
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ ΊΑρ. 474 τής 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1966 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1966, το 

κείμενον τοθ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον 
εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συν
τάγματος. 

'Αριθμός 3 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1964 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Κοινωνικών Άσφα- Συνοπτικός 

λίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1966 και θά άναγινώσκηται *τλος. 
όμοΰ μετά του περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου του 1964 (έν 2τοθΐ964. 
τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 2 του βασικού Νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 
διά της έν αύτω καΐ είς την πρέπουσαν άλφαβητικήν σειράν προσθή τοθ «ρβρου 2 
κης τοθ κάτωθι ορισμού* : τοΟβασικοΟ 

«ϋπανδρός γυνή προστάτις οίκογενείας» σημαίνει ΰπανδρον γυ
ναίκα ήτις κοχθ' ολοκληρίαν ή κατά κύριον λόγον συντηρεί έαυ
τήν και τά τέκνα της, έάν κέκτηται τέκνα, κάΙ της οποίας ό σύ
ζ υ γ ο ς 

(ά) εκτίει ποινήγ φυλακίσεως διά περίοδον ύπερβαίνουσαν τό 
εν έτος' ή 

(δ) είναι μονίμως ανίκανος προς συντήρησιν έαυτοΟ* ή 
(γ) έγένετο ένοχος ηθελημένης αμελείας ΐνα προμηθεόη εΟλο

γον διατροφήν δι" αυτήν ή τά τέκνα της ανεξαρτήτως τορ έάν 
εξεδόθη ή μή ύπό τοθ Δικαστηρίου διάταγμα διατροφής αυ
τής ή τών τέκνων της.». 

3 . Τό άρθρον 8 τοθ βασικού Νόμου τροποποιείται διά της έν αύτώ Τροπο*ο(ησις 
προσθήκης του κάτωθι εδαφίου : ' τοοβρθρουβ 

«(5) Ή ισχύς πιστοποιητικού προαιρετικής ασφαλίσεως έκδιδο ^^>ικο° 
μένου δυνάμει τοθ εδαφίου (1) άρχεται από τής ημερομηνίας της 
προς Ικδοσιν αύτοΟ γενομένης αίτήσεως έκτος έάν δ α^ητής ήθελεν 
ορίσει έν τη αιτήσει αυτοό άλλην ήμερομηνίαν ενάρξεως αύτοΟ 

(303) 



304 

ΤροποποΙησις 
τοΰ βασικού 
Νομού διά 
προσθήκης 
νέου άρθρου. 

ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 43 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

ΜικραΙ τροπο
ποιήσεις τοΰ 
βασικού 
Νόμου. 

ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 59 
τοΰ βάσικοϋ 
Ν όμου. 

«ΑΟξησις 
συντάξεως 
αναπηρίας 
οσάκις 
απαιτείται 
τακτική 
βοήθεια ί) 
φροντίς. 

ήτις δεν δύναται νά είναι πέραν των δώδεκα μηνών ευθύς προ της 
ημερομηνίας της αιτήσεως : 

Νοείται δτι ή Ισχύς οιουδήποτε πιστοποιητικού εκδιδομένου έπι 
τη βάσει αιτήσεως υποβληθείσης προ της ημερομηνίας ενάρξεως 
της Ισχύος τοΟ παρόντος Νόμου δύναται νά άρχίση, τη συγκαταθέ
σει του αίτητοΟ, άπό ενός έτους προ της ημερομηνίας τής αιτήσεως 
έν πάση δμως περιπτώσει ούχι πρό της 5ης 'Οκτωβρίου 1964». 
4. Ό βασικός Νόμος τροποποιείται διά της έν αύτω προσθήκης 

μετά τό άρθρον 32 του κάτωθι νέου άρθρου : . 
32Α.—(1) Τό έβδομαδιαΐον ϋψος της συντάξεως ανα

πηρίας της πληρωτέας δι' άναπηρίαν εκτάσεως βαθμού 
εκατόν επί τοις εκατόν, αυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια 
μίλς εβδομαδιαίως έάν συνεπεία της σχετικής άπωλείας 
Ικανότητος ό δικαιούχος £χη ανάγκην τακτικής βοηθείας 
ή φροντίδος. 

(2) Πάσα αϋξησις συντάξεως δυνάμει του παρόντος 
άρθρου πληρώνεται δι" ήν περίοδον ήθελεν άποφασισθή 
ύπό του ασφαλιστικού λειτουργού κατά τόν χρόνον της 
χορηγήσεως της συντάξεως αναπηρίας, δύναται δέ νά 
άνανέοΰται άπό Καίρου είς καιρόν : 

Νοείται δτι δέν πληρώνεται τοιαύτη αϋξησις διά περίο
δον καθ' ήν ό δικαιοΟχος τυγχάνει δωρεάν Ιατρικής νο
σηλείας εντός νοσοκομείου ή παρομοίου ιδρύματος». 

5. Ή πρώτη έπιφύλαξις του άρθρου 43 του βασικού Νόμου κα
ταργείται καΐ αντικαθίσταται διά τής κάτωθι : 

«Νοείται δτι τό Τάμείον θά άπορρίτίτη πασαν άπαίτησιν δι' είδι
κήν Ιατρικήν περίθαλψιν καΐ γνωμοδότησιν έκτος των Κυβερνητι
κών Νοσοκομείων ή ιδρυμάτων, έκτος έάν τοιαύτη περίθαλψις ή 

" γνώμο'δότησις παρέχεται έκ σχεδίου Ιατρικής περιθάλψεως εργο
δότου τινός, εγκεκριμένου ύπό τοΰ ΎπούργοΟ, δυνάμει των προ
νοιών του οποίου ό εργοδότης παρέχει προς τους μισθωτούς παρο
μοίαν περίθαλψιν είς μειωμένα τέλη, μή υπερβαίνοντα τό ϋψος των 
ε'ις κυβερνητικά νοσοκομεία ή ιδρύματα καταβαλλομένων ύπό του 
ταμείου τοιούτων τελών». 
6. ΑΙ είς τήν δευτέραν στήλην του Πίνακος αναφερόμενοι τροπο

ποιήσεις επιφέρονται είς τά άρθρα του βασικού Νόμου τά έξειδι
κευόμενα είς τήν πρώτην στήλην του Πίνακος έναντι έκαστης τοιαύ
της τροποποιήσεως. 

7. Τά έδάφιά (1) κάΙ (2) του άρθρου 59 του βασικού Νόμου κα
ταργούνται και αντικαθίστανται διά των κάτωθι του εδαφίου (3) 
επαναριθμούμε νου ώς εδαφίου (4) : 

«(;1)Τ1ας εγγεγραμμένος ιατρός κέκτηται έξουσίαν δίτως ενερ
γή ώς έξέτα'ότής Ιατρός ίνα πιστοπριή περιπτώσεις άνικανότητος 
ή θανάτου κάΙ παρέχη τω Ίατρικω Συμβουλίω τα απαραίτητα 
στοιχεία διά τόν ύπολογισμόν του ποσοστού αναπηρίας τής όφει
λαμένη^: είς .ατύχημα η\ νόσον ^λή,ν της :πνεμμοκσν.ιβ{σ£ως) προ
κληθεΓσάν συνέπεια και κατά τήν δ^άβκε}αν άρςκ^ισ^έας απα
σχολήσεως ,μισθωτου τινός προσώπου, συμφώνως ταΐς, διατάξεσι 
■itiu ^οφόντοζ'^δμοα'. 

(!|Χ',^'ν1^ταό|τής ΐατόδς^αναφέρει είς ,τό Ίατρικόν Σι/μβ.ούλΛον 
οιανδήποτε. περίπτωσιν $θελε ζητήσει παρ' άύτο,Ο" § 'Υπουργός. 

(3J Ό Υπουργός κέκτηται έξουσίαν— 
(α) δπως πάραπέμψη οίανδηι^τε περίπτωσιν έξετασθεΐσαν ύπό 

έξεταστου ιατρού* δπώζ'^πανεξετασθη ύπό ιατρικού λει

(!' 
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τουργου δν ήθελεν υποδείξει, δστις δια τους σκοπούς τόΌ 
παρόντος Νόμου θά θεωρήται ώς εξεταστής Ιατρός" 

(β) είτε αυτός είτε διά του ύπ' αύτοΟ εξουσιοδοτουμένου υπαλ
λήλου του Υπουργείου του δπως έπισκέπτηται κατ* οίκον παν 
πρόσωπον υπέρ οΰ έχει έκδοθη πιστοποιητικόν δυνάμει του 
παρόντος άρθρου προς έξακρίδωσιν της καταστάσεως 
αύτου». 

8. Ή παράγραφος 1 του Μέρους 11 του Δευτέρου Πίνακος τρόπο Τροποποίησις 
ποιείται δια της έν αύτφ προσθήκης ευθύς μετά την ύποπαραγραφον TOO Δευτέρου 
(γ) αύτης της κάτωθι υποπαραγράφου : 

«(δ) άπασχόλησις κτηνοτροφίας.». 
Μέρους. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 6) 

Άρθρον Τροποποιήσεις 

"Αρθρον 9 

"Αρθρον 13 

Άρθρον 16 

Άρθρον 18 

Άρθρον 24 

Άρθρον 33 

(α) Είς τό εδάφιον (4) (στ) προστίθενται άί λέξεις 
«δυνάμει του άρθρου 7» ευθύς αμέσως μετά τάς λέξεις 
«καταβολή εισφοράς» (γραμμή 2). 

(6) Είς τό εδάφιον (6) (δ) αντικαθίσταται ό αριθμός 
«55» (τελευταία γραμμή) διά του άριθμοΟ «57». 

Είς τό εδάφιον (1) (δ) .ή λέξις «ωσαύτως» (γραμμή 1) 
διαγράφεται. 

(α) Εις τό εδάφιον (1) (α) αϊ λέξεις «καθωρισμένον 
αριθμόν εβδομάδων» (γραμμαι 5 και 6) αντικαθίστανται 
διά των λέξεων «τάς Οκτώ εβδομάδας». 

(δ) Εις τό εδάφιον (3)ή λέξις «δέν» (γραμμή 5) αν
τικαθίσταται διά της λέξεως «δέ». 

(γ) Προστίθεται ευθύς αμέσως μετά τό έδάφιαν (5) τό 
κάτωθι εδάφιον : 

«(6) Τό ήμερήσιον ϋψος του επιδόματος μητρότη
τας είναι Ισον προς τό Εν έκτον του εβδομαδιαίου 
επιδόματος». 

Είς τό εδάφιον (1) αϊ λέξεις «ό σύζυγος της οποίας δέν 
είναι μονίμως ανίκανος προς συντήρησιν εαυτού* (γραμ
μαι 7 καί 8) αντικαθίστανται διά των λέξεων «έκτος έάν 
αϋτη εΐναι ϋπανδρος γυνή προστάτις οΙκογενείας». 

(α) Είς τό εδάφιον (1) (α) αί λέξεις*: 
«και .είς τήν περίπτωσιν, μισθωτού" τίνος προσώπου 
απεχώρησε της τακτικής εργασίας'.» (γραμμαι 1, 
2 καί 3) διαγράφονται. 

(β) Τά εδάφια (2) καί (4) διαγράφονται καί τά υπο
λειπόμενα εδάφια (3), (5) καί (6) επαναριθμούνται ώς 
εδάφια (2), (3) καί( 4), αντιστοίχως. 

(γ) Είς τό εδάφιον (2) (ώς έπανηριθμήθη) αί λέξεις 
«άπό της ημερομηνίας της αποχωρήσεως» (γραμμαί 2 
καί 3) διαγράφονται. 

Είς τό εδάφιον 2— 
(α) αϊ λέξεις «δικαιουμένου νά απαίτηση» (γραμμή 1) 

αντικαθίστανται διά των λέξεων «δικαιούμενους νά άπαι
τήσωσι». 

(6) Ή παράγραφος (γ) διαγράφεται. 
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"Αρθρον Τροποποιήσεις 

"Αρθρον 38 

"Αρθρον 40 

"Αρθρον 51 

"Αρθρον. 52 

"Αρθρον 73 

'Άρθρον' 76 

Δεύτερος 
ΐίίναξ 

Τρίτος, 
Πίναξ 

"Ογδοος 
Πίναξ 

Ευθύς αμέσως μετά τήν ύπσπαράγραφον (Η) της παρα
γράφου (γ) προστίθεται ή ακόλουθος υποπαράγραφος : 

«(H) (α) δπως λαμβάνώσι τά αναγκαία μέτρα δια 
τήν είς νοσοκόμεΐον ή ίατρεΐον μεταφοράν του θύμα
τος, του χρήζοντος τοιαύτης μεταφοράς, ατυχήματος 
ή ασθενείας της οποίας εδόθη είδοποίησις είς αυτούς». 

Είς τό εδάφιον (4) διαγράφονται αί λέξεις «ή οιονδήπο
τε Ίατρικόν λειτουργόν όριζόμενον ύπό του 'Υπουργού τη 
έγκρίσει τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου» (γραμμαί 2 και 
3) καί αντικαθίστανται δια των λέξεων «ή οίονδήποτε 
εξεταστή ν ίατρόν». 

Είς ιήν δευτέραν έπιφύλαξιν του εδαφίου (2) ευθύς 
αμέσως μετά τήν λέξιν «γήρατος» (γραμμή 1) προστίθεν
ται κόμμα καί αί λέξεις «παροχής λόγω θανάτου». 

Είς τφ εδάφιον (1) (α) (ii) μετά τήν λέξιν «ασθενείας.» 
προστίθενται κόμμα και αί λέξεις «παροχής λόγω σωμα
τικής βλάβης, συντάξεως αναπηρίας». 

(α) Είς τό εδάφιον (1) μετά τάς λέξεις : «Πας εργο
δότης» (γραμμή 1) προστίθενται αί λέξεις «ή αυτοτε
λώς έργάζόμενον πρόσωπον». 

(δ) Είς τό εδάφιον (2) μετά τάς λέξεις: «Έν περι
πτώσει καταδίκης εργοδότου», (γραμμή 1) προστίθενται 
αί λέξεις «ή αυτοτελώς εργαζομένου προσώπου», 

Είς τό εδάφιον (1) αντικαθίσταται ή λέξις «αποχωρή
σεως» (έίς τήν προτελέύτάϊάν γραμμήν) διά της λέξεως 
«γήρατος». 

Είς τήν παράγραφον 2 του Μέρους ΓΙ αντικαθίσταται 
ή λέξις «μισθωτόν» (γραμμή ί ) διά της λέξεως «άπασχο
λούμενον». 

Έν τη πρώτη στήλη αμέσως μετά τήν λέξιν «θήλεις» 
προστίθενται αί λέξεις «άνω ή, κάτω των 18 ετών». 

Ή παράγραφος (ίν) «Επίδομα γονέων» είς τό Μέρος Ι 
αντικαθίσταται διά της κάτωθι ; 

«(ΐν) Επίδομα γονέων ί 
ΕΤς γονεύς 1500 — — 
Δύο γονείς 3000 — — —» 


