δτι— 
(α) διά τον συμφώνως τω παρόντι άρθρω καθορισμόν τών επί παρο

χών λόγω αναπηρίας δικαιωμάτων τοΰ αιτούντος τά άφορώντα 
είς τήν έκατοστιαίαν άναλογίαν και περίοδον αναπηρίας στοι
χεία δεν εξειδικεύονται πλέον τοΰ δέοντος  και 

(β) εκατοστιαία αναλογία μεταξύ είκοσι και εκατόν, ήτις δεν είναι 
πολλαπλάσιον τοΰ δέκα θεωρείται— 

(i) εάν μεν είναι πολλαπλάσιον τοΰ πέντε, ώς ή αμέσως 
ανωτέρω αναλογία ήτις είναι πολλαπλάσιον τοΰ δέκα

(ϋ) εάν δε δεν είναι πολλαπλάσιον τοΰ πέντε, ώς ή πλησιε
στέρα αναλογία ήτις είναι πολλαπλάσιον τοΰ δέκα. 

(5) Ό σ ά κ ι ς εξευρίσκεται δτι ή εκτασις τής αναπηρίας διά τήν συνιστώ
σαν τήν βάσιν τοΰ υπολογισμού περίοδον, ανέρχεται εις έκατοστιαίαν 
άναλογίαν κατωτέραν τών είκοσι επί τοις εκατόν, ή παροχή λόγω αναπη
ρίας καταβάλλεται ύπό μορφήν βοηθήματος (έν τω παρόντι Νόμω καλού
μενη «βοήθημα αναπηρίας»), τοΰ οποίου το ποσόν καθορίζεται έν Μέρει II 
τοΰ Ό γ δ ο ο υ Πίνακος. 

(6) Ό σ ά κ ι ς εξευρίσκεται δτι ή έκτασις τής αναπηρίας διά τήν συνιστώ
σαν τήν βάσιν τοΰ υπολογισμού περίοδον ανέρχεται είς έκατοστιαίαν 
άναλογίαν είκοσι έπί τοις εκατόν ή μείζονα τοιαύτην, καταβάλλεται σύν
ταξις αναπηρίας (έν τω παρόντι Νόμω καλούμενη «σύνταξις αναπηρίας») 
διά τους καθοριζόμενους δε τή πρώτη στήλη τοΰ Μέρους III ή Μέρους IV 
τοΰ Ό γ δ ο ο υ Πίνακος βαθμούς αναπηρίας καταβάλλονται τά εκτιθέμενα 
έν τή δευτέρα στήλη τοΰ αυτού Πίνακος ποσά. 

Νοείται δτι όσάκις ή περίοδος αϋτη λήγει καθ' ώρισμένην ήμερομηνίαν, 
ή σύνταξις παύει διά τοΰ θανάτου τοΰ δικαιούχου προ τής ημερομηνίας : 

"Ενατος 
Πίναξ. 

"Ογδοος 
ΠΙναξ. 

' Ογδοος 
Πίναξ. 
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Νοείται περαιτέρω δτι και αν έτι εξεδόθη ύπό τοϋ Ιατρικού Συμβουλίου 
οριστικός υπολογισμός περί τον βαθμόν, αναπηρίας τοϋ αιτούντος, το 
Συμβούλιον δύναται νά αναθεώρηση την άπόφασιν αύτοϋ καθ' οιονδήποτε 
χρόνον, είτε αυτεπαγγέλτως είτε τη αιτήσει τοΰ Πρώτου Λειτουργού 
Ασφαλ ίσεων δια τον καθορισμόν τοΰ δικαιώματος τοϋ αιτούντος προς 
λήψιν παροχών λόγω αναπηρίας λαμβάνεται ύπ* δψιν ό νέος υπολογισμός 
έάν ούτος διαφέρη του αρχικώς γενομένου τοιούτου. 

Αϋξησις 32. Ό σ ά κ ι ς δικαιούχος συντάξεως αναπηρίας εισέρχεται εις νοσοκο
συντάξεως μείον ή παρόμοιον 'ίδρυμα δια να ύποστή έγκεκριμένην νοσοκομειακήν 
αναπηρίας » £ τ £ρ α ν νοσηλείαν, έάν ό βαθμός της αναπηρίας άναφορικώς προς ην 
εγκεκριμένης παρέχεται σύνταξις αναπηρίας ύπελογίσθη εις έκατοστιαίαν άναλογίαν 
νοσοκομειακής κατωτέραν τών εκατόν επί τοις εκατόν, τότε καθ' άπασαν την περίοδον 
νοσηλείας. τ ής νοσηλείας ό τοιούτος βαθμός θα θεωρήται υπολογισθείς είς εκατόν 

επί τοις εκατόν. 

ΠαροχαΙ 
Xoycp 
θανάτου. 

Χήροι,χήραι 
και τέκνα. 

Όγδοος 
Πίναζ. 

33.—(Ι) Ό σ ά κ ι ς ή σχετική σωματική βλάβη επάγεται τον θάνατον 
τοϋ ήσφαλισμένου, είς τους προστατευόμενους τοΰ θανόντος ή υπέρ 
αυτών, πλην τών ειδικώς εξαιρουμένων ύπό τοϋ εδαφίου (2) τοϋ παρόντος 
άρθρου, και τηρουμένων τών εν τοις εφεξής διατάξεων τοϋ παρόντος 
Νόμου, καταβάλλεται άποζημίωσις είτε υπό μορφήν καθ* εβδομάδα 
πληρωτέας συντάξεως είτε ύπό μορφήν εφ' άπαξ τίνος ποσοΰ, υπολο
γιζόμενου συμφώνως ταϊς διατάξεσι τοϋ παρόντος Νόμου. 

(2) Είς χους προστατευόμενους προσώπου δικαιουμένου να απαίτηση 
άπο.ζημίωσιν δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου δεν περιλαμβάνονται— 

(α) εν μέρει προστατευόμενοι τοΰ θανόντος, εφ* δσον ύπάρχη 
ε'τερος εξ ολοκλήρου προστατευόμενος ύπ* αύτοϋ και δικαι

ούμενος εϊς παροχήν λόγω θανάτου 

(β) αποθανόντες πρίν ή έπιδικασθή τοιαύτη παροχή άναφορικώς 
προς τόν θανόντα

(γ) μή έχοντες τήν συνήθη αυτών διαμονήν εν Κύπρω κατά τήν 
ήμερομήνίαν τοΰ θανάτου του θανόντος : 

Νοείται δτι πρόσωπον άπουσιάζον εκ Κύπρου διά σπουδάς δεν 
λογίζεται απωλέσαν τήν συνήθη αύτοϋ διαμονήν εν Κύπρω. 

34.—(Ι) "Η χήρα τοΰ θανόντος δικαιούται παροχών λόγω θανάτου 
έάν κατά τόν χρόνον τοϋ θανάτου τοϋ συζύγου αυτής είτε διέμενεν 
μετ* αύτοϋ, είτε ελάμβανε ν ή έδικαιοϋτο είς τήν λήψιν περιοδικών 
πληρωμών διά τήν συντήρησιν αυτής, μιας τουλάχιστον λίρας καθ' 
εβδομάδα. 

(2) ΕΊς τήν περίπτωσιν χή ρας ή παροχή λόγω θανάτου είναι : 
(α) σύνταξις αρχομένη άπό τοΰ θανάτου τοΰ συζύγου, πληρωτέα 

καθ' εβδομάδα, ώς εκτίθεται εν τη δευτέρα στήλη τοΰ Μέρους Ι 
τοϋ 'Ογδόου Πίνακος, έφ° δρου ζωής ή μέχρι τής συνάψεως 
νέου γάμου  και 

(β) εφ' άπαξ ποσόν πληρωτέον άμα τω τερματισμώ τής συντάξεως 
συνεπεία συνάψεως νέου γάμου, ίσον προς το γινόμενον τοϋ 
εβδομαδιαίου ϋψους τής συντάξεως είς ην έδικαιοϋτο αμέσως 
προ τοϋ νέου γάμου, επί τόν αριθμόν πεντήκοντα δύο. 

(3) Ό χήρος θανούσης γυναικός δικαιούται είς παροχήν λόγω 
θανάτου εάν κατά τόν θάνατον τής συζύγου αύτοϋ ούτος— 

(α) συνετηρεΐτο εξ* ολοκλήρου ή κατά κύριον λόγον ύπ' αυτής ή 
οϋτω θά συνετηρεΐτο εάν δεν έπισυνέβαινε το σχετικόν άτύ

χημα· 
(β) ήτο μονίμως ανίκανος νά συντήρηση εαυτόν. 
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(4) Είς τήν περίπτωσιν χήρου ή παροχή λόγω θανάτου είναι 
σύνταξις αρχομένη άπό τοϋ θανάτου της συζύγου αύτοϋ, πληρωτέα Ογδοος 
καθ' εβδομάδα ώς εκτίθεται εν τη δευτέρα στήλη τοϋ Μέρους Ι τοϋ Πίναξ. 
Όγδοου Πίνακος. 

(5) Πάς δστις περιπίπτει εν όρφανία συνεπεία τοϋ θανάτου— 
(α) ήσφαλισμένου ούτινος ό θάνατος προεκλήθη εκ σχετικής σωμα

τικής βλάβης· ή 
(β) χήρας ή χήρου λαμβάνοντος παροχάς λόγω θανάτου, 

δικαιούται είς παροχάς λόγω όρφανίας άπό τοϋ θανάτου τοϋ ώς άνω 
θανόντος προσώπου μέχρις οΰ διακοπή ή άνηλικότης. 

(6) 'Εάν ορφανός άπολέση τήν τοιαύτη ν ιδιότητα, άλλως ή αίτία 
θανάτου, ούτος δικαιούται βοηθήματος ίσου προς το γινόμενον τοϋ 
εβδομαδιαίου ϋψους των παροχών λόγω όρφανίας είς ας έδικαιοϋτο 
αμέσως προ της διακοπής τής άνηλικότητος, επί τον αριθμόν πεντή
κοντα δύο. 

35.—(Ι) Έάν ό θανών δεν καταλείψη εν ζωή χήραν ή χήρον σύζυγον Γονείς, 
ή τέκνον, ό γονεύς τοϋ θανόντος δικαιούται παροχών λόγω θανάτου 
έάν κατά τον χρόνον τοϋ θανάτου ούτος ή αϋτη συνετηρεΐτο εξ ολοκλήρου 
ή κατά κύριον λόγον ύπό τοϋ θανόντος ή οϋτω θά συνετηρεΐτο έάν δεν 
έπισυνέβαινε το ατύχημα. 

(2) Εϊς τήν περίπτωσιν γονέως περί ού εν έδαφίω (Ι) τοϋ παρόντος 
άρθρου, αί παροχαΐ λόγω θανάτου είναι σύνταξις αρχομένη άπό τοϋ 
θανάτου τοϋ θανόντος, πληρωτέα έπι ζωή, ή εϊς τήν περίπτωσιν μητρός, 
μέχρις ού αϋτη συνέλθη εϊς νέον γάμον ή γάμον. 

36.—(Ι) Όσάκις ήσφαλισμένος άποβιοϊ συνεπεία σχετικού τίνος Συγγενείς. 
ατυχήματος καΐ δεν καταλείπη έν ζωή χήραν ή χήρον σύζυγον, τέκνον 
ή γονέα, αί παροχαι λόγω θανάτου είναι εν έφ' άπαξ ποσόν τετρακοσίων 
λιρών, πληρωτέων εϊς τον συγγενή ή συγγενείς τοϋ θανόντος, εφ' δσον 
ούτοι κατά τον χρόνον τοϋ θανάτου τοϋ θανόντος συνετηροϋντο 
ουσιαστικώς ύπ* αυτοΰ ή οϋτω θά συνετηροϋντο έάν δεν έπισυνέβαινε 
το σχετικόν ατύχημα, καί— 

(α) είς τήν περίπτωσιν ανδρός, ούτος ήτο μονίμως ανίκανος νά 
συντήρηση εαυτόν 

(β) εϊς τήν περίπτωσιν γυναικός, αϋτη ήτο μονίμως ανίκανη νά 
συντήρηση έαυτήν, ή συνέζη μετά συζύγου δστις ήτο μονίμως 
ανίκανος νά συντήρηση εαυτόν 

(γ) είς τήν περίπτωσιν αδελφού ή αδελφής, έφ' δσον πληροϋν 
εισέτι τάς προϋποθέσεις άνηλικότητος. 

(2) Έν πάση περιπτώσει έάν ούτος καταλείπη πλείονας τοϋ ενός 
συγγενείς, τό έφ' άπαξ ποσόν τών τετρακοσίων λιρών διαμοιράζεται 
μεταξύ τών συγγενών, καθ'δν τρόπον ήθελεν αποφασίσει τό δικαστήριον 
ώς εϋλογον κατά τον λόγον τής άπωλείας ην έκαστος υπέστη. 

(3) Έάν ό ήσφαλισμένος ούδένα προστατευόμενον κατέλιπε τό 
δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου πληρωτέον έφ' 'άπαξ ποσόν καλύπτει 
τάς ευλόγως γενομένας δαπανάς διά τήν ίατρικήν περίθαλψιν καί κηδείαν 
τοϋ θανόντος, ;ήσφαλισμένου, έν ουδεμία δε περιπτώσει υπερβαίνει 
έν τω συνόλω του τάς πεντήκοντα λίρας. 

37.—(Ι) Πάς ήσφαλισμένος υφιστάμενος σωματ ικήν βλάβην έξ γπ0χρέωσις 
ατυχήματος άναφορικώς προς δ ό παρών Νόμος προνοεί τήν καταβολήν ήσφαλισμένου 
παροχών επέχει ύποχρέωσιν δπως τό ταχύτερον δυνατόν άφ* ής έπε ττρόςγνωστο

συνέβη τό ατύχημα, γνωστοποίηση τοϋτο εγγράφως, ή προφορικώς ™
i r
i°

lVTOU 

και εί$ τύπον έγκεκριμένον Οπό τοϋ Πρώτου Λειτουργοΰ 'Ασφαλίσεων ;
 τυ

Χΐμ
ατ

°ς· 
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Νοείται ότι αντί του επέχοντος την προς τοΟτο ύποχρέωσιν ήσφα
λισμένου ή τοιαύτη γνωστοποίησις δύναται να γίνη παρ ' έτερου τινός 
προσώπου ενεργούντος δια λογαριασμόν αύτοϋ. 

(2) Ή γνωστοποίησις γίνεται προς τον έργοδότην, ή (εν περιπτώσει 
πλειόνων εργοδοτών) είς ενα τών εργοδοτών, η είς οίονδήποτε έπι
στάτην, ή έτερον ύπάλληλον ύπό την έπόπτείαν τοϋ οποίου ε'ιργάζετο 
ό ήσφαλισμένος καθ' δν χρόνον έπεσυνέβη τό ατύχημα, η είς οίονδή
ποτε πρόσωπον επί τούτω ύποδεικνυόμενον ύπό τοϋ εργοδότου και 
διαλαμβάνει άπαντα τα προς τούτο αναγκαία στοιχεία. 

Εξουσία 38* Ό "Υπουργός δύναται δια Κανονισμών δημοσιευομένων εν τη 
ττρόςίκδοσιν έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας να προνοήση περί απάντων, ή 
Κανονισμών. Tjtpi τίνων τών ακολούθων ζητημάτων :— 

(α) περί τοϋ καθορισμού διαδικασίας και τ ύ π ω ν 

(β) περί ζητημάτων ατινα ειδικώς αναφέρονται εν τω παρόντι 
Νόμω ώ ς ζητήματα χρήζοντα καθορισμού 

(γ) περί τής υποχρεώσεως τών εργοδοτών— 

(i) δ π ω ς ύποβάλλωσιν εκθέσεις περί τα παρ ' αύτοΐς απασχο
λούμενα πρόσωπα, καθ' δν τρόπον και χρόνον ήθελον 
καθορίσει οί Κανονισμοί

(ϋ) δ π ω ς λαμβάνωσι πάν εϋλογον μέτρον προς διερεύνησιν τών 
περιστάσεων ύφ ας έπεσυνέβη οίονδήποτε ατύχημα ή νόσος 
γνωστοποιηθεΐσα αΰτοΐς· 

(ίϋ) δπως, συμφώνως τοις Κανονισμοϊς, τηρώσι βιβλίον ατυχη
μάτων 

(ΐν) δπως ύποβάλλωσι τω Πρώτω Λειτουργώ 'Ασφαλίσεων τάς 
υπ* αυτού άπαιτουμένας ειδοποιήσεις ή εκθέσεις άναφορικώς 
προς ατύχημα ή νόσον θανατηφόρον ή μή, έπισυμβάν εν 
τω τόπω της απασχολήσεως α υ τ ώ ν 

(δ) ίνα απαίτηση εκ παντός έχοντος τά νόμιμα προσόντα Ιατρού 
νοσηλεύοντος ή καλουμένου να έπισκεφθή ασθενή δστις 
πιστεύεται ότι πάσχει εκ νόσου μεταδοθείσης αύτώ εν τη απα
σχολήσει αύτοϋ όπως άποστείλη εϊς τον Πρώτον Λειτουργόν 
'Ασφαλίσεων ε'ιδοποίησιν διαλαμβάνουσαν τά εκάστοτε προς 
τοϋτο καθοριζόμενα στοιχεία. 

(ι:) όπως απαίτηση την παρουσίαν Έπιθεωρητοϋ τίνος ή Λειτουργού 
προς τοϋτο έξουσιοδοτηθέντος παρά τοΰ Ύπουργοϋ, είς 
νεκροψίαν διεξαγομένην έπί τοϋ πτώματος προσώπου ούτινος 
ό θάνατος δυνατόν να προεκλήθη εξ ατυχήματος ή νόσου τινός* 

(στ) ίνα παράσχη έξουσίαν τω Πρώτω Λειτουργώ 'Ασφαλίσεων 
προς διεξαγωγήν επισήμων ερευνών περί ατύχημα ή νόσον 

(ζ) διά τήν επιβολή ν εν περιπτώσει καταδίκης, χρηματικής ποινής 
μέχρις εκατόν λιρών διά παράβασιν οιασδήποτε τών διατάξεων 
τινός τών Κανονισμών, δι' ων επιζητείται ή έξασφάλισις τών 
εν παραγράφοις (γ) και (δ) τοϋ παρόντος άρθρου αναγραφο
μένων ζητημάτων 

(η) γενικώς περί της πραγματώσεως τών σκοπών και της εφαρμο
γής τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου. 
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39.—(Ι) Δέον δπως περίληψις περιβεβλημένη τον καθωρισμένον 
τύπον και άναγεγραμμένη εϊς την καθωρισμένην γλώσσαν διαλαμβά
νουσα τάς ύπό του παρόντος Νόμου επιβαλλόμενος υποχρεώσεις 
καθ' δσον άφορα τάς γνωστοποιήσεις ατυχημάτων και την ύποβολήν 
απαιτήσεων είναι συνεχώς ανηρτημένη είς εμφανές μέρος τοϋ τόπου 
απασχολήσεως ή πλησίον αύτοΰ ένθα ευχερώς νά δύναται να άνα
γνωσθή ύφ' απάντων τών απασχολουμένων, αντικαθίσταται δέ το 
ταχύτερον δυνατόν εν ή περιπτώσει ήθελεν άπαλειφθή, διαγραφή ή 
καταστροφή. 

(2) 'Εάν δεν τηρηθώσιν αϊ διατάξεις τοϋ εδαφίου (Ι) ό Διευθυντής 
τοϋ μεταλλείου, λατομείου, εργοστασίου, εργαστηρίου ή τόπου απα
σχολήσεως είναι ένοχος αδικήματος, έν περιπτώσει δε καταδίκης υπό
κειται εις χρηματικήν ποινήν μέχρι πεντήκοντα λιρών. 

Έν τω παρόντι έδαφίω ό δρος «διευθυντής» σημαίνει τό πρόσωπον, 
έταιρείαν, όργανισμόν ή συνεταιρισμόν όστις είναι υπεύθυνος δι* οιον
δήποτε μεταλλεΐον, λατομεΐον, έργοστάσιον, έργαστήριον ή έτερον 
τόπον απασχολήσεως ή εις δν ανήκει ή τοιαύτη έπιχείρησις, περι
λαμβάνει δέ τον διευθυντήν, άντιπρόσωπον ή παν έτερον πρόσωπον 
κατέχον ή κατ* έμφάνισιν κατέχον τήν γενικήν διεύθυνσιν ή έ'λεγχον 
μεταλλείου, λατομείου, εργοστασίου, εργαστηρίου ή ετέρου τόπου 
απασχολήσεως. 

(3) Ή παράλειψις γνωστοποιήσεως ατυχήματος συμφώνως τω 
αμέσως προηγουμένω άρθρω τοϋ παρόντος Νόμου, ή οιαδήποτε 
ελλειψις ή ανακρίβεια έν αύτη, ουδόλως παρακωλύει τήν λήψιν δικα
στικών μέτρων δια τήν διεκδίκησιν παροχής τίνος δυνάμει τοϋ παρόντος 
Νόμου, οσάκις ό εργοδότης είναι ό 'ιδιοκτήτης μεταλλείου ή λατομείου 
ή ό κάτοχος εργοστασίου, εργαστηρίου, ή ετέρου τινός τόπου απα
σχολήσεως— 

(α) εάν δεν έτοιχοκολλήθη συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοϋ παρόντος 
άρθρου ή έν τοις ανωτέρω μνησθεϊσα περίληψις· ή 

(β) εάν τό ατύχημα ανεφέρθη παρά τοϋ εργοδότου συμφώνως 
ταϊς διατάξεσι τοϋ άρθρου 3 τοϋ περί Γνωστοποιήσεως Ατυ
χημάτων και 'Επαγγελματικών Νόσων Νόμου ή 

(γ) εάν τό ατύχημα κατεγράφη έν οίωδήποτε βιβλίω ατυχημάτων 
τηρουμένου ύπό τοϋ εργοδότου ή διά λογαριασμόν αύτοϋ έν 
τω τοιούτω τόπω απασχολήσεως ή 

(0) εάν ή σωματική βλάβη έτυχε νοσηλείας είς τον έν τω τόπω της 
απασχολήσεως σταθμόν πρώτων βοηθειών. 

ΕίδικαΙ 
διατάζεις 
άψορώσαι 
εΙς τήν 
γνωστοποίησιν 
ατυχημάτων 
εις μεταλλεία, 
εργοστάσια, 
κ.λ.π. 

Κεφ. 176. 

40.—(Ι) Τηρουμένων τών έν τοις εφεξής διατάξεων τοϋ παρόντος 
άρθρου, έκαστος αίτών παροχάς λόγω σωματικής βλάβης ή αναπηρίας και 
έκαστος δικαιούχος λαμβάνων τοιαύτας παροχάς, οφείλουν νά συμμορ
φοϋνται προς πάσαν όδηγίαν έκδιδομένην αύτοΐς υπό τοϋ Πρώτου 
Λειτουργού 'Ασφαλίσεων, δυνάμει της οποίας ούτοι επέχουν ύπο
χρέώσιν— 

(α) όπως ύποβάλωσιν εαυτούς ε'ις ίατρικήν έξέτασιν παρά τίνος 
ιατρικής αρχής (ώς αϋτη καθορίζεται έν έδαφίω (4) τοϋ παρόντος 
άρθρου), ίνα καθορισθή τό αποτέλεσμα τοϋ σχετικού ατυχή
ματος ή ή προσήκουσα εις τήν σχετικήν σωματικήν βλάβην ή 
άπώλειαν ικανότητος περίθαλψις, ή 

(β) νά ύποβάλωσιν εαυτούς ε'ις τήν κατάλληλον διά τήν ώς εΐρηται 
σωματικήν βλάβην ή άπώλειαν ικανότητος Ίατρικήν περίθαλψιν 
καθοριζομένην αναλόγως της περιπτώσεως ύπό τοϋ θεράποντος 
ίατροϋ ή ύπό της 'ιατρικής αρχής ε'ις ην ύπέβαλον εαυτούς 
προς έξέτασιν συμφώνως ταΐς προηγουμέναις διατάξεσι τοϋ 
παρόντος Νόμου ή 

'Υποχρεώσεις 
αΙτούντων 
καΐ δικαιού
χων παροχών 
λόγω 
σωματικής 
δλάβης ή 
αναπηρίας. 
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(γ) όπως συμμετέχωσιν ε'ις οιανδήποτε μαθητείαν επαγγελματικής 
εκπαιδεύσεως ή αναπροσαρμογής ήτις ήθελε τυχόν προνοηθή 
και κατά την γνώμην τοϋ Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλίσεων 
ενδείκνυται είς τήν περίπτωσιν αυτών. 

(2) ΑΙ όδηγίαι αΐτινες απευθύνονται εις τον αιτούντα ή δικαιοϋχον 
και έντέλλουσιν αυτόν δπως ύποβάλη εαυτόν εϊς ίατρ,ικήν έξέτασιν, 
δέον δπως δίδωνται εγγράφως. 

(3) Ό αϊτών ή δικαιούχος, δστις συμφώνως ταΐς προηγουμέναις 
διατάξεσι τοΰ παρόντος άρθρου, εντέλλεται δπως ύποβάλη εαυτόν 
είς Ίατρικήν έξέτασιν ή τύχη ιατρικής νοσηλείας, είναι ύπόχρεως να 
πράττη οϋτω καθ' οιονδήποτε χρόνον ήθελε ζητηθή τούτο εξ αυτού. 

(4) Έν τω παρόντι Νόμω ό δρος «'ιατρική αρχή» σημαίνει Ίατρικόν 
συμβούλιον ή οιονδήποτε Ίατρικόν Λειτουργόν όριζόμενον ΰπό τοΰ 
'Υπουργού τη έγκρίσει τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου. 

(5) "Εκαστος δικαιούχος οφείλει δπως το ταχύτερον δυνατόν γνω
στοποιή εγγράφως ε'ις τον Πρώτον Λειτουργόν 'Ασφαλίσεων πάσαν 
άλλαγήν καταστάσεως, ήτις, ώς ευλόγως αναμένεται δτι ούτος γνωρίζει, 
θα ήδύνατο νά έπηρεάση τήν συνέχισιν τοΰ δικαιώματος αύτοϋ έπι τής 
χορηγούμενης αύτώ παροχής, ή τοΰ προς λήψιν τής τοιαύτης παροχής 
δικαιώματος αύτοϋ. 

(6) Όσάκις δικαιούχος συντάξεως αναπηρίας τή απαιτήσει τοΰ Πρώτου 
Λειτουργού 'Ασφαλίσεων συμμετέχη είς μαθητείας επαγγελματικής 
εκπαιδεύσεως ή αναπροσαρμογής, εάν ό βαθμός τής αναπηρίας άνα
φορικώς προς ήν καταβάλλεται ή σύνταξις ύπελογίσθη ε'ις ποσοστόν 

* έλασσον τών εκατόν επί τοις εκατόν, τότε διά τήν περίοδον καθ' ήν 
ούτος υποχρεούται υπό τοΰ Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλίσεων δπως 
συμμετέχη ε'ις τοιαύτην μαθητείαν ή άναπροσαρμογήν ή αναπηρία 
αυτού θά υπόκειται ε'ις τήν αυτήν μεταχείρισιν ώς εάν ήτο αναπηρία 
βαθμού εκατόν έπι τοις εκατόν. 

Νόσοι. 41.—(Ι) Έάν πρόσωπον τι προσβληθή υπό τίνος τών έν τή πρώτη 
Δέκ«τος · στήλη τοΰ Δεκάτου Πίνακος εκτιθεμένων νόσων, έφ' δσον πρόκειται 

περί νόσου οφειλομένης εϊς τήν φύσιν τής ασφαλιστέας αύτοϋ απα
σχολήσεως, ήτις προσέβαλεν αυτόν τήν καθωρισμένην ήμερομηνίαν 
ή μετά τήν έν λόγω ήμερομηνίαν έν δσω ασχολείται ε'ις έργασίαν 
έκ τών διαλαμβανομένων έν τή δευτέρα στήλη τοΰ αύτοϋ Πίνακος, θά 
καταβάλληται αύτώ ύπό τάς έν άρθροις 26 έως 40 εκτιθεμένας προϋπο
θέσεις, αί έν έδαφίω (Ι) τοΰ άρθρου 26 καθοριζόμενοι παροχαί· προς 
τον σκοπόν δέ τούτον, έν τοις αρθροις τούτοις: 

(α) πάσα αναφορά γενομένη είς ατύχημα ή σωματικήν βλάβην 
θά θεωρήται ώς αναφορά γενομένη καΐ εις τίνα νόσον 

(β) πάσα αναφορά γενομένη εις τήν ήμερομηνίαν ατυχήματος 
θά σημαίνη ωσαύτως— 

(i) έάν ή πρώτη άπαίτησις άναφορικώς προς τήν νόσον 
είναι διά παροχάς λόγω σωματικής βλάβης, τήν πρώτην 
ήμέραν, άπό τής καθωρισμένης ημερομηνίας και μετέ
πειτα, καθ' ήν συνεπεία τής νόσου ό αιτών είναι 
ανίκανος προς έργασίαν 

(ϋ) έάν ή πρώτη άπαίτησις άναφορικώς προς τήν νόσον 
είναι διά παροχάς λόγω αναπηρίας, τήν πρώτην ήμέραν, 
άπό τής καθωρισμένης ημερομηνίας και μετέπειτα, καθ ήν 
υφίσταται άπώλειαν φυσικής ή πνευματικής τίνος 
ικανότητος. 
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Νοείται ότι οσάκις πρόσωπον τι άξιοι παροχάς λόγω σωματικής 
βλάβης άναφορικώς προς νόσον δι* ην έλαβε προηγουμένως τοιαύτη ν 
παροχήν η παροχήν λόγω αναπηρίας, ή προγενεστέρα αύτοϋ άπαίτησις 
άναφορικώς προς την νόσον ταύτην ουδόλως λαμβάνεται ύπ'όψιν έάν 
είναι ανίκανος προς έργασίαν καί ή άνικανότης αύτοϋ οφείλεται κατά 
κύριον λόγον είς το γεγονός δτι εξετέθη περαιτέρω εις τόν κίνδυνον 
της τοιαύτης νόσου εν τη ασφαλιστέα απασχολήσει αύτοϋ είς οιονδή
ποτε επάγγελμα έκ των διαλαμβανομένων έν τη δευτέρα στήλη του άκατος 
Δεκάτου Πίνακος. πίναζ. 

(2) Έάν το Ύπουργικόν Συμβούλιον πεισθη δτι— 

(α) λόγω των αιτίων καί της περιπτώσεως νόσου τινός ώς καί 
παντός έτερου σχετικού παράγοντος αϋτη πρέπει νά θεωρηθή 
ώ ς κίνδυνος οφειλόμενος είς τό επάγγελμα οιουδήποτε ήσφα
λισμένου καί ούχΐ κίνδυνος κοινός είς απαντάς* και 

(β) ή νόσος είναι τοιαύτη ώστε ελλείψει ειδικών περιστάσεων, 
ή άπόδοσις ειδικών περιπτώσεων είς τήν φύσιν της εργασίας 
νά δύναται νά διαπιστωθή ή νά τεκμαίρεται μετ' ευλόγου 
βεβαιότητος, 

δύναται νά πρόσθεση τήν νόσον ταύτην εις τόν Δέκατον Πίνακα έν άκατος 
αναφορά προς τους ήσφαλισμένους τούτους διά διατάγματος αύτοϋ πίναξ. 
έχοντος άναδρομικήν ίσχύν, άρχομένην ούχι προ της καθωρισμένης 
ημερομηνίας. 

(3) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά διατάγματος αύτοϋ νά 
τροποποίηση τους δρους ύφ' οϋς νόσος τις περιλαμβάνεται είς τόν 
είρημένον Δέκατον Πίνακα ή νά εξάλειψη έκ τοϋ είρημένου Πίνακος Δέκατος 
οιανδήποτε νόσον ή νά έπιβάλη εΐδικάς προϋποθέσεις διά τήν χορή Π1να£· 
γησιν παροχών άναφορικώς προς οιανδήποτε νόσον περιλαμβανομένην 
έν τω Πίνακι τούτω, ή νά τροποποίηση τάς άφορώσας οιανδήποτε τών 
περιλαμβανομένων έν τω εϊρημένω Πίνακι νόσων διατάξεις τοϋ παρόντος 
Νόμου. 

42. Έάν πρόσωπον τι ελλείψει τοϋ παρόντος άρθρου θά έδικαιοϋτο Διπλά 
εϊς δύο παροχάς συγχρόνως, δέν θά δικαιούται αμφοτέρων, αλλά μόνον δικαιώματα, 
της πρώτον χορηγηθείσης παροχής ή έάν τό ϋψος της ετέρας τών 
παροχών είναι ύψηλότερον, μόνον της ετέρας τοιαύτης παροχής. 

Νοείται δτι— 
(α) αί διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου ουδόλως εφαρμόζονται 

έπί βοηθημάτων γάμου, μητρότητος ή θανάτου 

(/>) πρόσωπον τι δικαιούται νά λαμβάνη συγχρόνως δύο ή πλείονας 
συντάξεις αναπηρίας εφ' δσον τό ποσόν τοϋ εβδομαδιαίου 
ϋψους τών συντάξεων τούτων δέν ύπερβαίνη τό ϋψος της 
συντάξεως αναπηρίας εϊς ην θά έδικαιοϋτο δι' άπώλειαν 
ικανότητος εκατόν τοις εκατόν τοιαύτην. 

43. Πρόσωπον δικαιούμενον παροχών λόγω σωματικής βλάβης Λωρεάν 
ή αναπηρίας δικαιοΰται ωσαύτως δωρεάν της ύπό τής Κυβερνήσεως ιατρική 
παρεχομένης ιατρικής περιθάλψεως, περιλαμβανομένης τής εϊς Κυβερ περίθαλψις 
νητικά ιδρύματα τοιαύτης, εφ' δσον αϋτη κριθή αναγκαία συνεπεία τής ά™Χ'Ηιατων 

σχετικής σωματικής βλάβης ην τό πρόσωπον τούτο υπέστη : 

Νοείται δτι τό Ταμεΐον θά άπορρίπτη πάσαν άπαίτησιν δι' εϊδικήν 
ίατρικήν περίθαλψιν καί γνωμοδότησιν έκτος τών Κυβερνητικών Νοσο
κομείων ή ιδρυμάτων : 
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"Εκπτωσις · 
έκ τοΟ 
προς λήψιν 
παροχών 
λόγω 
σωματικής 
βλάβης 
δικα ιώματος. 

Νοε ί τα ι περαιτέρω δτ ι οσάκις ε ίνα ι πληρωτέα άττοζημίωσις παρά 
τ ίνος ασφαλιστικής εταιρείας άναφορικώς προς ατύχημα έπισυμβάν 
ώς εκ της απασχολήσεως ήσφαλισμένου τ ινός μισθωτού προσώπου 
καΐ εν τή ενασκήσει ταύτης, απασαι αί ίατρικαί δαπάναι αϊτ ινες 
έγένοντο δια την περίθαλψιν τοΰ προσώπου τούτου θά καταβάλλωνται 
υπό της εϊρημένης ασφαλιστικής εταιρείας εις την Κυβέρνησιν τής 
Δημοκρατίας ή είς τό πρόσωπον ή "ίδρυμα ύψ 'ου παρεσχέθη ή το ιαύτη 
ιατρική περίθαλψις. 

44. Πρόσωπον τ ι εκπίπτει του προς λήψιν παροχών λόγω σωματ ικής 
βλάβης ή συντάξεως αναπηρίας δικαιώματος, διά περίοδον μή ύπερβαί

νουσαν τάς εξ εβδομάδας εάν— 
(α) καίτο ι κληθέν ύπό τοΰ Πρώτου 'Ασφαλιστ ικού Λειτουργού 

όπως ύποβάλη εαυτό εις ίατρικήν ή έτέραν έξέτασιν ή εις 
ίατρικήν νοσηλείαν, άνευ ευλόγου τ ινός αιτ ίας ήρνήθη, ή 
παρέλειψε νά παρουσιασθή ή νά ύποβάλη εαυτό εις τοιαύτην 
έξέτασιν ή νοσηλε ίαν ή 

(β) παρέλειψεν άνευ ευλόγου αίτ ιας, νά άκολουθήοη τάς οδηγίας 
τής ιατρ ικής αρχής ή ^ 

(γ) εϊργάσθη καθ 'ήμέραν δ ι ' η ν προέβαλεν άπαίτησιν επί παροχής 
λόγω σωματ ικής βλάβης· ή 

(ό) συμπεριεφέρθη κατά τρόπον δστις πιθανόν νά προεκάλει 
καθυστέρησιν εις τήν άνάρρωσιν αύτοϋ. 

45. Ό σ ά κ ι ς ή σωματ ική βλάβη δ ι ' ην καταβάλλεται παροχή τις 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου προκαλήται ύπό περιστάσεις δημιουρ

γούσας νομικήν ύποχρέωσιν είς πρόσωπον έτερον πλην τοΰ Ταμείου 
προς καταβολή ν αποζημιώσεως άνα^ορικώς προς ταύτη ν 

(α) το μισθωτόν πρόσωπον δύναται νά προβή είς τήν λήψιν δικα

στ ικών μέτρων εναντίον τοΰ προσώπου τούτου προς διεκ

δίκησιν αποζημιώσεως ώς και νά απαίτηση τήν δυνάμει τοΰ 
παρόντος Νόμου χορηγουμένην παροχήν, δεν δικα ιούτα ι 
δμως νά διεκδ ίκηση αμφότερα' και t ·■·· ··'·»·: 

(/>) εάν είς το μισθωτόν πρόσωπον έχορηγήθη παροχή τις δυνάμει 
τοΰ παρόντος Νόμου , τό Ταμεϊον δικα ιούτα ι νά άποζημιωθή 
καθ' δσον άφορα τό ποσόν τής παροχής όμοΰ μετά τών εξόδων, 
παρά τοΰ προσώπου δπερ ενέχεται ώς έν το ις ανωτέρω εις 
τήν καταβολήν αποζημιώσεως, πάν δε ζήτημα περί τό 
δικαίωμα και τό ποσόν τής τοιαύτης αποζημιώσεως επιλύεται , 
μή επερχόμενης συμφωνίας, ύπό τοΰ δικαστηρίου. 

Δικαστικά 46.—(Ι) Ό σ ά κ ι ς προκαλήται σωματική βλάβη έκ τής προσωπικής 
μέτρα ανβ αμελείας, ή δολίας πράξεως του εργοδότου ή έτερου τ ινός προσώπου 
ξαρτήτως τοθ § ι α TQ( γτράζας fl παραλείψεις ούτ ινος ενέχεται ό ε ρ γ ο δ ό τ η ς ουδέν 

των έν τω παροντ ι Νομω διαλαμβανομένων παρεμποδίζει τήν ληψιν 
δικαστ ικών μέτρων εναντίον του εργοδότου, ανεξαρτήτως τοΰ παρόντος 
Νόμου, προς διεκδ ίκησιν αποζημιώσεως : 

Νοε ί τα ι δτι— 
(α) ή έπί το ιούτων δικαστ ικών μέτρων εκδιδομένη δικαστ ική 

άπόφασις κατά τοΰ εργοδότου, παρακωλύει πάσαν άπαίτησιν 
προς χορήγησιν παροχής τ ίνος εις τό πρόσωπον ύφ' ού, ή διά 
λογαριασμόν ούτινος, προεβλήθη ή τοιαύτη άπαίτησις άvcφ^

ρικώς προς τήν αυτήν σωματικήν βλάβην δυνάμει τοΟ παρόντος 
Νόμου



(ji) άπόφασις ή δ ικαστ ική άπόφασις εκδιδομένη έπι απαιτήσεως 
ή δικαστ ικών μέτρων δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, ε ί τε υπέρ 
ε ίτε κατά τοΰ Ταμείου, παρακωλύει τήν λήψιν δικαστ ικών 

Δ ικαστ ι κά 
μέτρα εναντίον 
εργοδότου 
καΐ τρ ί του 
τ ινός 
προσώπου. 

παρόντος 
Νόμου. 
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μέτρων παρ' οιουδήποτε προσώπου υφ ου, ή διά λογαριασμόν 
ούτ ινος ελήφθησαν τα τοιαύτα δικαστ ικά μέτρα άναφορικώς 
προς την αυτήν σωματ ικήν βλάβην ανεξαρτήτως τοϋ παρόντος 
Νόμου



(γ) συμφωνία συναφθείσα μεταξύ εργοδότου και μισθωτού 
προσώπου περί τήν καταβλητέαν ύπό τοϋ εργοδότου άποζη

μίωσιν, παρακωλύει τήν λήψιν δικαστ ικών μέτρων ύπό τοϋ 
μισθωτού προσώπου άναφορικώς προς τήν, αυτήν σωματικήν 
βλάβην ανεξαρτήτως τοϋ παρόντος Νόμου. 

(2) Έάν έπι δ ικαστ ικών μέτρων ληφθέντων ανεξαρτήτως τοϋ παρόντος 
Νόμου ή κατόπιν εφέσεως, άποφασισθή ότ ι ό εργοδότης ουδόλως 
ενέχεται δυνάμει τών το ιούτων μέτρων, τό μισθωτόν πρόσωπον 
δύναται να προβάλη άπα'ιτησιν επί παροχών δυνάμει τοϋ παρόντος 
Νόμου, ήτις δέον δπως ύποβληθή οΰχι άργότερον τών εξ εβδομάδων 
άπό τής ημερομηνίας εκδόσεως αποφάσεως 'Επαρχιακού Δικαστηρίου ή, 
εν περιπτώσει εφέσεως, ουχί άργότερον τών δέκα ήμερων άπό τής 
εκδόσεως αποφάσεως έπι τής τοιαύτης εφέσεως. 

47.—(Ι) Τό Μέρος IV τοϋ παρόντος Νόμου εφαρμόζεται και έπϊ τών 'Εφαρμογή 
πλοιάρχων, μελών τοϋ πληρώματος και τών μαθητευομένων εϊς ναυτικήν 1

m 1χ
Ρ°

σω7των 

. Γ Λ ' r _ Ι Γ Γ ^ Ο r
 r » % ι χ  \ > υπηρετούντων 

υπηρεσιαν προσώπων, των υπηρετούντων επι Κυπριακών πλοίων, έπΐ πλοίων. 
νοουμένου δτ ι τα πρόσωπα ταύτα ε ίνα ι πρόσωπα μισθωτά εν τή έννοια 
τοϋ παρόντος Νόμου, καί ύπό τάς ακολούθους τροποποιήσεις : 

(α) εκτός εϊς ην περίπτωσιν ό ύποστάς σωματ ικήν βλάβην ε ίνα ι 
ό πλοίαρχος, ή γνωστοποίησις τοϋ ατυχήματος γίνετα ι , και 
ή αίτησις προς χορήγησιν παροχών υποβάλλεται, εϊς τον 
πλοίαρχον, ώς εάν ούτος ήτο ό εργοδότης' ουδεμία γνωστο

ποίησις απαιτε ί τα ι οσάκις τό ατύχημα έπισυμβαίνη, ή δέ 
άνικανότης άρχεται επί τοϋ πλοίου' 

(β) αϊ άφορώσαι είς τόπους απασχολήσεως και διευθυντάς δια

τάξεις τοϋ άρθρου 39 εφαρμόζονται αναλογικώς και έπι τών 
πλοίων και τών πλοιάρχων α υ τ ώ ν 

(γ) έν περιπτώσει θανάτου τοϋ πλοιάρχου ή μέλους του πληρώ

ματος ή αίτησις ττρός χορήγησιν παροχών δυνάμει τοϋ παρόντος 
Νόμου υποβάλλεται εντός τριών μηνών άφ' ής ό αϊτών έλαβε 
γνώσιν τοϋ συμβεβηκότος· 

(ό) οσάκις ό ύποστάς σωματικήν βλάβην πλοίαρχος ή μέλος τοϋ 
πληρώματος απολύεται ή καταλείπεται εις αλλοδαπή ν χώραν, 
δυνατόν νά ληφθώσιν έγγραφοι καταθέσεις άφορώσαι εις τάς 
περιστάσεις υφ* ας έπεσυνέβη ή σωματική βλάβη ώς και τήν 
φύσιν αυτής, παρά παντός προξενικού υπαλλήλου τής Κυ

πριακής Δημοκρατ ίας ή δικαστοϋ ή ειρηνοδίκου τής το ιαύτης 
αλλοδαπής χώρας, άμα δέ ώς ληφθώσιν αύται διαβιβάζονται 
ύπό τοϋ προσώπου ύφ' ου ελήφθησαν εϊς τον Ύ π ο υ ρ γ ό ν 
αύται ή τά κεκυρωμένα αντίγραφα αυτών, συνιστώσιν απο

δε ικτ ικά μέσα γενόμενα δεκτά εις πάσαν διαδικασίαν προς 
ύποστήριξ ιν τής γενομένης αιτήσεως. 

(2) Ό παρών Νόμος εφαρμόζεται ωσαύτως έπι παντός προσώπου 
υπηρετούντος έπι τών έν τω παρόντι αρθρω αναφερομένων πλοίων 
ύπό ιδ ιότητα έτέραν ή τήν τοϋ πλοιάρχου, μέλους τοϋ πληρώματος ή 
μαθητευομένου εϊς ναυτικήν ύπηρεσίαν, έάν εργάζεται διά τάς άνάγκας 
τοϋ πλοίου, ή τών έπ' αύτοϋ φερομένων επιβατών, φορτίου ή ταχυ 

δρομείου, και εφ' δσον άλλως πως ε ίνα ι μισθωτόν πρόσωπον έν τή 
έννοια τοϋ παρόντος Νόμου. 

(3) Ο ι έν τω παρόντ ι άρθρω μή άλλως καθοριζόμενοι δροι κέκτηντα ι 
έκτος έάν άλλως προκύπτη εκ τοϋ κειμένου, τήν έννοιαν, ην άπέδωκεν 
αύτοΐς ό περί Εμπορικής Ναυτ ιλ ίας (Πλοίαρχοι και Ναυτ ικο ί ) Νόμος 46τοθΐ963. 
τοϋ 1963. 
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Επιστροφή 
είπφορών. 

Πρόσωπα έν 
τ ft αλλοδαπή 
ί) έκτίοντα 
ποινήν 
φυλακίσεως. 

Αϋξηαις 
παροχών δια 
προστατευό

μενους. 
Πέμπτος 
ΠΙναξ. 
"Ογδοος 
ΠΙναξ. 

Πέμπτος 
Πίναζ. 

"Ογδοος 
ΠΙναξ. 

Μέρος V.—ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ. 
48. Πας δστις έχων την 7ην 'Ιανουαρίου 1957 συμττεπληρωμένην 

την ήλικίαν των πεντήκοντα πέντε ετών, δεν δικαιούται άμα τη συμπλη
ρώσει της ηλικίας τών έξήκοντα πέντε ετών, συντάξεως χηρείας, 
γήρατος ή αναπηρίας, δικαιούται να έπιλέξη δπως κατόπιν ειδοποιήσεως 
προς τον Πρώτον Λειτουργόν 'Ασφαλίσεων έπιστραφώσιν αύτώ αί 
γενόμεναι είσφοραί εφ* δσον δε άσκηση το τοιούτον δικαίωμα επιλογής, 
δικαιούται βοηθήματος ίσου προς το ποσόν άπασών τών ύπ' αύτοΰ 
γενομένων εισφορών μείον το ποσόν πάσης παροχής ήτις δυνατόν 
νά κατεβλήθη αύτώ δυνάμει τών τοιούτων εισφορών αμα ώς χωρήση 
ή τοιαύτη επιστροφή εισφορών ουδεμία παροχή χορηγείται πλέον 
δυνάμει αυτών. 

49. Πρόσωπον τι εκπίπτει τοΰ δικαιώματος προς λήψιν παροχών 
λόγω ασθενείας, ανεργίας ή επιδόματος μητρότητος, διά πασαν 
περίοδον καθ' ήν— 

(α) απουσιάζει έκ Κύπρου* ή 
(β) εκτίει ποινήν φυλακίσεως ή υπόκειται εϊς νόμιμον κράτησιν. 

Νοείται δτι ό Πρώτος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων δύναται έν τή ενα
σκήσει διακριτικής εξουσίας νά διάταξη τήν καταβολήν τών καθυστε
ρημένων παροχών λόγω ασθενείας αμα τή επιστροφή προσώπου άπου
σιάσαντος έκ Κύπρου προς θεραπείαν άνικανότητος άρξαμένης πριν 
ή άπέλθη τής Κύπρου. 

50.—(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου οσάκις 
πρόσωπον τι δικαιούμενον παροχών λόγω ασθενείας, ή ανεργίας, συντά
ξεως χηρείας, ή γήρατος, πλήρους ϋψους ώς εκτίθεται έν τή δευτέρα 
στήλη τοΰ Πέμπτου Πίνακος, ή δικαιούται εβδομαδιαίων πληρωμών, 
άναφορικώς προς παροχάς λόγω σωματικής βλάβης, αναπηρίας ή 
θανάτου ώς εκτίθεται έν τή δευτέρα στήλη τών Μερών I, III καΐ IV τοΰ 
Όγδοου Πίνακος, καΐ— 

(α) συζή μετά τής συζύγου του ή συντηρή ταύτην έξ ολοκλήρου 
ή κατά κύριον λόγον ή 

(β) εχη προστάτευα με νον ύπ' αύτοΰ τέκνον ή 
(γ) ανέλαβε τήν έξ ολοκλήρου ή κατά κύριον λόγον συντήρησιν— 

(i) τοΰ πατρός αύτοΰ δστις είναι ανίκανος νά συντηρή εαυτόν ή 
(ϋ) τής χήρας αύτοΰ μητρός ή τής μητρός αύτοΰ ήτις ουδέποτε 

συνήλθεν είς γάμον ή ής ό σύζυγος είναι ανίκανος νά 
συντηρή εαυτόν ή 

(Hi) προσώπου έχοντος τήν έπιμέλειαν προστατευομένου υπ' αύτοΰ 
τέκνου* ή 

(ϊν) του συζύγου αυτής δστις είναι ανίκανος νά συντηρή εαυτόν, 
το έβδομαδιαΐον ϋψος τών πληρωτέων τω προσώπω τούτω παροχών 
επαυξάνεται, καθ* δσον άφορα τάς παροχάς λόγω ασθενείας ή ανεργίας, 
ή τήν σύνταξιν χηρείας ή γήρατος, έάν εχη ενα μόνον προστατευόμενον 
κατά τό έκτιθέμενον έν τή τρίτη στήλη τοΰ Πέμπτου Πίνακος ποσόν, 
έάν δύο κατά τό έκτιθέμενον έν τή τετάρτη στήλη, και έάν πλείονας 
τών δύο κατά τό έκτιθέμενον έν τή πέμπτη στήλη τοΰ αύτοΰ Πίνακος 
ποσόν καθ* δσον άφορα παροχάς λόγω σωματικής βλάβης, τήν έβδο
μαδιαίαν σύνταξιν αναπηρίας και τάς παροχάς λόγω θανάτου, έάν Εχη 
ενα μόνον προστατευόμενον κατά τό ποσόν τό έκτιθέμενον έν τή τρίτη 
στήλη τών Μερών Ι και III τής αντιστοίχου παροχής τοΰ 'Ογδόου 
Πίνακος, έάν δύο κατά τό έκτιθέμενον έν τή τετάρτη στήλη, και έάν 
πλείονας τών δύο κατά τό έκτιθέμενον έν τή πέμπτη στήλη τών αντι
στοίχων μερών τοΰ αύτοΰ Πίνακος ποσόν. 
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(2) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, οσάκις πρό
σωπον δικαιούται μειωμένων παροχών λόγω ασθενείας η ανεργίας ή 
μειωμένης συντάξεως χηρείας ή γήρατος,> δυνάμει τών διατάξεων τοΰ 
εδαφίου (4) τοΰ άρθρου 13, το έβδομαδιαΐον ϋψος τών πληρωτέων αύτώ 
παροχών επαυξάνεται αναλόγως, ώς καθορίζεται έναντι τοΰ άριθμοϋ 
τών προστατευομένων, τοΰ έμφαινομένου εν τη πρώτη στήλη τοΰ 
Έβδομου Πίνακος. 

(3) Ουδεμία αϋξησις παροχών καταβάλλεται δυνάμει τοΰ παρόντος 
άρθρου εν αναφορά προς οιονδήποτε πρόσωπον δικαιούμενον παροχών 
λόγω ασθενείας, σωματικής βλάβης ή ανεργίας, ή συντάξεως χηρείας, 
εβδομαδιαίας συντάξεως αναπηρίας ή παροχών λόγω θανάτου ή συν
τάξεως γήρατος. 

51.—(Ι) Το δικαίωμα παντός προσώπου εφ' οιασδήποτε παροχής 
ήρτηται εκ τών ακολούθων : 

(α) δέον δπως εντός τής νομίμου προθεσμίας ύποβάλη τήν προς 
τούτο αΐτησιν εις γραφεΐον ευρέσεως εργασίας έν τω τύπω 
τω καθοριζομένω ύπό τοΰ Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλίσεων 
άναφορικώς προς τήν έν λόγω παροχήν ή καθ' οΊονδήποτε 
έτερον τρόπον ό έν λόγω Λειτουργός ήθελεν άποδεχθή ώς ίκα
νοποιητικόν ύπό τάς περιστάσεις. 

(β) δέον δπως προσκόμιση τά υπό τοΰ Πρώτου Λειτουργού 'Ασφα
λίσεων εκάστοτε απαιτούμενα πιστοποιητικά, έγγραφα, πληρο
φορίας, καΐ αποδεικτικά στοιχεία προς καθορισμόν τοΰ προς 
λήψιν παροχών δικαιώματος, και δπως δια τον αυτόν σκοπόν 
έμφανισθή εις οιονδήποτε γραφεΐον ή τόπον ήθελεν ό έν λόγω 
Λειτουργός καθορίσει και 

(}') εάν ή γενομένη αίτησις άναφέρηται είς παροχάς λόγω ανεργίας, 
δέον δπως παραδώση τήν άσφαλιστικήν αύτοϋ πινακίδα είς τό 
γραφεΐον ευρέσεως εργασίας ε'ις δ υπέβαλε τήν αΐτησιν αύτοϋ 
και παρουσιάζηται εις αυτό καθ* έκάστην έργάσιμον ήμέραν 
ή καθ' οιανδήποτε έργάσιμον ήμέραν και καθ' δν χρόνον ήθελεν 
ό Πρώτος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων καθορίσει, και εφ' δσον 
τοΰ ζητηθή, δπως ύπογράψη τό προς τοΰτο τηρούμενον 
μητρώον. 

(2) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου νόμιμος προθεσμία είναι— 
(α) έπι βοηθημάτων γάμου, μητρότητος ή θανάτου, περίοδος τριών 

μηνών άπό τής ημερομηνίας τοΰ γάμου, τοΰ τοκετού ή, αναλό
γως τής περιπτώσεως, τοΰ θανάτου

(β) επί παροχών λόγω ασθενείας, σωματικής βλάβης ή επιδόματος 
μητρότητος, περίοδος δέκα ήμερων άπό τής ημέρας δι' ην 
προβάλλεται άπαίτησις προς χορήγησιν τής παροχής

()) επί παροχών λόγω ανεργίας, ή ήμερα δι ην προβάλλεται ή άπαί

τησις προς χορήγησιν τής παροχής και 
(S) επί συντάξεων χηρείας, παροχών λόγω αναπηρίας, θανάτου, 

ή όρφανίας ή επί συντάξεων γήρατος, περίοδος τριών μηνών 
άπό τής ημέρας άφ' ής προβάλλεται άπαίτησις προς χορήγησιν 
παροχής ή συντάξεως. 

Νοείται δτι εάν ό αϊτών άποδείξη εϋλογόν τίνα αϊτίαν δι' έπισυμβά
σαν καθυστέρησιν, ή νόμιμος προθεσμία παρατείνεται μέχρι τής ημε
ρομηνίας υποβολής τίνος απαιτήσεως, νοουμένου δτι ή καθυστέρησις 
δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνας. 

Νοείται περαιτέρω δτι άπαίτησις προς χορήγησιν συντάξεως γήρατος 
ή συντάξεως χηρείας υποβαλλομένη μετά τήν παρέλευσιν τής νομίμου 
προθεσμίας θά γίνεται αποδεκτή ώς εάν νά εΐχεν ύποβληθή εντός τής 
νομίμου προθεσμίας, έν τοιαύτη δμως περιπτώσει ή σύνταξις θά κατα
βάλλητάι μέ άναδρομικήν ϊσχύν ουχί πέραν τών δώδεκα μηνών άπό τής 
υποβολής τής σχετικής απαιτήσεως. 

"Εβδομος 
Πίναξ . 

Προθεσμία 
καΐ τύπος 
υποβολής 
αιτήσεων. 
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Πληρωμαί. 

Άντ ιπροσώ

πευσις 
θοίνόντων και 
ανικάνων 
προσώπων. 

Άναπαλλο

τρίωτον 
παροχών. 

52.—(Ι) Ό σ ά κ ι ς πρόσωπον δικαιούται παροχής τίνος αί. πληρώμαί 
διενεργούνται— 

(α) είς τό γραφεΐον ευρέσεως εργασίας της περιοχής ένθα κατοικεί, 
ή εις ταχυδρομικόν ή έτερον γραφεΐον ώς ό Πρώτος Λειτουργός 

ί 'Ασφαλίσεων ήθελεν εκάστοτε, άφοΰ προηγουμένως ύποβάλη 
είς έξέτασιν τό πρόσωπον τοϋτο, καθορίσει— 

(i) επί βοηθημάτων γάμου, μητρότητος, ή θανάτου, τό ταχύ
τερον δυνατόν άφ' ης ληφθή άπόφασις επί τής υποβληθεί
σης αιτήσεως

(ϋ) επί παροχής λόγω ασθενείας ή επιδόματος μητρότητος 
εβδομαδιαίως και μεταπληρωτέα' 

(in) επί παροχής λόγω ανεργίας καθ' έκάστην Πέμπτην (ή 
τό ταχύτερον μετά ταϋτα) διά την λήξασαν τήν προηγου
μένην Πέμπτην εβδομάδα" 

(iv) έπι συντάξεως χηρείας, παροχών λόγω θανάτου, ή ορφά
νιας ή έπι συντάξεως γήρατος καθ' έκάστην Τρίτην 
(ή τό ταχύτερον δυνατόν μετά ταϋτα) διά τήν άρξαμένην 
τήν ήμέραν ταύτην εβδομάδα. 

(2) Ό σ ά κ ι ς πρόσωπον τι αποκτά δικαίωμα έπι συντάξεως χηρείας, 
αναπηρίας, ή έπι παροχών λόγω θανάτου ή όρφανίας ή έπι συντάξεως 
γήρατος ή αποκτά δικαίωμα έπι τοιαύτης συντάξεως ή παροχής βάσει 
νέου ϋψους παροχής καθ' ήμέραν έτέραν ή τήν Τρίτην, ή πληρωμή τής 
συντάξεως ή παροχής ή τοϋ νέου αυτών ϋψους, διενεργείται μόνον άπό 
τής επομένης Τρίτης. 

(3) 'Οσάκις πρόσωπον τι παύη να δικαιοϋται συντάξεως χηρείας, πα
ροχών λόγω αναπηρίας, θανάτου ή όρφανίας ή συντάξεως γήρατος, ή 
δικαιούμενον τοιαύτης συντάξεως ή παροχής άποβιοΐ, καθ' ήμέραν έτέ
ραν ή Δευτέραν καταβάλλεται σύνταξις ή παροχή άναφορικώς προς 
όλόκληρον τήν λήγουσαν τήν έπομένην Δευτέραν εβδομάδα! 

(4) 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε τών προηγουμένων διατάξεων τοϋ πα
ρόντος Νόμου, ό Πρώτος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων δύναται είς ε'ιδικήν 
τίνα περίπτωσιν ή κατηγορίαν περιπτώσεων νά προβή εις τήν άναγκαίαν 
ρύθμισιν, ίνα ή καταβολή τών παροχών διενεργήται άλλως π ω ς και ουχί 
καθ' εβδομάδα ή διά ταχυδρομικών επιταγών. 

(5) Τό μηνιαΐον ϋψος παροχής τίνος είναι ίσον προς τό δωδέκατον 
τοϋ συνόλου πεντήκοντα δύο εβδομαδιαίων παροχών. 

(6) Ό σ ά κ ι ς πρόσωπον δικαιούμενον εις τίνα παροχή ν δέν λαμβάνη 
ταύτην καθ' ην ήμέραν καθίσταται πληρωτέα, τό προς λήψιν τής παροχής 
δικαίωμα αύτοΰ δέν άποσβέννυται μέχρις ου παρέλθωσιν εξ μήνες άπό 
τής ημερομηνίας ταύτης. 

53. Ό σ ά κ ι ς πρόσωπον δπερ ύπέβαλεν άπαίτησιν διά τήν χορήγησιν 
παροχής τίνος, ή δπερ ισχυρίζεται οτι δικαιούται ή έδικαιοϋτο παροχής 
τίνος ή τό πρόσωπον είς δ είναι πληρωτέα οιαδήποτε παροχή είναι άνί
κανον νά ένεργήση, ή άποβιοΐ, ό Πρώτος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων δύ
ναται νά όρίση κατά τό δοκοΰν τό κατάλληλον πρόσωπον προς ύποβολήν 
τής αιτήσεως, διεκδίκησιν ή λήψιν τής παροχής διά λογαριασμόν τοϋ 
προσώπου τούτου ή ώς αντιπρόσωπος αύτοϋ. 

54. Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου είναι άκυρος ή 
έκχώρησις ή έπιβάρυνσις παροχής, ώς και πάσα συμφωνία προς έκχώ
ρησιν ή έπιβάρυνσιν αυτής, εϊς περίπτωσιν δέ πτωχεύσεως προσώπου 
δικαιουμένου εις τίνα παροχή ν, ή παροχή αϋτη δέν περιέρχεται είς τό 
σύνδικον τής πτωχεύσεως ή είς οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ένεργοϋν 
διά λογαριασμόν τών πιστωτών αύτοΰ. 
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παρανόμως 
καταβλη
θείσης. 

55. (Ι) Εάν άποδειχθή δτι πρόσωπον τι έλαβε οιονδήποτε ποσόν 'Επιστροφή 
υπό μορφήν παροχής ενόσω δεν έδικαιοϋτό εις αυτό, τό πρόσωπον τοϋτο πσΡ°χή<; 
ενέχεται εις την έπιστροφήν του ούτω ληφθέντος ποσοϋ. εφ' δσον τοϋτο ""nr"' " 
τω κατεβλήθη λόγω άποσιωπήσεως ουσιώδους τινός γεγονότος ή ψεύ
δους παραστάσεως τοιούτου γεγονότος (είτε ή άποσιώπησις ή ψευδής 
παράστασις ήτο δολία είτε όχι). 

(2) 'Εκτός εάν άποδειχθή δτι πρόσωπον ένεχόμενον εις τήν έπιστροφήν 
ποσοΰ ληφθέντος υπ' αύτοϋ υπό μορφήν παροχής έλαβε τοϋτο καλή τή 
πίστει και άνευ γνώσεως τοϋ γεγονότος δτι δέν έδικαιοϋτό τοιούτου 
ποσοΰ, τό τοιούτον ποσόν δύναται νά διεκδικηθή χωρίς νά αποκλείεται 
ή παρακράτησις αυτού έκ πάσης μεταγενεστέρως τω προσώπω τούτω 
οφειλομένης παροχής. 

Μέρος VI.—ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

56. Ό 'Υπουργός ορίζει ενα των παρά τω Ύπουργείω αύτοϋ υπη
ρετούντων πρόσωπον Πρώτον Λειτουργόν 'Ασφαλίσεων έπι τω τέλει 
εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου και τής ένασκήσεως 
τών εξουσιών και καθηκόντων τών ανατιθεμένων αύτώ ύπό τοϋ παρόντος 
Νόμου. 

57.—(Ι) Ό Πρώτος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων δύναται νά όρίση λει
τουργούς τοϋ Υπουργείου 'Εργασίας και Κοινωνικών'Ασφαλίσεων, εν τω 
παρόντι Νόμω αναφερομένους ω ς «'Ασφαλιστικούς Λειτουργούς» ίνα 
ένεργώσιν ε'ις τάς ύπό τοϋ Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλίσεων καθορι
ζόμενος περιοχάς, και έπιθεωρητάς, άσκούντας τάς ύπό τοϋ παρόντος 
Νόμου ανατιθέμενος αύτοΐς εξουσίας και καθήκοντα. 

(2) Πάσα ενέργεια είς ην υποχρεούται ή εξουσιοδοτείται νά προβή 
δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου ό Πρώτος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων δύ
ναται νά διενεργηθή ύπό τίνος τών δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου διορι
ζομένων επιθεωρητών ή ύφ' οιουδήποτε ετέρου λειτουργοϋ παρά τω 
Ύπουργε ίω 'Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, ε'ις δν ό Πρώτος 
Λειτουργός 'Ασφαλίσεων ήθελε παράσχει τήν σχετικήν προς τοϋτο έξου
σιοδότησιν. 

58.—(Ι) 'Επιθεωρητής ορισθείς δυνάμει τοϋ αμέσως προηγουμένου 
άρθρου, κέκτηται έπι τω τέλει εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ παρόντος 
Νόμου, έξουσίαν δ π ω ς προβαίνη είς τάς ακολούθους ενεργείας, ήτοι— 

(α) δπως κατά πάντα εϋλογον χρόνον ε'ισέρχηται είς οιονδήποτε 
οίκημα ή έτερον μέρος, τών ιδιωτικών κατοικιών εξαιρουμένων, 
ένθα δεδικαιολογημένως πιστεύει δτι εργάζονται μισθωτά πρό
σωπα 

(β) δπως προβαίνη είς τήν άναγκαίαν έξέτασιν και ερευναν ϊνα έξα
κριβοϊ εάν εις τό τοιούτον οίκημα ή έτερον τόπον τηρώνται ή 
προηγουμένως έτηροΰντο, αί διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου 

(γ) δπως, άναφορικώς προς θέματα άφορώντα εις τον παρόντα 
Νόμον, εφ' ων ευλόγως δύναται νά ζητήση πληροφορίας, έξε
τάζη, είτε μόνος εϊτε εφ' δσον κρίνη τούτο σκόπιμον τή παρου
σία ετέρου προσώπου, πάν πρόσωπον δπερ ήθελεν εξεύρει έν 
τω τοιούτω οϊκήματι ή έτέρω τόπω ή δπερ δεδικαιολογημένως 
πιστεύει δτι είναι ή υπήρξε μισθωτόν ή αυτοτελώς έργαζό
μενον πρόσωπον, και νά απαίτηση εξ αύτοϋ δπως ύποβληθή εις 
τοιαύτην έξέτασιν 

(<)') όπως ένασκή πάσαν έτέ.ραν έξουσίαν άναγκαίαν δια τήν 
εφαρμογή ν τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου. 

Πρώτος 
Λειτουργός 
'Ασφαλίσεων. 

Διοικητική 
εφαρμογή 
τοΰ Νόμου 
ύπό τοϋ 
'Υπουργείου 
'Εργασίας 
καΐ 
Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων. 

'Εξουσία ι 
'Επιθεωρητού. 
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(2) Ό κάτοχος παντός τοιούτου οικήματος ή ετέρου τόπου καί πάν 
έτερον πρόσωπον δπερ έχει ή εΐχεν έν τη υπηρεσία αύτοϋ οίονδήποτε 
μισθωτόν πρόσωπον, οί αντιπρόσωποι και ύπηρέται αυτών καΐ πάν μι
σθωτόν ή αυτοτελώς έργαζόμενον πρόσωπον οφείλουν δ π ω ς παρέχωσιν 
εϊς τόν επιθεωρητή ν πάσα ν πληροφορίαν καΐ προσκομίζωσιν αυτώ προς 
έξέτασιν πάν έγγραφον δπερ ούτος ήθελεν ευλόγως απαιτήσει. 

(3) Πας δστις— 
(α) εκουσίως καθυστερεί ή παρακωλύει έπιθεωρητήν έν τη ενασκήσει 

τών έ;ξουσιών δι* ων περιβέβληται δυνάμει του παρόντος 
άρθρου· ή 

(β) αρνείται ή αμελεί να απάντηση είς οίονδήποτε ερώτημα τιθέμενον 
αύτώ ή νά παράσχη οίονδήποτε πληροφορίαν ή νά προσκο
μίση οίονδήποτε έγγραφον καίτοι ενέχει ύποχρέωσιν προς 
τούτο δυνάμει του παρόντος άρθρου· ή 

(γ) αποκρύπτει ή πειράται νά απόκρυψη ή παρακωλύει ή πειράται νά 
παρακώλυση οίονδήποτε πρόσωπον δ π ω ς έμφανισθή ενώπιον, 
ή έξετασθή" παρά τίνος επιθεωρητού 

είναι ένοχος αδικήματος καΐ έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς χρη
ματική ν ποινή ν μέχρι πεντήκοντα λιρών. 

Νοείται δτι ουδείς υποχρεούται δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου νά 
απάντηση είς ερώτημα ή νά δώση μαρτυρίαν τείνουσαν νά ενοχο
ποίηση τούτον. 

(4) "Εκαστος επιθεωρητής είναι έφωδιασμένος διά τοΰ πιστοποιητικού 
τοΰ διορισμού αυτού, δπερ καΐ επιδεικνύει έάν τοΰ ζητηθή, οσάκις αΐτή
ται νά είσέλθη είς οίονδήποτε οίκημα ή έτερον τόπον διά τους σκοπούς 
τοΰ παρόντος Νόμου. 

Έζεταστσί £9.—(Ι) Ό Υπουργός δύναται τη έγκρίσει τοΰ Υπουργικού Συμβου
Ιατροΐ. ylou y Q όρίση Ιατρικούς λειτουργούς έχοντας τά νόμιμα προσόντα ώ ς 

έξεταστάς Ιατρούς ίνα πιστοποιώσιν περιπτώσεις άνικανότητος ή 
θανάτου καΐ παρέχωσι τω Ίατρικώ Συμβουλίω τά απαραίτητα στοιχεία 
διά τόν ύπολογισμόν τοΰ ποσοστού αναπηρίας της οφειλομένης είς 
ατύχημα ή νόσον (πλην της πνευμοκονιάσεως) προκληθεΐσαν συνεπεία 
και κατά τήν διάρκειαν ασφαλιστέας απασχολήσεως μισθωτού τίνος 
προσώπου, συμφώνως ταίς διατάξεσι τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) Είς έκάστην έπαρχίαν ή περιοχήν ορίζεται κατόπιν αποφάσεως 
τοΰ "Υπουργού εϊς τουλάχιστον εξεταστής ιατρός. 

(3) Ό εξεταστής ιατρός— 
(α) διενεργεί πάσαν άναγκαίαν δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου ίατρι

κήν έξξτασιν ατυχημάτων και νόσων (πλην της πνευμοκονιά
σεως) αΐτινες ήθελον προκληθή συνεπεία καί κατά τήν διάρκειαν 
της απασχολήσεως μισθωτού τίνος προσώπου 

(β) πιστοποιεί τήν ανικανότητα προς έργασίαν ή τόν θάνατον μι
σθωτού τίνος προσώπου 

(γ) παρέχει τω Ίατρικώ Συμβουλίω,τά αναγκαία στοιχεία προς ύπο
λογισμόν τοΰ βαθμοϋ αναπηρίας συμφώνως ταϊς διατάξεσι τοΰ 
παρόντος Νόμου, 

60.—(Ι) Ιδρύεται Ίατρικόν Συμβούλιον Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (έν 
τω παρόντι Νόμω καλούμενον «Ίατρικόν Συμβούλιον») συγκείμενον έκ 
τριών εχόντων τά νόμιμα προσόντα Ιατρικών Λειτουργών, έξ" ών 6 εϊς 
εκτελεί καθήκοντα προέδρου, εκλεγομένων έκ καταλόγου Ιατρικών 
Λειτουργών. 

Ιδρυσις, 
σύνθεσις 
καί λειτουρ

γήματα 
' Ιατρικού 
Συμβουλίου 
Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων. 
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(2) Ό Πρόεδρος τοΰ Ίατρικοΰ Συμβουλίου καΐ τα μέλη ών τα ονό
ματα εμφαίνονται έττί τοΰ καταλόγου ορίζονται ύπό τοΰ Υπουργού τη 
έγκρΊσει τόϋ Ύπούργίκοϋ Συμβουλίου. 

(3) Το Ίατρικόν Συμβούλιον— 
(α), διενεργεί πάσαν άναγκαίαν δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου ίατρι

κήν έξέτασιν ατυχημάτων και νόσων (πλην. της πνευμοκονιά
σεως) αναφερομένων αύτώ ύπό των εξεταστών ιατρών ή υπό 
τίνος ασφαλιστικού λειτουργού

( (β) οσάκις διαπιστούται δτι το μισθωτόν τοϋτο πρόσωπον κατέστη 
άνάπηρον συνεπεία τοΰ ατυχήματος ή της νόσου, υπολογίζει 
τον προκύψαντα βαθμόν αναπηρίας· καΐ 

Μ εκδίδει εκθεσιν περί τών πορισμάτων αύτοϋ εν τω τύπω τω 
εγκεκριμένου ύπό τοΰ Ίατρικοΰ Συμβουλίου την οποίαν και πα
ραδίδει εϊς τον έξετασθέντα. 

(4) "Απασαι αί αποφάσεις τοΰ Ίατρικοΰ Συμβουλίου λαμβάνονται διά 
πλειοψηφίας. 

(5) Τη συναινέσει τοΰ αίτοΰντος ουχί δμως άλλως πως το Ίατρικόν 
Συμβούλιον δύναται νά έπιληφθή υποθέσεως τίνος τη απουσία οιουδή
ποτε έτερου μέλους πλην τοΰ προέδρου αύτοϋ, είς πάσαν δέ τοιαύτην 
περίπτωσιν έφ* δσον ό αριθμός τών μελών τοΰ Ίατρικοΰ Συμβουλίου είναι 
άρτιος ό πρόεδρος αύτοϋ κέκτηται δευτέραν ή νικώσαν ψήφον. 

(6) Όσάκις τό Ίατρικόν Συμβούλιον έκδίδη εκθεσιν, είτα δέ πείθεται 
δτι κατά τήν ήμερομηνίαν εκδόσεως αυτής ή άνω εκθεσις ήτο ανακριβής, 
τοϋτο οφείλει νά έκδώση ακριβή εκθεσιν ήτις άκυροι και αντικαθιστά τήν 
ανακριβή τοιαύτην. 

(7) "Εκθεσις εκδοθείσα ύπό τοΰ Ίατρικοΰ Συμβουλίου, υπολογίζουσα 
τήν άναπηρίαν μισθωτού τίνος προσώπου υπόκειται είς άναθεώρησιν 
διενεργούμενη ν ύπό τοΰ Ίατρικοΰ Συμβουλίου τη αιτήσει τοΰ έξεταστοΰ 
ϊατροϋ, τοΰ αίτοΰντος ή τοΰ ασφαλιστικού λειτουργού. 

61.—(Ι) Ιδρύεται Διοικητικόν Συμβούλιον (έντωπαρόντι Νόμω καλού Διοικητικόν 
μενον «Συμβούλιον»), όριζόμενον ύπό τοΰ 'Υπουργού και συγκείμενον έξ— Συμβούλιον. 

(α) ενός Προέδρου, προερχομένου έκ τής Δημοσίας Υπηρεσίας' 
(β) τριών προσώπων προερχομένων επίσης έκ τής Δημοσίας Υπη

ρεσίας" 
(γ) οκτώ προσώπων οριζομένων μετά γνωμοδότησιν τών αντιπρο

σωπευτικών τών εργοδοτών και μισθωτών 'Οργανισμών και 
αντιπρόσωπε υ όντων κατ* ίσον λόγον έν τω Συμβουλίω τά συμ
φέροντα εργοδοτών καί μισθωτών 

(<$) δύο προσώπων οριζομένων μετά γνωμοδότησιν τών αντιπρο
σωπευτικών τών αγροτών 'Οργανισμών καΐ άντιπροσωπευ
όντων τά συμφέροντα τών αγροτών έν τω Συμβουλίω καΐ 

(ε) ενός έτερου καταλλήλου προσώπου μή υπαγομένου είς οιανδή
ποτε τών ώς άνω κατηγοριών (α), (β), (γ) καί (<5). 

(2) Τά μέλη τοΰ Συμβουλίου ένασκοϋσι τό λειτούργημα αυτών διά πε
ρίοδον δύο ετών άπό τοϋ διορισμού αυτών, δύνανται δμως νά έπαναδιο
ρίζωνται μετά τήν λήξιν τής θητείας αυτών. 

Νοείται δτι ό "Υπουργός δύναται, δι* εΰλογον αΐτίαν, νά άνακαλέση 
κατά πάντα χρόνον τον διορισμόν οίουδήποτε τών μελών τοΰ Συμβου
λίου. 

(3) Τό Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς διέποντας τήν 
ιδίαν αυτού οιαδικασίαν, τήν σύγκλησιν τών συνεδριών αύτοϋ ώς καί τήν 
απαιτουμένη ν άπαρτίαν. 

(4) Τό Συμβούλιον δύναται νά λαμβάνη αποφάσεις έστω καί έάν μεταξύ 
τών μελών αύτοϋ χηρεύη οιαδήποτε θέσις. 
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Ταμεΐον 
Κοινωνικών 
"Ασφαλίσεων. 

Δαπάναι 
διοικήσεως. 

'Αναλογιστι

κοί εκθέσεις. 

(5) Τό Συμβούλιον κέκτηται αρμοδιότητα

(α) νά έτοιμάζη τον έτήσιον προϋπολογισμόν διοικητικής δαπάνης, 
περιλαμβανομένων των αναγκών τοϋ προσωπικού, ώς και 
υπολογισμού των εσόδων και εξόδων τοϋ Ταμείου καθ' 
έκαστον έτος 

(β) νά έγκρίνη τους ετησίους λογαριασμούς τοϋ Ταμείου 
(>·) νά έγκρίνη την έτησίαν έκθεσιν τοϋ Πρώτου Λειτουργού 'Ασφα

λίσεων 
(<5) νά έξετάζη και συμβουλεύη τόν Ύπουργόν επί παντός ζητήματος 

προκύπτοντος εκ της εφαρμογής τοϋ Νόμου

(ε) νά συμβουλεύη τόν Ύπουργόν επί πάσης προτεινομένης τροπο
ποιήσεως τοϋ παρόντος Νόμου

(στ) νά έξετάζη αναλογιστικός εκθέσεις και ύποβάλλη τάς απόψεις 
του εις τόν Ύπουργόν 

(ς) νά έτοιμάζη ύπολογισμόν τών προς έπένδυσιν διαθεσίμων χρη
μάτων ώς και προτάσεις διά τήν έπένδυσιν τούτων 

('//) νά έξετάζη τουλάχιστον άπαξ τοϋ μηνός τάς δραστηριότητας 
τοϋ Ταμείου ώς και πάν έτερον θέμα δπερ ό Υπουργός ή ό 
Πρώτος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων ήθελε φέρει εϊς γνώσιν τοϋ 
Συμβουλίου. 

62.—(Ι) Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου ιδρύεται ταμεΐον 
ύποκε'ιμενον εις τόν ελεγχον και τήν διοίκησιν τοϋ Συμβουλίου καλού
μενον «Ταμεΐον Κοινωνικών Ασφαλίσεων» εις τό Ταμεΐον τοϋτο κατα
βάλλονται απασαι αί είσφοραί αϊ δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου γενόμενοι 
ύπό τών ήσφαλισμένων, εργοδοτών και εκ τοϋ Παγίου Ταμείου της 
Δημοκρατίας, εξ αύτοϋ δε καταβάλλονται απασαι αί δυνάμει τοϋ 
παρόντος Νόμου πληρωτέοι παροχαί. 

(2) Οί λογαριασμοί τοϋ Ταμείου εξετάζονται ύπό τοϋ Γενικού 'Ελεγκτού 
τής Δημοκρατίας και δημοσιεύονται όμοϋ μετά τής επί τών τοιούτων 
λογαριασμών εκδιδομένης εκθέσεως αύτοϋ. 

(3) Τά ανήκοντα είς τό Ταμεΐον χρήματα επενδύονται ύπό τοϋ Συμβου
λίου συμφώνως προς τάς εκάστοτε οδηγίας τοϋ Υπουργού Οικονομικών. 

63.—(Ι) "Απασαι αί δαπάναι αΐτινες ήθελον διενεργηθή ύπό τοϋ 
Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλίσεων ή οιουδήποτε έτερου κυβερνητικού 
υπαλλήλου εν τή εφαρμογή τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου καλύ
πτονται εκ τοϋ Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας. 

(2) Τό ποσόν δπερ ό Πρώτος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων ήθελεν υπο
λογίσει, συμφώνως προς τάς δοθείσας αύτώ ύπό τοϋ Γενικοϋ Λογιστοΰ 
οδηγίας, ώς αναλογούν προς τάς έν έδαφίω (Ι) τοϋ παρόντος άρθρου 
καθοριζόμενος δαπανάς καταβάλλεται εκ τοϋ Ταμείου εις τό Πάγιον 
Ταμεΐον τής Δημοκρατίας καθ' δν χρόνον και τρόπον ήθελεν ό Γενικός 
Λογιστής εκάστοτε καθορίσει. 

64. Ό Υπουργός θα καλέση άναλογιστήν δπως— 
(α) προβή είς άνασκόπησιν έπί της δλης εφαρμογής τοϋ παρόντος 

Νόμου κατά τήν λήγουσαν τήν τριακοστήν πρώτην Δεκεμβρίου 
1968 περίοδον, είτα δε κατά τήν λήγουσαν τήν τριακοστήν 
πρώτην Δεκεμβρίου εκάστου πέμπτου έτους περίοδον και δπως 
καθ' έκάστην τοιαύτην άνασκόπησιν ύποβάλλη τω 'Υπουργώ 
έκθεσιν έπί τής οικονομικής καταστάσεως τοϋ Ταμείου και 

(β) προβή εις εκτακτον άνασκόπησιν έπί τής εφαρμογής τοϋ 
παρόντος Νόμου εάν καθ' οιονδήποτε χρόνον ό Πρώτος 
Λειτουργός 'Ασφαλίσεων δεν είναι πεπεισμένος ότι τό Ταμεΐον 
είναι επαρκές διά τήν έκπλήρωσιν τών υποχρεώσεων αύτοϋ, 



227 

και όπως καθ' έκάστην · τοιαύτην εκτακτον άνασκόπησιν 
ύποβάλλη τω 'Υπουργώ έκθεσιν επί τής οίκονομικής κατα
στάσεως τοΰ Ταμείου. 

65. Ό 'Υπουργός δύναται κατά πάντα χρόνον, νά δώση έντολήν 
προς τον Πρώτον Λειτουργόν 'Ασφαλίσεων δπως επανεξέταση το 
ϋψος και ποσόν των καταβαλλομένων παροχών καθ' δσον άφορα είς— 

(α) την κατάστασιν του ήσφαλισμένου, είδικώτερον δέ τάς δαπανάς 
τάς αναγκαίας διά τήν προφύλαξιν τής υγείας και. τής προς 
έργασίαν 'ικανότητος· και 

(β) τάς έπενεχθείσας μεταβολάς είς τήν τοιαύτην κατάστασιν, 
άφ* ής το ϋψος και το ποσόν τών παροχών ετυχον καθορισμού 
ύπό του παρόντος Νόμου ή ύφ' οιουδήποτε Νόμου τροπο
ποιοϋντος τόν παρόντα Νόμον, ωσαύτως δέ καθ* όσον άφορφ 
τήν πιθανότητα έν τω μέλλοντι έπενεχθησομένων μεταβολών. 

66.—(Ι) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς 
διά τήν καλλιτέραν έν γένει έφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ παρόντος 
Νόμου. 

(2) "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος τοΰ εδαφίου (Ι) το Ύπουργικόν 
Συμβούλιον δύναται διά τών τοιούτων Κανονισμών— 

(α) νά προβή είς τόν καθορισμόν παντός θέματος χρήζοντος 
καθορισμού δυνάμει του παρόντος Νόμου

(β) νά προνοήση περί τής επιβολής ποινής φυλακίσεως μέχρις 
εξ μηνών, ή χρηματικής τοιαύτης μέχρι πεντήκοντα λιρών, 
ή αμφοτέρων τών ποινών διά πάσαν παράβασιν τών τοιούτων 
Κανονισμών. 

Μέρος VII.—ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. 
67.—(Ι) "Απασαι αί αιτήσεις διά παροχήν τίνα υποβάλλονται 

αμελλητί είς ενα τών ασφαλιστικών λειτουργών. 
(2) Ό ασφαλιστικός λειτουργός εις δν υπεβλήθη ή αίτησις δύναται— 

(α) νά έγκρίνη ταύτην έν δλω ή έν μέρει* ή 
(β) νά άπορρίψη ταύτην. 

(3) 'Οσάκις ασφαλιστικός λειτουργός έγκρίνη μερικώς ή άπορρίπτη 
αϊτησιν, εντός δέκα ήμερων άπό τής οίκείας αποφάσεως αποστέλλεται 
είς τόν αίτοΟντα Εγγραφος γνωστοποίησις του γεγονότος τούτου 
περιλαμβάνουσα και τό αΐτιολογικόν τής αποφάσεως ώς και μνείαν 
του γεγονότος δτι έάν ούτος δέν είναι Ικανοποιημένος έκ τής εκδο
θείσης αποφάσεως δύναται νά έκκαλέση ταύτην ενώπιον τοΰ δικαστηρίου. 

68. Δικαίωμα εφέσεως ασκούμενης ενώπιον τοΰ δικαστηρίου κατ* 
αποφάσεων του 'Ιατρικού Συμβουλίου κέκτηνται ol ακόλουθοι: 

(α) ό ασφαλιστικός λειτουργός, ή 
(β) 6 αιτών. 

69. Αίτησις τώ δικαστηρίω δυνάμει τών άρθρων 67 καΐ 68 γενομένη 
δέον δπως ύποβάλληται εντός έβδομήκοντα πέντε ήμερων άφ* ής 
εξεδόθη ή άπόφασις τού ασφαλιστικού λειτουργού ή τού "Ιατρικού 
Συμβουλίου. 

70. 'Οσάκις τό δικαστήριον έγκρίνη αϊτησιν προς χορήγησιν 
παροχής τίνος αϋτη καταβάλλεται συμφώνως τή οίκεία άποφάσει τοΰ 
δικαστηρίου. 

' ΕντολαΙ 
προς τόν 
Πρώτον 
Λειτουργών 
'Ασφαλίσεων. 

Εξουσία 
εκδόσεως 
Κανονισμών. 

' Εξέτασις 
αιτήσεων 
ΰπό ασφα

λιστικού 
λειτουργού 
καΐ τοΰ 
δικαστηρίου. 

'Εφέσεις 
ενώπιον τοΰ 
Δικαστηρίου 
κοπ" αποφά

σεων τοΟ 
Ίατρικοΰ 
Συμβουλίου. 

Αίτησις τω 
δικαστηρίω. 

Καταβολή 

διαταγή τοΰ 
δικαστηρίου. 
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' Εξουσία 
πρόςανα

θεώρησιν 
άπόφασεως 

Άμοιβαΐαι 
συμφωνίαι. 

'Αδικήματα. 

71. Το δικαστήριον μετά την έκδοσιν αποφάσεως έπΐ αιτήσεως προς 
χορήγησιν παροχής τίνος δύναται τή αιτήσει τοϋ ασφαλιστικού λει
τουργού ή τοϋ αιτούντος νά αναθεώρηση τήν άπόφασιν ταύτην εάν 
πεισθή δτι— 

(α) εξεδόθη εν αγνοία ουσιώδους τινός γεγονότος ή δτι έβασίσθη 
έπι πλάνης άναφορικώς προς τοιούτον ουσιώδες γεγονός· ή 

(β) άπό της ημερομηνίας εκδόσεως της αποφάσεως επήλθε σχετική 
μεταβολή περιστάσεων, 

και νά διάταξη δπως ή οϋτω άναθεωρηθεΐσα άπόφασις ίσχύη είτε άπό 
της ημερομηνίας υποβολής τής σχετικής αιτήσεως προς χορήγησιν 
της παροχής είτε άπό μεταγενέστερος τινός ημερομηνίας. 

Μέρος VIII.—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
72. Έπΐ τω τέλει εφαρμογής οιασδήποτε συμφωνίας συναφθείσης μετά 

τής κυβερνήσεως ετέρας τινός χώρας, προνοούσης αμοιβαιότητα έπι 
ζητημάτων Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων καΐ κοινωνικής ασφαλείας, καΐ 
ύπό τήν έπιφύλαξιν τών διατάξεων τοΰ άρθρου 169 τοϋ Συντάγματος, 
τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά διατάγματος αυτού νά έφαρμόση 
τον παρόντα Νόμον επί περιπτώσεων επηρεαζόμενων υπό τής συμ
φωνίας. 

73.—(Ι) Πάς εργοδότης δστις παραλείπει ή άμελεΐ νά καταβάλη οιαν
δήποτε είσφοράν ην υποχρεούται νά καταβάλη δυνάμει τοΰ παρόντος 
Νόμου, εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται δι' εκαστον αδίκημα ε'ις χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας, έν περιπτώσει 
δέ δευτέρας ή πλειόνων καταδικών υπόκειται δι" εκαστον αδίκημα εις 
χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας ή εϊς φυλά
κισιν μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς. 

(2) "Εν περιπτώσει καταδίκης εργοδότου έπΐ τω δτι παρέλειψε ν ή ήμέ
λησεν νά καταβάλη είσφοράν τίνα, ούτος επιπροσθέτως οιασδήποτε ετέρας 
ποινής είς ην υπόκειται, υποχρεούται νά καταβάλη είς τό Ταμεϊον ποσόν 
ίσον προς τό ποσόν δπερ παρέλειψεν ή ήμέλησεν νά καταβάλη, πλέον δέ 
έτερον ποσόν μή υπερβαίνον τά πέντε έπι τοις εκατόν, έν περιπτώσει δέ 
δευτέρας ή πλειόνων καταδικών ποσόν μή υπερβαίνον τά είκοσι έπι τοις 
εκατόν τοΰ ώς εΐρηται ποσού, ώς τό Δικαστήριον ήθελε διατάξει. 

(3) "Επί πάσης καταδίκης ώς έν τω ανωτέρω έδαφίω δύνανται νά προ
σαχθώσιν αποδεικτικά στοιχεία περί τής παραλείψεως ή αμελείας τοΰ 
εργοδότου προς καταβολήν έτερων εισφορών άναφορικώς προς τό αυτό 
πρόσωπον κατά τά δυο προηγούμενα τοΰ αδικήματος έτη εφ' δσον ομού 
μετά τής κλήσεως ή εντάλματος έπιδοθή εϊδοποίησις περί τής τοιαύτης 
προθέσεως, εάν δέ άποδειχθή τοιούτον τι ό εργοδότης θά υποχρεούται 
νά καταβάλη τω Ταμείω ποσόν ίσον προς τό σύνολον τών εισφορών 
ατινας ούτος παρέλειψεν ή ήμέλησεν νά καταβάλη. 

(4) Παν ποσόν καταβλητέον τω Ταμείω κατόπιν αποφάσεως τοΰ 
δικαστηρίου δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου εισπράττεται ώς χρηματική 
ποινή. 

(5) Πάν ποσόν καταβαλλόμενον ύπό τοΰ εργοδότου δυνάμει τών ανω
τέρω διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου λογίζεται ώς πληρωμή γενομένη 
προς έξόφλησιν τών μή. καταβληθεισών εισφορών δεν δύναται δέ ό εργο
δότης νά αναζήτηση εκ τοΰ μισθωτού τάς ύπ' αυτού πληρωτέας εκ τών 
τοιούτων εισφορών. 

(6) Πάς όστις— 
(α) αγοράζει, πωλεί, ή προσφέρει προς πώλησιν, λαμβάνει ή δίδει ώς 

αντάλλαγμα, ενεχυριάζει ή λαμβάνει ώς ένέχυρον οίανδήποτε 
άσφαλιστικήν πινακίδα ή οιονδήποτε χρησιμοποιηθέν άσφαλι
στικόν ένσημον ή 
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(β) πλαστογραφεί άσφαλιστικήν πινακίδα
 η 

(γ) επικολλά χρησιμοποιηθέν άσφαλιστικόν ένσημον έπί ασφαλιστι
κής πινακίδος

 ή 
(S) επικολλά οιονδήποτε άσφαλιστικόν ένσημον επί τής πινακίδος 

άνευ τής προς τούτο εξουσίας καΐ ούχΐ συμφώνως ταϊς διατά
ξεσι τοΰ παρόντος Νόμου; ή 

(ι·) ίνα έπιτύχη την χορήγησιν οιασδήποτε παροχής ή ετέρας πληρω
μής δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, είτε εις εαυτόν είτε είς έτε
ρον τ ι πρόσωπον, ή δι' έτερον σκοπόν— 

(i) εν γνώσει άύτοϋ ή εκ βαρείας αμελείας προβαίνει εις ψευδή 
έκθεσιν ή ψευδείς παραστάσεις· ή 

(ii) προσάγει ή παρέχει ή προκαλεί ή επιτρέπει τήν προσα
γωγή ν ή παροχή ν έγγραφου ή πληροφορίας άτινα γνωρί
ζει δτι είναι ψευδή εις τ ι ουσιώδες αυτών στοιχεΐον, 

υπόκειται έν περιπτώσει καταδίκης είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαί
νουσαν τάς εκατόν λίρας, ή είς φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους τρεις 
μήνας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως καί τής χρηματικής 
τοιαύτης. 

(7) Είς πάσαν διαδικασίαν δυνάμει του εδαφίου (6) τοΰ παρόντος 
άρθρου άφορώσαν είς χρησιμοποιηθέντα ένσημα, ένσημόν τ ι λογίζεται 
χρησιμοποιηθέν έάν έπεκολλήθη έπί ασφαλιστικής πινακίδος ή ήκυρώθη 
ή διεγράφη καθ' οιονδήποτε τρόπον και είτε έχρησιμοποιήθη τω δντι 
διά τήν πληρωμήν είσφοράς τίνος, είτε δχι. 

(8) Πάς δστις— 
(α) πλαστογραφεί άσφαλιστικόν ένσημον 
(β) κατασκευάζει ή άνευ νομίμου δικαιολογίας έχει έν τή κατοχή 

αυτοϋ, μήτραν^ φύλλα, δργανα, ή υλικά διά τήν πλαστογραφίαν, 
ασφαλιστικού ένσημου

(γ) έν γνώσει αυτού εκδίδει, πωλεί, εμπορεύεται, πωλεί είς τ άς οδούς, 
διανέμει, χρησιμοποιεί πλαστόν άσφαλιστικόν ένσημον 

(S) προκαλεί, προάγει ή έν γνώσει αυτού συνεργεί, συνδράμει ή 
παρέχει βοήθεια νε'ις τήν διάπραξιν οιασδήποτε τών άνω μνη
μονευομένων ' έν παραγράφοις (α), (β) καί (γ) τοΰ παρόντος 
εδαφίου πράξεων, 

είναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς 
φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τά επτά έτη. 

(9) Πάς δστις τυγχάνει ένοχος παραβάσεως ή μή τηρήσεως οιασδήποτε 
τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου δι" ην δέν προνοείται ειδική τις 
ποινή, έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται δι* έκαστον αδίκημα είς χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

(10) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων δύναται νά 
έρμηνευθή ώς παρεμποδίζον τόν Πρώτον Λειτουργόν 'Ασφαλίσεων 
δπως διά πολιτικής αγωγής διεκδική οιονδήποτε ποσόν όφειλόμενον 
τω Ταμείω. 

74. Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ άρθρου 112 τοΰ Συντάγματος— Ποινική 
(α) ποινική δίωξις αδικήματος προβλεπομένου ύπό τοΰ παρόντος δίωξις. 

Νόμου δέν ασκείται είμή τή συναινέσει τοΰ Πρώτου Λειτουργού 
"Ασφαλίσεων 

(β) πάς επιθεωρητής ή έτερος λειτουργός δστις ήθελεν έξουσιοδο
τηθή ύπό τοΰ Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλίσεων προς άσκησιν 
ποινικής διώξεως ώς έν τοις ανωτέρω, δύναται, καί έάν έτι δέν 
είναι δικηγόρος, νά άσκηση τήν οίωξιν ή διεξαγάγη ταύτην 
ενώπιον δικαστηρίου συνοπτικής διαδικασίας. 

75. (Ι) "Απαντα τά οφειλόμενα τω Ταμείω ποσά δύνανται νά διεκδι Πολιτική 
κηθώσι δικαστικώς ώς χρέη οφειλόμενα τή Δημοκρατία καί μή άπο αγωγή, 
κλεισμένου οίουδήποτε παντός έτερου μέτρου, δύνανται ν* άποτελέσωσιν 
ώς άστικόν χρέος τό άντικείμενον συνοπτικώς έκδικαζομένης πολιτικής 
αγωγής, έγειρομένης ύπό τοΰ Πρώτου Λειτουργού "Ασφαλίσεων. 
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Δικαστικά 
μέτρα εναντίον 
εργοδότου 
διά τήν 
άπώλειαν 
παροχής 
λόγω Ιδίου 
πταίσματος. 

Τά πρόστιμα, 
κ.λ.π., κατα

βάλλονται είς 
τό Ταμεΐον. 
Προτεραιότης 
εισφορών έν 
περιπτώσει 
διαλύσεως 
καΐ πτω

χεύσεως. 
Κεφ. 5. 
Κεφ. 113. 

' Εζαίρεσις 
άπότης 
φορολογίας 
καΐ τής προς 
καταβολήν 
τελών 
χαρτοσήμου 
υποχρεώσεως. 

(2) Πολιτική αγωγή έκδικαζομένη συνοπτικώς, έχουσα ώς άντι
κείμενον τά οφειλόμενα τω Ταμείω ποσά δύναται νά έγερθή ύττό επι
θεωρητού ή έτερου λειτουργού επί τούτω εξουσιοδοτουμένου δι'ειδικών 
ή γενικών οδηγιών του Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλίσεων πάς δέ 
οΰτω εξουσιοδοτηθείς επιθεωρητής ή λειτουργός δύναται και έάν έτι 
δέν είναι δικηγόρος νά διευθύνη τήν διεξαγωγήν τής τοιαύτης αγωγής. 

76.—(Ι) Όσάκις εργοδότης παραλείπη ή αμελή— 
(α) νά καταβάλη οίανδήποτε είσφοράν είς τήν καταβολήν τής όποιας 

ενέχεται δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου, άναφορικώς προς 
μισθωτόν πρόσωπον έν τή υπηρεσία αυτού ή 

(β) νά συμμορφωθή, καθ' δσον άφορ$ οίονδήποτε πρόσωπον, 
προς τάς έπιταγάς τοϋ παρόντος Νόμου άναφορικώς προς τήν 
πληρωμήν και εΐσπραξιν τών είσφορών, 

καΐ ώς έκ τούτου τό πρόσωπον τούτο ή ή σύζυγος ή χήρα αυτού άπολέση 
έν δλω ή έν μέρει τήν παροχήν είς ην άλλως θά έδικαιοΰτο, τότε τό 
πρόσωπον τούτο, ή σύζυγος ή αναλόγως της περιπτώσεως ή χήρα 
αυτού, θά δικαιούται δπως διά πολιτικής αγωγής διεκδίκηση έκ τοϋ 
εργοδότου ώς άστικόν χρέος ποσόν ίσον προς τήν ούτω άπολεσθεΐσαν 
παροχήν, ή έάν πρόκειται περί συντάξεως χηρείας ή αποχωρήσεως, 
ποσόν μέχρι πεντακοσίων λιρών. 

(2) Δικαστικά μέτρα δύνανται νά ληφθώσι δυνάμει τοΰ παρόντος 
άρθρου παρά τό γεγονός δτι ελήφθησαν ήδη τοιαύτα μέτρα δυνάμει 
οιουδήποτε έτερου άρθρου τοΰ παρόντος Νόμου άναφορικώς προς τήν 
αυτήν παράλειψιν ή άμέλειαν. 

(3) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων παντός ετέρου Νόμου περί τοΰ 
εναντίου, δικαστικά μέτρα δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου δύναται νά 
ληφθώσι καθ* οιονδήποτε χρόνον εντός έτους άπό τής ημερομηνίας 
καθ* ην τό μισθωτόν πρόσωπον, ή σύζυγος ή χήρα αυτού θά έδικαιοΰτο, 
έάν δέν έχώρει ή τοιαύτη παράλειψις ή αμέλεια τοϋ εργοδότου, είς τό 
νΰν άπολεσθέν δικαίωμα παροχής. 

77. Αί χρηματικά! ποιναί, τά τέλη και έξοδα άτινα εισπράττονται 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου καταβάλλονται εϊς τό Ταμείον έκτος έάν 
άλλως προνοήται έν τω παρόντι Νόμω. 

78. Μεταξύ τών χρεών άτινα— 
(α) δυνάμει τοΰ άρθρου 38 τοΰ περί Πτωχεύσεως Νόμου κατά τήν 

διανομήν τής περιουσίας ή τών στοιχείων ενεργητικού πτω
χεύσαντος προσώπου έξοφλώνται κατά προτεραιότητα έναντι 
τών λοιπών χρεών και 

(β) δυνάμει τοΰ άρθρου 300 τοΰ περί 'Εταιρειών Νόμου έν περι
πτώσει διαλύσεως εταιρείας εξοφλούνται κατά προτεραιότητα 
έναντι τών λοιπών χρεών, 

περιλαμβάνονται και τά ποσά άτινα οφείλονται άναφορικώς προς οίαν
δήποτε είσφοράν ή ύποχρέωσιν προς είσφοράν προκύψασαν πρό τών 
ακολούθων ημερομηνιών, ήτοι— 

(α) είς τήν πρώτην περίπτωσιν πρό τής εκδόσεως τής προς 
διορισμόν συνδίκου πτωχεύσεως αποφάσεως· και 

(β) είς τήν δευτέραν περίπτωσιν πρό τής ημερομηνίας καθ' ην 
ήρξατο ή διάλυσις τής εταιρείας. 

79. Τό Ταμεΐον εξαιρείται— 
(α) τής πληρωμής παντός δασμοΰ ή τέλους πληρωτέου δυνάμει 

τοΰ εκάστοτε έν Ισχύϊ τελωνειακού δασμολογίου, έπί μηχα
νημάτων περιλαμβανομένων τών εξαρτημάτων και ανταλλα
κτικών συσκευών οχημάτων, οργάνων, εργαλείων, εφοδίων 
και πάσης φύσεως υλικών άτινα εισάγονται προς Ιδίαν χρήσιν 
τοΰ Ταμείου και δέν προορίζονται διά πώλησιν είς τό κοινόν 
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(β) τήζ πληρωμής τελών χαρτοσήμου δυνάμει τοΰ εκάστοτε έν 
ίσχύϊ και είς την πληρωμήν τελών χαρτοσήμου, άφορώντος 
νόμου· 

(γ) τής πληρωμής οιουδήποτε Κυβερνητικού ή Κοινοτικού φόρου, 
ή φόρου αρχής τίνος τοπικής διοικήσεως άναφορικώς προς 
άκίνητον ίδιοκτησίαν. 

80. Ό περί 'Εργατικών 'Αποζημιώσεων Νόμος και ό περί Κοινωνικών Καταργήσεις. 
'Ασφαλίσεων Νόμος καταργούνται άπό τής καθωρισμένης ημερομηνίας: J*

6
*· ™

8
· 

Νοείται δτι— εφ. . 
(α) τέως δικαιούχος ή τέως ήσφαλισμένος λογίζεται, τηρουμένων 

των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, ώς δικαιούχος ή ήσφα
λισμένος δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου και άπό τής καθωρι
σμένης ημερομηνίας τά δικαιώματα καΐ υποχρεώσεις τούτου 
διέπονται υπό τοΰ παρόντος Νόμου* 

(β) τό Οψος ή ποσόν των παροχών τό καταβλητέον είς μή τέως δι
καιούχους, οΐτινες δυνάμει τών εδαφίων (Ι) καΐ (2) τοΰ άρθρου 
22 λογίζονται ώς δικαιούχοι, διέπεται δι* οίανδήποτε περίοδον 
μέχρι τής καθωρισμένης ημερομηνίας ΰπό τοΰ δια τοΰ παρόντος 
καταργουμένου περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου. Κεφ. 354. 

81. Ή Ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται άπό τής καθωρισμένης "Εναρξις 
ημερομηνίας καθ* δσον άφορα* εϊς πάσας τάς διατάξεις αυτού πλην τής

 1σ
Χ

υο<
= 

διατάξεως τοΰ άρθρου 22 (τοΰ άφορώντος είς τήν καταβολήν συντάξεως 
χηρείας) δπερ τίθεται διά τοΰ παρόντος 1ν ίσχύϊ αναδρομικώς άπό τής 
7ης 'Ιανουαρίου 1957, άναφορικώς προς τό επί συντάξεως δικαίωμα, 
νοουμένου δτι ουδέν επίδομα θά είναι πληρωτέον άναφορικώς προς τόν 
θάνατον τοΰ προσώπου τούτου υπό μορφή ν συντάξεως χηρείας δι οίαν
δήποτε περίοδον πρό τής 2ας 'Οκτωβρίου 1961. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ—("Αρθρον 4 (\)(α).) 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ. 

ΜΙΣΘΩΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

Μέρος Ι—ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. 

Ι. Άπασχόλησις έν Κύπρω δυνάμει οιασδήποτε έγγραφου ή προφορικής, 
ρητής ή σιωπηρας συμβάσεως εργασίας ή μαθητείας, περιλαμβανομένης τής απα
σχολήσεως έν τή υπηρεσία τής Δημοκρατίας. 

2. Άπασχόλησις δυνάμει συμβάσεως ώς ή προμνησθεϊσα, οσάκις τό μισθωτόν 
πρόσωπον δχτ) τήν μόνιμον αύτοΰ διαμονήν έν Κύπρω καΐ ύπηρετή ώς πλοίαρχος 
ή μέλος τοΰ πληρώματος Κυπριακού πλοίου. 

3. Άπασχόλησις έν ταΐς Κεντρικαΐς Φυλακαΐς τής Δημοκρατίας οσάκις τό 
μισθωτόν πρόσωπον έκτίη ποινήν φυλακίσεως ή τελή ύ,πό νόμιμον κράτησιν. 

Μέρος II—ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ. 
Ι. Άπασχόλησις μέλους οιασδήποτε τών ναυτικών, στρατιωτικών καΐ αερο

πορικών δυνάμεων τής Κυβερνήσεως χώρας ετέρας ή τής Κυπριακής Δημοκρατίας. 
2. Άπασχόλησις έν τή δημοσία ή διπλωματική υπηρεσία τής Κυβερνήσεως 

χώρας ετέρας ή τής Κυπριακής Δημοκρατίας, οσάκις τό μισθωτόν πρόσωπον 
προσλαμβάνεται έκτος τής Κύπρου. 

3. Άπασχόλησις έν τή υπηρεσία τοΰ συζύγου ή τής συζύγου του μισθωτού. 
4. Άπασχόλησις προσώπου μή Εχοντος τήν συνήθη αύτοΰ διαμονήν έν Κόπρω 

έάν ό εργοδότης τοΰ προσώπου τούτου δέν έχη τήν συνήθη αύτοΰ διαμονήν έν 
Κύπρω ουδέ έπαγγελματικήν έγκατάστασιν έν αυτή. 
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5. Άπασχόλησις παρ* οιουδήποτε εργοδότη δι* όλιγωτέρας τών τεσσάρων 
ωρών καθ* εβδομάδα εισφορών. 

6. Άπασχόλησις γραμματέως η γραφέως σωματείου, λέσχης, φιλανθρωπικού 
ιδρύματος, σχολείου ή έτερου παρόμοιας φύσεως οργανισμού ή Ιδρύματος, οσάκις 
συνήθως άπαιτήται προσωπική εργασία μόνον εκτάκτως ή έκτος τών συνήθων 
ωρών εργασίας. 

7. Μερική άπασχόλησις διά τήν έκτέλεσιν γραφικών καθηκόντων μετά τήν 
πέμπτην μεταμεσημβρινών ή εκτός τών συνήθων ωρών εργασίας. 

8. Μερική άπασχόλησις φροντιστού ή φύλακος αρχαίου τινός μνημείου. 
9. Άπασχόλησις φροντιστού δι* ην δεν καταβάλλονται ημερομίσθια ή έτερα 

χρηματική πληρωμή. 
10. Άπασχόλησις Προέδρου 'Αρχής Τοπικής Διοικήσεως. 
11. Άπασχόλησις δι* ην δέν καταβάλλονται ημερομίσθια ή έτερα αντιμισθία, 

παρεχομένη υπό τοϋ πατρός, μητρός, πάππου ή μάμμης τοϋ εργοδότου. 
12. Γεωργική άπασχόλησις εν τη υπηρεσία τοϋ πατρός ή μητρός τοϋ μισθωτού. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ—("Αρθρον 4 (Ι) (β).) 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ. 

ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. 
Μέρος Ι.—ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. 

Ι. Άπασχόλησις εν Κύπρω ύπό ασκούντων ιδίαν αυτών έπιχείρησιν και δια
μενόντων εν Κύπρω προσώπων. 

2. Άπασχόλησις εν Κύπρω ύπό προσώπων εργαζομένων έπι κέρδει καΐ μή 
υποκειμένων εις τόν ελεγχον εργοδότου τινός. 

Μέρος II.—ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ. 
Ι. Γεωργική άπασχόλησις, εξαιρουμένων τών ακολούθων: 
(α) άπασχόλησις εν άγροκτήματι ένθα εν τουλάχιστον μισθωτόν πρόσωπον 

ώς τοΰτο καθορίζεται έν τω παρόντι Νόμω απασχολείται διά τριάκοντα 
ημέρας ή πλείονας τοιαύτας έν ένι ήμερολογιακώ ετει· 

(β) άπασχόλησις έν άγροκτήματι ιδιοκτήτης ή κάτοχος τοϋ οποίου είναι μέλος 
συνεργατικής εταιρείας· 

(γ) άπασχόλησις έν άγροκτήματι άνήκοντι κατά κυριότητα εϊς έταιρείαν ή 
συνεταιρισμόν. 

2. Γεωργική άπασχόλησις οσάκις τό μισθωτόν πρόσωπον είναι: 
(α) γυνή διαβιούσα μετά τοϋ συζύγου ή γονέων αυτής· ή 
(β) άνήρ κάτω τών δεκαοκτώ ετών διαβιών μετά τών γονέων αύτοϋ. 

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ ("Αρθρον 5). 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΥΨΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ—ΜΙΣΘΩΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

Φΰλον και ηλικία μισθωτού 
προσώπου 

Έβδομαδιαΐον ϋψος εισφοράς πληρωτέας 
παρ* ενός εκάστου τών εϊσφερόντων 

μερών (ήτοι παρά του μισθωτού προσώπου 
τοϋ εργοδότου αύτοϋ και εκ τοϋ Γενικού 

Ταμείου της Δημοκρατίας). 

"Αρρενες δνω τών 18 
θήλεις και άρρενες κάτω τών 18 

120 μίλς. 
60 μίλς. 



233 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙ Ν ΑΞ.—("Αρθρον 7). 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΥΨΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ—ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΦΟλον αυτοτελώς εργαζομένου Ι Έβδομαδιαΐον Οψος εισφοράς πληρωτέας 
προσώπου [ ύπό αυτοτελώς εργαζομένου προσώπου 

"Αρρενες 
Θήλεις 

160 μίλς. 
80 μίλς. 

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙ Ν ΑΞ.—("Αρθρον 13). 

ΥΨΟΣ Ή ΠΟΣΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ. 

ΕΤδος παροχής 

Παροχή λόγω ασθενείας 
Παροχή λόγω ανεργίας 
Σύνταξις χηρείας 
Σύνταξις γήρατος . .^ 
Παροχή λόγω δρφανίας 
Επίδομα μητρότητος 

Βοήθημα γάμου 
Βοήθημα μητρότητος 
Βοήθημα θανάτου 

Ύψος ή ποσόν 

Έβδομα

διαΐον 
Οψος 

/ 

£ μίλς 

Ι 1.800 
2.000 
1.800 

Ποσόν 
£10 

£5 
£10 

ΑΟξησις 
δι" Ενα 

προστα
τευόμενο ν 

μιλς 

900 

— 
— 

ΑΟξησις 
διά ούο 
προστα
τευόμε

νους 

£μ!λς 

1.200 

— 
— 

; 

ΑΟξησις 
διά πλείο
νας τών 
δύο προ
στατευό
μενους 

£μ1λς 

1.500 

— 
— 

Τό βοήθημα θανάτου τό πληρωτέον άναφορικώς προς συνταξιοϋχον λόγω γή
ρατος ή χηρείας είναι ίσον προς τό έξαπλάσιον τοΟ εβδομαδιαίου Οψους τής πλη
ρωτέας κατά τόν χρόνον τού θανάτου συντάξεως. 

ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΞ.—("Αρθρον 13). 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. 

Ι. ΑΙ προϋποθέσεις είσφορδς καθ* δσον άφορφ τάς παροχάς λόγω ασθενείας 
καΐ ανεργίας καΐ τό βοήθημα μητρότητος ή θανάτου είναι αί ακόλουθοι: 

(α) κατεβλήθησαν ύπό τοΟ ήσφαλισμένου είκοσιέξ τουλάχιστον είσφοραί' και 
(β) κατεβλήθησαν υπ* αύτοΰ ή έπιστώθησαν υπέρ αύτοΰ πεντήκοντα 

τουλάχιστον είσφοραί διά τό τελευταΐον συμπεπληρωμένον Ετος εϊσ-
φορών πρό τής ενάρξεως τοΰ Ετους παροχών δπερ διαλαμβάνει τήν 
ήμέραν καθ' ην απαιτείται δπως πληρωθώσιν αί προϋποθέσεις 
εισφοράς. 
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(2) Ai προϋποθέσεις εισφοράς καθ* δσον άφορα το επίδομα μητρότητος είναι αί 
ακόλουθοι: 

(α) κατεβλήθησαν ύπό τοΰ ήσφαλισμένου εκατόν πεντήκοντα εξ τουλάχιστον 
είσφοραί* και 

(β) κατεβλήθησαν ύπό τοΰ αιτούντος ή έπιστώθησαν υπέρ αύτοΰ πεντήκοντα 
τουλάχιστον είσφοραί άναφορικώς προς τάς πεντήκοντα δύο εβδομάδας 
τάς αμέσως προηγούμενος της περιόδου δι* ην είναι πληρωτέον τό επίδομα. 

(3) Αί προϋποθέσεις εισφοράς καθ* δσον άφορα τό βοήθημα γάμου, την σύνταξιν 
χηρείας, καί τήν σύνταξιν γήρατος είναι αί ακόλουθοι: 

(α) κατεβλήθησαν ύπό του ήσφαλισμένου εκατόν πεντήκοντα εξ τουλάχιστον 
είσφοραί' 

(β) 6 ετήσιος μέσος δρος τών υπ' αύτοΰ καταβληθεισών ή υπέρ αύτοΰ πιστω
θεισών εισφορών διά τήν περίοδον— 

(i) ήτις άρχεται τήν πρώτην ήμέραν τοΰ έτους εισφορών δπερ περιλαμ
βάνει καί τήν καθωρισμένην ήμερομηνίαν, ή έάν συμπλήρωση τήν ήλι
κίαν τών δεκαέξ ετών μετά τήν καθωρισμένην ήμερομηνίαν, τήν 
πρώτην ήμέραν τοΰ έτους εισφορών εν ώ συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν 
ταύτην και 

(ϋ) λήγει τήν τελευταίαν ήμέραν τοΰ τελευταίου συμπεπληρωμένου έτους 
εισφορών προ της ενάρξεως τοΰ έτους παροχών δπερ διαλαμβάνει 
τήν ήμέραν καθ' ην απαιτείται όπως πληρωθώσιν αϊ προϋποθέσεις 
εισφοράς 

δεν είναι έλασσον τών πεντήκοντα. 
Νοείται δτι οσάκις τέως ήσφαλισμένος έπιλέγη όπως άπασαι αί ύπ' αύτοΰ καταβλη

θεϊσαι ή υπέρ αύτοΰ πιστωθεΐσαι δυνάμει τοΰ καταργηθέντος Νόμου, Κεφ. 354, είσ
φοραί ή μέρος τούτων θεωρηθώσι γενόμενοι ή πιστωθεΐσαι μετά τήν καθωρισμένην 
ήμερομηνίαν, ό ετήσιος μέσος δρος τών ύπ' αύτοΰ καταβληθεισών ή υπέρ αύτοΰ 
πιστωθεισών εισφορών θά άναφέρηται εϊς περίοδον άρχομένην τήν πρώτην ήμέραν 
τοΰ έτους εισφορών, πρό της καθωρισμένης ημερομηνίας, δπερ περιλαμβάνει τήν 
πρώτην εϊσφοράν τήν οϋτω θεωρού μένη ν ώς γενομένη ν μετά τήν καθωρισμένην 
ήμερομηνίαν, και λήγουσαν τό τελευταϊον συμπεπληρωμένον έτος εισφορών πρό 
της ενάρξεως τοΰ έτους παροχών εν ώ περιλαμβάνεται ή ημέρα καθ* ην απαιτείται 
δπως πληρωθώσιν αί προϋποθέσεις εισφοράς. 

ΕΒΔΟΜΟΙ ΠΙ Ν ΑΞ.—"(Αρθρον 13). 

ΜΕΙΩΜΕΝΟΝ ΥΨΟΣ Ή ΠΟΣΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Μειωμένον ϋψος ή ποσόν. 
Αριθμός τών καταβληθεισών ή πιστω
θεισών εισφορών κατά τό τελευταϊον 
έτος εισφορών, ή μέσος ετήσιος δρος 

καταβληθεισών ή πιστωθεισών 
εισφορών 

'Ασθενείας 
'Ανεργίας 
Σύνταξις χηρείας 
Σύνταξις γήρατος 
Βοήθημα γάμου 
Βοήθημα μητρότητος 
'Επίδομα μητρότητος 
Βοήθημα θανάτου 

Είδος παροχής 

4049 

£ μιλς 

1.500 

8.000 
4.000 
1.500 
8.000 

3039 

£ μιλς 

1.200 

6.000 
3.000 
1.200 
6.000 

2029 

£ μιλς 

900 

5.000 
2.500 

900 
5.000 
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40—49 30—39 20—29 

Α ϋ ξ η σι ς π α ρ ο χ ή ς : 
(α) Δι* ενα προστατευόμενον 
(β) Διά δύο προστατευόμενους . . 
(γ) Διά πλείονας των δύο προστα

τευόμενους 

μίλς 

450 
600 

750 

ΟΓΔΟΟΣ ΠΙ Ν ΑΞ.—("Αρθρον 31). 

ΥΨΟΣ "Η ΠΟΣΟΝ ΠΑΡΟΧΗΣ. 

Μέρος Ι. 

Είδος παροχής 

Π α ρ ο χ ή λ ό γ ω σ ω μ α τ ι 
κ ή ς β λ ά β η ς : 

(ί) Πρόσωπα ανω των 18 . . 
(ϋ) Πρόσωπα κάτω των 18 . . 

Π α ρ ο χ ή λ ό γ ω θ α ν ά τ ο υ : 
(i) Παροχή χήρας . . 

(li) Παροχή χήρου 
(i i i) Παροχή λόγω ορφάνιας . . 
(ιν) Επίδομα γονέων 

ΠΟΣΟΝ BOJ 

Βαθμός αναπηρίας 

% 
10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Βασικόν 

£ μίλς 

3.000 
1.500 

3.000 
3.000 
2.000 
2.000 

Μέρος II. 

ΗΘΗΜΑΤ02 

Ι 

*Ύψος η 

Αΰξησις 
δι* ενα 

προστα

τευόμενον 

£ μιλς 

900 
900 

900 
900 

1.000 

: ΑΝΑΠΗΡΙ 

Ποσόν 

ποσόν 

ΑΟξησις 
διά δύο 
προστα

τευόμε
νους 

£ μίλς 

1.500 
1.500 

1.500 
1.500 

ΑΣ. 

βοηθήματος 

μίλς 
100.000 
110.000 
120.000 
130.000 
140.000 
150.000 
160.000 
170.000 
180.000 
190.000 

ΑΟξησις 
διά πλεί
ονας 

των δύο 
προστα
τευόμε

νους 

£μ1λς 

1.800 
1.800 

1.800 
1.800 
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Μέρος III.—ΥΨΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ. 

Πρόσωπα άνω των 18. 

Βαθμός 
αναπηρίας 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 

Έβδομαδιαΐον ϋψος παροχής και αϋξτ 

Βασικόν 

£μ1λς 
3.000 
2.700 
2.400 
2.100 
1.800 
1.500 
1.200 

900 
600 

προστατευόμενους 

Αίίξησις 
δι* δνα προ

στατευό
μενον 

μίλς 
900 
810 
720 
630 
540 
450 
360 
270 
180 

Αίίξησις 
διά δυο προ

στατευό
μενους 

£ μιλς 
1.500 
1.350 
1.200 
1.050 

900 
750 
600 
450 
300 

ίσις διά 

Αϋξησις διά 
πλείονας των δύο 
προστατευόμε

νους 

£α1λς 
1.800 
1.620 
1.440 
1.260 
1.080 

900 
720 
540 
360 

Μέρος IV.—ΥΨΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ. 

Πρόσωπα κάτω των 18. 

Βαθμός 
αναπηρίας 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 

Έβδομαδιαΐον υψος παροχής καΐ αυξησις διά προστα
τευόμενους. 

Βασικόν 

£μιλς 
1.500 
1.350 
1.200 
1.050 

900 
750 
600 
450 
300 

Αϋξησις 
δι* ένα 
προστα

τευόμενον 

μίλς 
450 
405 
360 
315 
270 
225 
190 
135 
90 

ΑΟξησις 
διά ούο 
προστα

τευόμενους 

μίλς 
750 
675 
600 
525 
450 
375 
300 
225 
150 

ΑΟξησις διά 
πλείονας των 
δύο προστα
τευόμενους 

μίλς 
900 
810 
720 
630 
540 
450 
360 
270 
180 
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ΕΝΑΤΟΣ ΠΙΝΑΞ.— ("Αρθρον 31). 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Αΰξων 
Αριθ. 

Περιγραφή Σωματικής Βλάβης 
Βαθμός 

αναπηρίας έ-ττι 
τοις εκατόν 

9 
10 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

35 

δλων των 

μι

Άπώλεια δύο άκρων 
Απώλεια αμφοτέρων των άκρων χειρών ή 

δακτύλων 
Όλική απώλεια τής οράσεως 
Όλική παράλυσις 
Κακώσεις ϋχουσαι ώς αποτέλεσμα μόνιμον άκινησίαν 
'Απώλεια και τοϋ μόνου οφθαλμού, μονοφθάλμου 

σθωτοΰ 
'Απώλεια και τοϋ μόνου εναπομείναντος άνω άκρου, μονό

χειρος μισθωτού 
'Απώλεια και τοϋ μόνου εναπομείναντος κάτω άκρου, μο

νόποδος μισθωτού 
'Απώλεια μιας άκρας χειρός και ενός άκρου ποδός 
Πάσα άλλη κάκωσις έπιφέρουσα όλικήν μόνιμον ανι

κανότητα 
Πολύ σοβαρή παραμόρφωσις τοϋ προσώπου 
Τελεία κώφωσις 

Π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς α κ ρ ω τ η ρ ι α σ μ ό ΰ—'Α ν ω ά κ ρ α 
(έτερον άνω άκρον) : 

'Ακρωτηριασμός δια μέσου τής κατ' ώμον άρθρώσεως . . 
'Ακρωτηριασμός τοΰ βραχίονος μεταξύ άγκώνος και 

ώμου . . 
'Απώλεια τοΰ πήχεως κατά τον αγκώνα 
'Απώλεια τοϋ πήχεως μεταξύ καρπού και άγκώνος 
"Απώλεια τής άκρας χειρός κατά τόν καρπόν 
'Απώλεια δλων των δακτύλων τής μιας χειρός 
'Απώλεια 4 δακτύλων μιας χειρός ούχι δμως τοϋ άντί

χεψος 
'Απώλεια άντίχειρος. Άμφότεραι αί φάλαγγες 
'Απώλεια άντίχειρος. Μία φάλαγξ 
'Απώλεια δείκτου δακτύλου. Τρεις φάλαγγες 
'Απώλεια δείκτου δακτύλου 
'Απώλεια δείκτου δακτύλου. 
'Απώλεια μέσου δακτύλου. 
'Απώλεια μέσου δακτύλου. 
'Απώλεια μέσου δακτύλου 

Δύο φάλαγγες 
Μία φάλαγξ.. 

Τρεις φάλαγγες 
Δύο φάλαγγες 
Μία φάλαγξ 

'Απώλεια παραμέσου ή μικροϋ δακτύλου. Τρεις φάλαγγες 
'Απώλειαπαραμέσου ή μικροϋ δακτύλου. Δύο φάλαγγες 
'Απώλεια παραμέσου ή μικροϋ δακτύλου. Μία φάλαγξ 
'Απώλεια μικροϋ δακτύλου. Τρεις φάλαγγες 
'Απώλεια μικροϋ δακτύλου. Δύο φάλαγγες 
'Απώλεια μικροϋ δακτύλου. Μία φάλαγξ 
'Απώλεια μετακαρπίων οστών—Ιον ή 2ον (ή καΐ τών δύο) 
'Απώλεια μετακαρπίων οστών—3ον, 4ον ή 5ον (ή δλων 

μαζ'0 
Π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς α κ ρ ω τ η ρ ι α σ μ ο ύ — Κ ά τ ω ά κ ρ α 
Άμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός διά μέσου τοϋ μηροϋ 

ή διά μέσου τοϋ μηροϋ είς τό εν πλευρόν και απώ
λεια τοϋ ετέρου ποδός ή άμφοτερόπλευρος ακρω
τηριασμός ύπό τό γόνυ 

100 

100 
100 
100 
100 

100 

100 

100 
100 

100 
100 
100 

80 

70 
70 
65 
60 
60 

40 
30 
20 
14 
I I 
9 

12 
9 
7 
7 
6 
5 
7 
6 
5 
5 

100 
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4 

Αϋξων 
'Αριθ. 

Περιγραφή Σωματικής Βλάβης 
Βαθμός 

αναπηρίας επί 
τοις εκατόν 

Άμφοτερόττλευρος ακρωτηριασμός δια μέσου τής κνήμης 
χαμηλότερον τών 5 ίντζών άπό τοΰ γόνατος .. .. 100 

"Ακρωτηριασμός τής μιας κνήμης χαμηλότερον τών '5 
ϊντζών άπό τοΰ γόνατος και απώλεια τοΰ έτερου 
ποδός 100 

'Ακρωτηριασμός και των δύο άκρων ποδών έχων ώς άπο 
τέλεσμα κολόβωμα 90 

"Ακρωτηριασμός δια μέσου και τών δύο ποδών δπισθεν 
τής μεταταρσοφαλαγγικής άρθρώσεως . . 80 

"Απώλεια δλων τών δακτύλων αμφοτέρων τών ποδών 
δια μέσου τής μεταταρσοφαλαγγικής άρθρώσεως.. 40 

'Απώλεια δλων τών δακτύλων αμφοτέρων τών ποδών 
όπισθεν τής οπίσθιας μεσοφαλαγγικής άρθρώσεως.. 30 

'Απώλεια δλων τών δακτύλων αμφοτέρων τών ποδών 
έμπροσθεν τής οπίσθιας μεσοφαλαγγικής άρθρώσεως 20 

'Ακρωτηριασμός δια μέσου τής κατ" Ισχίον άρθρώσεως 90 
'Ακρωτηριασμός ύπό τήν κατ' ϊσχίον άρθρωσιν μετά κο

λοβώματος μή υπερβαίνοντος τάς πέντε ϊντζας εϊς 
μήκος μετρούμενον άπό τής κορυφής τοΰ μείζονος 
τροχαντήρος . . 80 

Ακρωτηριασμός ύπό τήν κατ' Ίσχίον άρθρωσιν μετά κο
λοβώματος υπερβαίνοντος τάς 5 ΐντζας είς μήκος 
μετρούμενον άπό τής κορυφής του μείζονος τρο
χαντήρος, άλλα μή ύπερβαινούσης το μέσον του 
μηρού 70 

'Ακρωτηριασμός υπό τό μέσον τοΰ μηροΰ και μέχρι 3£ 
ίντζών άπό τό γόνυ 60 

'Ακρωτηριασμός ύπό τό γόνυ μετά κολοβώματος υπερ
βαίνοντος τάς 3£ ΐντζας άλλα μή υπερβαίνοντος, 
τάς 5 ΐντζας 50 

'Ακρωτηριασμός ύπό τό γόνυ μετά κολοβώματος υπερ
βαίνοντος τάς 5 ΐντζας .. 40 

'Ακρωτηριασμός ενός ποδός έχων ώς αποτέλεσμα κο 
λόβωμα 40 

"Ακρωτηριασμός διά μέσου τού ενός ποδός δπισθεν τής 
μεταταρσοφαλαγγικής άρθρώσεως 40 

'Απώλεια δλων τών δακτύλων του ενός ποδός δπισθεν 
τής μεσοδακτυλίου άρθρώσεως περιλαμβανομένων 
καί ακρωτηριασμού διά μέσου τής μεταταρσοφα
λαγγικής άρθρώσεως 20 

'Απώλεια τοΰ μεγάλου δακτύλου τού ποδός. Καί αί 
δύο φάλαγγες . . . . 10 

Απώλεια τοΰ μεγάλου δακτύλου τοΰ ποδός (μία φάλαγξ) 5 
Απώλεια τοΰ μεγάλου δακτύλου τοΰ ποδός (μερική απώ

λεια μετά άπωλείας μέρους όστοϋ) 3 
"Απώλεια δακτύλων τοΰ ποδός άλλων ή τοΰ μεγάλου : 

"Εκαστος 3 
Απώλεια δακτύλων τοΰ ποδός άλλων ή του μεγάλου— 

Μέρος μετά μερικής άπωλείας όστοϋ 
"Α λ λ α ι ε ' ι δ ικα ΐ σ ω μ α τ ι κ ο ί β λ ά β α ι 

'Απώλεια τοΰ ενός οφθαλμού, άνευ επιπλοκών τοΰ έτερου 
δντος φυσιολογικού 40 
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Αϋξων 
Αριθ. 

Περιγραφή Σωματικής Βλάβης 
Βαθμός 

αναπηρίας επί 
τοις εκατόν 

Μερ. 

20 
30 
30 
30 
30 
30 

'Απώλεια τής οράσεως τοϋ ενός όφθαλμοϋ άνευ επιπλο
κών ή παραμορφώσεως τοϋ οφθαλμικού βολβού, του 
έτερου δντος φυσιολογικού 

'Απώλεια τής ακοής έκ τοΰ ενός ώτός 
Μ ε τ α τ ρ α υ μ α τ ι κ ή ά γ κ ύ λ ω σ ι ς τ ω ν ά κ ρ ω ν κ α ι 

α ρ θ ρ ώ σ ε ω ν κ υ μ α ι ν ό μ ε ν η άπό μ ε ρ ι κ ή ς 
ε ω ς ο λ ι κ ή ς 

' Α γ κ ύ λ ω σ ι ς : 
Τής σπονδυλικής στήλης 
"Ωμου 
Ά γ κώνος 
Καρπού 
"Ανω καΐ κάτω κερκιδωλενική 
Άντίχειρος (Πρώτη μετακαρποφαλαγγική) 

' Α ρ θ ρ ώ σ ε ι ς τ ω ν δ α κ τ ύ λ ω ν τ ή ς χ ε ι ρ ό ς : 
Μία άρθρωσις οιουδήποτε δακτύλου έκτος τοΰ άντίχειρος 
Και αί τρεις αρθρώσεις ενός δακτύλου τής χειρός πλην 

τοϋ άντίχειρος 
ΑΊ αρθρώσεις δλων των δακτύλων (τής χειρός) πλην τών 

τοϋ άντίχειρος 
Αί δακτυλικά! αρθρώσεις δλων τών δακτύλων (τής 

χειρός) περιλαμβανομένων και τών τοΰ άντίχειρος . . 
Κατ* Ίσχίον άρθρώσεως 
Γόνυ 
Ποδοκνημική αρθρωσις 
SUBTAILAR (ύπαστραγαζική ομάς αρθρώσεων) 
Μέγας δάκτυλος ποδός (πρώτη μεταταρσοφαλαγγική) 
'Αρθρώσεις δακτύλων (ποδός) 

Μ ε τ α τ ρ α υ μ α τ ι κ ή π α ρ ά λ υ σ ι ς ά κ ρ ω ν ή 
μ ε ρ ώ ν τ ο ΰ σ ώ μ α τ ο ς : 

Όλική παράλυσις λόγω κακώσεως κατά τον νωτιαΐον 
μυελόν . . . . . . . . 

Π α ρ ά λ υ σ ι ς : 
Βραχιονίου πλέγματος 
Καρκιδικοΰ νεύρου 
Μέσου νεύρου 
Ώλενίου νεύρου 
Ίσχιακοϋ νεύρου 
"Εσω Ίγνυακόν . . 
"Εξω Ίγνυακόν . . 

20 
10 
10 
10 
10 
5 

50 
30 
20 
20 
50 
20 
20 

Ι. ΕΊς περίπτωσιν δεξιόχειρος μία βλάβη τοϋ δεξιοϋ βραχίονος ή δεξιάς άκρας 
χειρός καΐ εις περίπτωσιν άριστερόχειρος, βλάβη τοϋ άριστεροϋ βραχίονος ή 
αριστεράς άκρας χειρός, θά ύπολογίζηται κατά 10% επιπλέον τής ανωτέρω εκατο
στιαίας αναλογίας. 

2. Εϊς περίπτωσιν μετατραυματικής βραχύνσεως ενός κάτω άκρου, οιαδήποτε 
άνικανότης αΰτοϋ θά ύπολογίζηται κατά 10% επιπλέον τοΰ ποσοστού τής ,άνικα
νότητος αυτής. 

3. Ό βαθμός αναπηρίας περιπτώσεων μή καθοριζομένων έν τω παρόντι 
Πίνακι υπολογίζεται βάσει τών γενικών άρχων τών αναφερομένων έν έδαφίω (2) 
τοΰ άρθρου 31, λαμβανομένων ύπ* δψιν καθωρισμένων περιπτώσεων ίσου ή 
παρομοίου αποτελέσματος. 
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ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΙ Ν ΑΞ.—(Άρθρον 41). 

Περιγραφή: νόσου ή σωματικής 
βλάβης. Φύσις επαγγέλματος 

Δ η λ η τ η ρ ί α σ ι ς δ ι ό : 

Ι. Μολύβδου ή τών συνθέτων τοϋ μο
λύβδου. 

2. Μαγγανίου ή συνθέτων τοϋ μαγγα
νίου. 

3. Φωσφόρου ήΦωσφίνηςή δηλητηρία
σις οφειλομένη είς τήν άντιχολι
νεργικήν ένέργειαν τών συνθέτων 
τοϋ οργανικού Φωσφόρου. 

4. 'Αρσενικού ή συνθέτων τοϋ αρσενι
κού. 

5. Υδραργύρου ή συνθέτων τοϋ υδραρ
γύρου. 

6. Διθειϊκοϋ άνθρακος. 

7. Βενζολίου ή ομολόγου βενζολίου . . 

8. Νιτροή άμινοή χλωροπαραγώγου 
τοϋ βενζολίου ή ομολόγου βενζο
λίου, ή δηλητηρίασις διά νιτρο
χλωροβενζολίου. 

9. Δινιτροφαινόλης, ή ομολόγου ή υπο
κατάστατου δινιτροφαινόλης ή διά 
τών αλάτων τών ανω ουσιών. 

10. Τετραχλωροαιθανίου 

I I . Τρικρεζυλικοϋ φωσφορικοΰ άλατος 

12. Τριφαινυλικοϋ φωσφορικού άλατος 

13. Διαιθυλενικοϋ διοξειδίου (DIOXAN) 

Ο ί ο ν δ ή ποτε επάγγελμα 
έπαγόμενον: 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή εκθεσιν είς 
αναθυμιάσεις, κόνιν, ή ατμούς μο
λύβδου ή συνθέτων ή κραμμάτων μο
λύβδου. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή εκθεσιν είς 
αναθυμιάσεις, κόνιν, ή ατμούς μαγγα
νίου ή συνθέτων ή κραμμάτων μαγγα
νίου. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή εκθεσιν είς 
αναθυμιάσεις, κόνιν, ή ατμούς φωσφό
ρου ή συνθέτων ή κραμμάτων τοϋ 
φωσφόρου. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή εκθεσιν είς 
αναθυμιάσεις, κόνιν ή ατμούς αρσε
νικού ή συνθέτων ή κραμμάτων τοΰ 
αρσενικού. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή εκθεσιν εϊς 
αναθυμιάσεις, κόνιν ή ατμούς υδραρ
γύρου ή συνθέτων ή κραμμάτων υδραρ
γύρου. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή εκθεσιν είς 
αναθυμιάσεις ή ατμούς διθειϊκοϋ άνθρα
κος ή συνθέτων ή κραμμάτων διθειϊκοϋ 
άνθρακος. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή εκθεσιν είς 
αναθυμιάσεις ή ατμούς βενζολίου ή 
οίουδήποτε τών ομολόγων αύτοΰ. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή εκθεσιν είς 
αναθυμιάσεις ή ατμούς περιέχοντας νι
τροή άμινοχλωροπαράγώγου τοϋ 
βενζολίου ή ομολόγου τοϋ βενζολίου ή 
νιτροχλωροβενζολίου. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή εκθεσιν είς 
αναθυμιάσεις ή ατμούς περιέχοντας δινι
τροφαινόλην ή όμόλογον ή ύποκατά
στατον δινιτροφαινόλην ή άλατα τοιού
των ουσιών. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή εκθεσιν είς 
αναθυμιάσεις ή ατμούς περιέχοντας 
τετραχλωροαιθάνιον. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή εκθεσιν εϊς 
αναθυμιάσεις ή ατμούς περιέχοντας 
τρικρεζυλικόν φωσφορικόν ίίλας. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή εκθεσιν είς 
αναθυμιάσεις ή ατμούς περιέχοντας τρι
φαινυλικόν φωσφορικόν άλας. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή εκθεσιν είς 
αναθυμιάσεις ή ατμούς περιέχοντας 
διαιθυλενικόν διοξείδιον (DIOXAN). 
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Περιγραφή νόσου ή σωματικής Ι Φύσις επαγγέλματος 
βλάβης Ι 

Δ η λ η τ η ρ ί α σ ι ς δ ι ά : 

14. ΜεθυλικοΟ βρωμιδίου 

15. Χλωριωμένης ναφθαλίνης . . 

16. "Ανθρακυλίου νικελίου 
17. Νιτρωδών ατμών 

18. Γονιώματος KAMASSIC (AFRICAN 
BOXWOOD). 

19. "Ανθρακος 

20. Μάλεως 

21.—(α) Μόλυνσις διά ικτεροαιμορραγι
κής λετττοσττείρας. 

(β) Μόλυνσις διά λετττοοττείρας . . 

22. Άγκυλοστομίασις 
23.—(α) Δυστροφία τοϋ κερατοειδούς"^ 

(περιλαμβανομένης τής έξελ
κώσεως τής επιφανείας τοϋ κε
ρατοειδούς) 

(β) "Εντετοπισμένον νεόπλασμα 
τοϋ δέρματος, θηλωματιώδες 
ή κερατωτικόν. 

(γ) 'Επιθηλιακός καρκίνος του > 
δέρματος, οφειλόμενος εν πάση 
περιπτώσει εϊς άρσενικόν, 
πίσσαν, βιτούμιον, όρυκτόν 
ελαιον (περιλαμβανομένης της 
παραφφίνης, αιθάλης, ή οιουδή
ποτε συνθετικού παραγώγου 
(περιλαμβανομένης τής κινό
νης ή ύδροκινόνης), ή υπο
λείμματος οίασδήποτε τών 
ώς άνω ουσιών). 

24. Φλεγμονή, έξέλκωσις ή κακοήθης 
νόσος τοϋ δέρματος ή τών υποδο
ρίων Ιστών ή τών οστών, ή δυσ
κρασία τοϋ αίματος, ή καταρρά
κτης, οφειλόμενα είς ηλεκτρομα
γνητικός ακτινοβολίας (πλην τής 
άκτινοβολουμένης θερμότητος), ή 
εϊς ίονίζοντα σωματίδια. 

Ο ι ο ν δ ή π ο τ ε ε π ά γ γ ε λ μ α 
έ π α γ ό μ ε ν ο ν : 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή έκθεσιν εις 
αναθυμιάσεις ή ατμούς περιέχοντας 
μεθυλικόν βρωμίδιον. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή έκθεσιν εϊς 
αναθυμιάσεις ή κόνιν ή άτμους περιέ
χοντας χλωριωμένην ναφθαλίνην. 

"Εκθεσιν ε'ις αέρια ανθρακυλίου του 
νικελίου. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν νιτρικού 
οξέως ή έκθεσιν εϊς νιτρώδεις ατμούς. 

Χειρισμόν τοϋ γονιώματος KAMAS
SIC ή οιανδήποτε επεξεργασία ν ή δευ
τερεύουσαν ένέργειαν κατά τήν κατα
σκευήν αντικειμένων εξ αυτοΟ. 

Χειρισμόν έρίου, τριχών, δερμάτων 
ή ετέρων ζωικών παραγώγων ή υπο
λειμμάτων, ή έπαφήν μετά ζώων προσ
βληθέντων υπό άνθρακος. 

"Επαφήν μετά Ίπποειδών ή μετά τών 
πτωμάτων αυτών. 

Έργασίαν είς τόπους ένθα διαβιούν 
αρουραίοι. 

Έργασίαν είς κυνοτροφεία ή τήν 
φροντίδα ή τον χειρισμόν κυνών. 

"Εργασίαν εντός ή πέριξ μεταλλείου. 

Τήν χρήσιν ή τον χειρισμόν ή τήν 
έκθεσιν είς άρσενικόν, πίσσαν, βιτού
μιον, όρυκτόν ελαιον (περιλαμβανο
μένων της παραφφίνης, αιθάλης ή οίου
δήποτε συνθετικού ή παραγώγου (πε
ριλαμβανομένης τής κινόνης ή ύδρο
κινόνης). 

"Εκθεσιν είς ηλεκτρομαγνητικός ακτι
νοβολίας, πλην τής άκτινοβολουμένης 
θερμότητος, ή είς ίονίζοντα σωματίδια. 
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Περιγραφή νόσου ή σωματικής 
βλάβης 

Δ η λ η τ η ρ ί α σ ι ς δ ι ά : 

25. HEAT CATARACT . . 

26. Πάθησις οφειλομένη εϊς άττοσυμ
ττίεσιν. 

27. Αιμωδία τής άκρας χειρός ή του ττή
χεως οφειλομένη εις επαναλαμβα
νόμενος κινήσεις. 

28. 'Υποδόριος κυτταρίτις τής ϋκρας 
χειρός (BEAT HAND). 

29. θυλακίτις ή υποδόριος κυτταρίτις 
παρουσιαζόμενη ή κατά ή περί τό 
γόνυ οφειλομένη είς σοβαράν ή 
παρατεταμένην έξωτερικήν τριβήν 
ή πίεσιν κατά ή περί τό γόνυ. 

30. Θυλακίτις ή υποδόριος κυτταρίτις 
παρουσιαζόμενη κατά ή περί τον 
αγκώνα οφειλομένη είς σοβαράν ή 
παρατεταμένην έξωτερικήν τριβήν 
ή πίεσιν κατά ή περί τόν αγκώνα. 

31. Τραυματική φλεγμονή τών τενόντων 
της άκρας χειρός ή του πήχεως ή 
τών ερχομένων είς επαφή ν μετ° 
αυτών τενοντίων καψών. 

32. Νυσταγμός μεταλλωρύχου (MINER'S 
NYSTAGMUS). 

33. Δηλητηρίασις διά βηρυλλίου ή τών 
συνθέτων τοΰ βηρυλλίου. 

34.—(α) Καρκίνος του βλεννογόνου τής 
ρινός ή τών παραρρινικών 
κόλπων. 

(β) Πρωτοπαθείς καρκίνος βρόγ
χου ή πνεύμονός. 

35. Φυματίωσις 

Φύσις επαγγέλματος 

Ο ι ο ν δ ή π ο τ ε ε π ά γ γ ε λ μ α 
έ π α γ ό μ ε ν ο ν : 

Συχνήν ή παρατεταμένην έκθεσιν εϊς 
ακτίνας έκτηκομένης ή πυρακτωμένης 
ουσίας. 

Υποβολή ν είς πεπιεσμένον ή ήραιω
μένον αέρα. 

Παρατεταμένος περιόδους γραφής, 
δακτυλογραφίας ή άλλας επαναληπτι
κός κινήσεις τών δακτύλων, χειρός ή 
βραχίονος. 

Χειρωνακτική ν έργασίαν προκαλού
σαν σοβαράν ή παρατεταμένην τριβήν 
ή πίεσιν επί τής άκρας χειρός. 

Χειρωνακτική ν έργασίαν προκα
λούσαν σοβαράν ή παρατεταμένην 
έξωτερικήν τριβήν ή πίεσιν κατά ή περί 
τό γόνυ. 

Χειρωνακτική ν έργασίαν προκαλοΟ -,, 
σαν σοβαράν ή παρατεταμένην έξωτε
ρικήν τριβήν ή πίεσιν κατά ή περί τόν 
αγκώνα. 

Χειρωνακτικήν έργασίαν ή συχνάς ή 
επαναλαμβανόμενος κινήσεις τής 
άκρας χειρός ή τοΰ καρπού. 

Έργασίαν εντός ή περί τό μεταλλεΐον. 

Τήν χρήσιν ή χειρισμόν ή έκθεσιν είς 
αναθυμιάσεις, κόνιν, ή ατμούς βηρυλλίου 
ή συνθέτων ή κραμμάτων βηρυλλίου. 

Έργασίαν είς έργοστάσιον Ενθα πα * 
ράγεται νικέλλιον δι* άποσυνθέσεως 
άεριώδους χημικής ενώσεως νικελ
λίου, ήτις απαιτεί άπασχόλησιν εντός 

► ή πέριξ οικήματος ή οίκημάτων, δπου * 
διεξάγεται η ώς ανω μέθοδος παρα
γωγής ή οΙαδήποτε έτερα βοηθητική 
ή δευτερεύουσα είς ταύτη ν βιομη
χανική μέθοδος. 
Στενήν ή συχνήν έπαφήν μετά εστίας 

ή εστιών φυματιώσεως συνεπεία εργα
σίας :— 

(α) είς Ιατρικήν ή νοσοκομειακήν 
περίθαλψιν προσώπου ή προ
σώπων πασχόντων έκ φυματιώ
σεως fi είς έτέραν βοηθητικήν 
ύπηρεσιαν. + 

(β) είς παρακολούθησιν προσώπου ή 
προσώπων πασχόντων έκ φυμα
τιώσεως, οσάκις ή ανάγκη προς 
τοιαύτην παρακολούθησιν όφεί Λ, 
λεται είς φυσικήν ή πνευματικήν 
άναπηρίαν. 
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Περιγραφή νόσου ή σωματικής 
βλάβης 

Δ η λ η τ η ρ ί α σ ι ς δ ι ά : 

35. Φυματίωσις.—(συνέχεια.) 

36. Πρωτοπαθές νεόπλασμα τοϋ βλεννο
γόνου τής ουροδόχου κύστεως 
(θήλωμα τής κύστεως) ή του επι
θηλίου τής νεφρικής πυέλου ή τοϋ 
επιθηλίου τοϋ ούρητήρος. 

Φύσις επαγγέλματος 

Ο ί ο ν δ ή π ο τ ε ε π ά γ γ ε λ μ α 
έ π α γ ό μ ε ν ο ν : 

(γ) ερευνητού ασχολουμένου εις διε
νέργειαν ερευνών έπ! τής φυ
ματιώσεως. 

(δ) εργαστηριακού υπαλλήλου, πα
θολογοανατόμου, ή προσώπου 
μετέχοντος ή βοηθοϋντος εις 
νεκροψίας οσάκις τό επάγγελμα 
επάγεται έργασίαν επί ουσίας απο
τελούσης έστίαν φυματιώσεως, 

(α) Έργασίαν εϊς οίκημα ένθα παρά
γεται δι' εμπορικούς σκοπούς οια
δήποτε των ακολούθων ουσιών: 

(i) αναφθυλαμίνη ή βναφθυλαμίνη. 
(ϋ) διφαινύλιον ύποκαθιστώμενον 

ύπό μιας τουλάχιστον νιτρώδους 
ή άμινικής ομάδος ή ύπό μιας του
λάχιστον νιτρώδους και άμινικής 
ομάδος, 

(ίϋ) οιαδήποτε των ουσιών τών ανα
φερομένων εν ύποπαραγράφω (ϋ) 
εάν περαιτέρω δακτύλιος υποκα
θίσταται ύπό άλογονομεθυλοή 
μεθοζυομάδων, 

(iv) τά άλατα οιασδήποτε τών ουσιών 
τών αναφερομένων εν ύποπαρα
γράφοις (i) εως (iii) ανωτέρω· 

(ν) Άουραμίνη ή φουξίνη* 
(β) τηνχρήσινή χειρισμόν οιασδήποτε 

τών ουσιών τών αναφερομένων 
έν ύποπαραγράφοις (i) 'έως (iv) 
τής παραγράφου (α), ή έργασίαν 
είς μέθοδον παραγωγής εϊς τήν 
οποίαν χρησιμοποιείται ή έλευθε
ροΰται, ή ήτις επάγεται τον χειρι
σμόν οιασδήποτε τοιαύτης ουσίας· 

(γ) τήν συντήρησιν ή καθαρισμόν 
μηχανικών εγκαταστάσεων ή 
μηχανημάτων χρησιμοποιουμέ
νων είς οιανδήποτε τών αναφερο
μένων έν παραγράφω (β) μεθό
δων παραγωγής, ή τον καθα
ρισμόν ενδυμάτων χρησιμοποι
ουμένων είς οιονδήποτε τών 
αναφερομένων έν παραγράφω 
(α) οικημάτων, εάν τά ώς άνω 
ενδύματα καθαρίζωνται εντός τοϋ 
χώρου εργασίας τοϋ οποίου τό 
οίκημα αποτελεί μέρος, ή είς 
πλυντήριον διατηρούμενον και 
χρησιμοποιούμενον αποκλειστι
κώς διά τοιαύτην έργασίαν. 
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Περιγραφή νόσου ή σωματικής 
βλάβης 

Φύσις επαγγέλματος 

Δ η.λ η τ η ρ ί α σ ι ς δ ι ά: 

37. 
38. 

39. 

Δηλητηρίασις δια καδμίου 
Φλεγμονή ή έξέλκωσις τοΰ βλεννο

γόνου τών άνω αναπνευστικών 
οδών ή τοΟ στόματος, οφειλομένη 
είς κόνιν, ύγρόν ή άτμόν. 

Μή μικροβιακή δερματίτις, εξωτε
ρικής αίτΙας (περιλαμβανομένης 
τής υπό χρωμίου έξελκώσεως τοΰ 
δέρματος, εξαιρουμένης δμως 
δερματίτιδος οφειλομένης είς 
Ιονίζοντα σωματίδια, ή ηλεκτρο
μαγνητικός ακτινοβολίας, πλην τής 
άκτινοβολουμένης θερμότητος). 

Ο ί ο ν δ ή π ο τ ε ε π ά γ γ ε λ μ α . 
έ π α γ ό μ ε ν ο ν : 

Εκθεσιν εϊς αναθυμιάσεις καδμίου. 
"Εκθεσιν είς κόνιν, ύγρόν, ή άτμόν. 

"Εκθεσιν είς κόνιν, ύγρόν ή άτμόν ή 
είς οίονδήποτε έτερον έξωτερικόν πα
ράγοντα ίκανόν να έρεθίση το δέρμα 
(περιλαμβανομένης τριβής ή θερμό
τητος, αλλά εξαιρουμένων τών ίονι
ζόντων σωματιδίων, ή τών ηλεκτρομα
γνητικών ακτινοβολιών, πλην τής άκτι
νοβολουμένης θερμότητος). 

Έτνπώθη έν τφ Τυπογραφείο) της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


