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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ Άρ. 509 της 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1966 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό Κυρωτικός της περί 'Αποζημιώσεως τών 'Ατυχημάτων Εργασίας Συμ

βάσεως ( Ά ρ . 121) του 1964 Νόμος του 1966 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις 
την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 
52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 38 του 1966 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΑΦΟΡΩΣΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗ

ΜΙΩΣΙΝ Τ Ω Ν ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (*Αρ. 121) ΤΟΥ 1964, 
ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΕ

ΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΝ 
ΟΓΔΟΗΝ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΝΙΟΥΛΙΟΝ 1964. 

ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι ό Διεθνής 'Οργανισμός 'Εργασίας κατά τήν τεσσα προοίμιον. 
ρακοστήν όγδόην αύτοΰ σύνοδον τήν συνελθοΰσαν εν Γενεύη τον Ίού-
νιον-Ίούλιον τοϋ 1964 υιοθέτησε τήν έκτιθεμένην εν τω συνημμένω τω 
παρόντι Νόμω Παραρτήματι περί 'Αποζημιώσεως τών 'Ατυχημάτων 
'Εργασίας Σύμβασιν ('Αρ. 121) τοΰ 1964" 

ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ δτι κρίνεται εύκταΐον δπως ή είρημένη Σύμβασις 
και απασαι αί διατάξεις αυτής τύχωσι νομοθετικής κυρώσεως : 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό Κυρωτικός τής περί Συνοπτικός 
'Αποζημιώσεως τών 'Ατυχημάτων 'Εργασίας Συμβάσεως (Άρ. 121) τοΰ τίτλος. 
1964, Νόμος τοΰ 1966. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη έκ τοΰ κειμένου— Ερμηνεία 
«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν 
«Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν ήτις εκτίθεται έν τω συνημμένω 

τω παρόντι Νόμω Παραρτήματι


«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν 'Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, περιλαμβάνει δε πάν έτερον έπι τούτω έξουσιοδοτηθέν 
ύπό τοΰ είρημένου Υπουργού πρόσωπον. 

3. Διά τοΰ παρόντος Νόμου κυροϋται ή Σύμβασις. Κύρωσις της 
Συμβάοεώς. 

(405) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
("Αρθρον 2.) 

ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 121 ΠΕΡΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΤΥ
ΧΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άρ. 121) ΤΟΥ 1964. 

Ή Γενική Συνδιάσκεψις της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας

Συγκληθεΐσα εν Γενεύη υπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Διε
θνούς Γραφείου 'Εργασίας και συνελθοΰσά αυτόθι την Ι7ην 'Ιουνίου 
1964, εις την τεσσαρακοστήν όγδόην σύνοδον αυτής· 

Άποφασίσασα την υίοθέτησιν ώρισμένων προτάσεων άναφορικώς 
προς αποζημιώσεις εν περιπτώσει βιομηχανικών ατυχημάτων 
καΐ επαγγελματικών ασθενειών, ζήτημα αποτελούν το πέμπτον 
θέμα της ημερησίας διατάξεως της συνόδου και 

Άποφασίσασα δτι αί προτάσεις αύται δέον όπως περιβληθώσι τον 
τύπον διεθνούς συμβάσεως, 

υιοθετεί σήμερον όγδόην Ιουλίου του έτους χίλια έννεακόσια έξη κοντά 
τέσσαρα τήν ώς έπεται Σύμβασιν, ήτις δύναται να άναφέρηται ώς ή περί 
'Αποζημιώσεως τών 'Ατυχημάτων 'Εργασίας Σύμβασις τοϋ 1964. 

Άρθρον Ι. 
Είς τήν παροϋσαν Σύμβασιν— 

(α) ό δρος «Νομοθεσία» περιλαμβάνει οιουσδήποτε κανόνας κοινω
νικής ασφαλείας ώς επίσης νόμους και κανονισμούς· 

(β) ό δρος «νενομισμένος» σημαίνει καθωρισμένος ύπό ή δυνάμει 
της εθνικής (εσωτερικής) νομοθεσίας· 

(γ) ό δρος «βιομηχανική έπιχείρησις» περιλαμβάνει πάσας τάς επι
χειρήσεις εις τους ακολούθους κλάδους τής οικονομικής δρα
στηριότητος : μεταλλευτικού και λατομείων βιομηχανικού δο
μήσεως* υπηρεσιών ηλεκτρισμού, αερίου, ύδατος και υγειονο
μικών μεταφορών, αποθηκεύσεως και επικοινωνιών 

(ό) ό δρος «εξαρτώμενος» αναφέρεται εις κατάστασιν εξαρτήσεως 
ήτις τεκμαίρεται υφισταμένη εις νενομισμένας περιπτώσεις· 

(ε) ό δρος «έξαρτώμενον τέκνον» περιλαμβάνει— 
(i) τέκνον ηλικίας μικρότερος τής ηλικίας άποφοιτήσεως εκ 

σχολείου ή ηλικίας μικροτέρας τών 15 ετών, οποία εκ τών 
δύο είναι ή μεγαλύτερα, και 

(ϋ) τέκνον μικροτέρας, άπό τήν νενομισμένην, ηλικίας, μεγα
λύτερος δμως τής εν τή ύποδιατάξει (i) καθοριζομένης και 

. το όποιον είναι μαθητευόμενον ή σπουδαστής ή πάσχει εκ 
χρονιάς ασθενείας, ή αναπηρίας καθιστώσης τούτο άνίκανον 
δι' οιανδήποτε επικερδή άσχολίαν, ύπό τους ύπό τής εθνικής 
(εσωτερικής) νομοθεσίας καθοριζόμενους δρους : Νοου
μένου δτι ή άπαίτησις αϋτη θέλει θεωρηθή ώς ικανοποιούμενη 
δπόύ ή εθνική (εσωτερική) νομοθεσία καθορίζει τον δρον 
κατά τοιούτον τρόπον οϋτως ώστε να καλύπτη πάν τέκνον 
ηλικίας αισθητώς μεγαλύτερος άπό τήν εν τή ύποδιατάξει (ΐ) 
καθοριζομένην. 

Άρθρον 2. 
Ι. Μέλος τοΰ όποιου αί οικονομικοί και ιατρικοί δυνατότητες είναι 

ανεπαρκώς ανεπτυγμένοι δύναται δπως έπωφεληθή διά δηλώσεως συ 
νοδευούσης τήν έπικύρωσίν του, τών προσωρινών εξαιρέσεων τών προ
νοουμένων ύπό τών ακολούθων άρθρων : Άρθρον 5, Άρθρον 9 παρά
γραφος 3 διάταξις (β), Άρθρον 12, Άρθρον 15, παράγραφος 2 και 
Άρθρον 18 παράγραφος 3. Πάσα τοιαύτη δήλωσις δέον δπως άναφέρη 
τον λόγον διά τάς τοιαύτας εξαιρέσεις. 
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2. "Εκαστον Μέλος, το όποιον έχει προβή είς δήλωσιν βάσει της πα
ραγράφου Ι τοϋ παρόντος "Αρθρου, δέον δπως περιλαμβάνη, είς την 
βάσει του "Αρθρου 22 τοϋ Καταστατικού Χάρτου της Διεθνούς "Οργανώ
σεως 'Εργασίας, ύποβαλλομένην έκθεσίν του αμα τη εφαρμογή της πα
ρούσης Συμβάσεως, άναφοράν σχετικώς προς έκάστην έξαίρεσιν την 
οποίαν επωφελείται— 

(α) δτι οί λόγοι του δια να πράττη οϋτω υφίστανται* ή 
(β) δτι παραιτείται τοϋ δικαιώματος του να έπωφεληθή των εν λόγω 

εξαιρέσεων άπό ώρισμένην ήμερομηνίαν. 

"Αρθρον 3. 
Ι. Πάν Μέλος έπικυροϋν την παροΰσαν Σύμβασιν, δύναται δια δηλώ

σεως συνοδευούσης την έπικύρωσίν του να άποκλείση εκ της εφαρμο
γής της Συμβάσεως— 

(α) ναυτικούς, περιλαμβανομένων των αλιέων θαλάσσης· 
(β) δημοσίους υπαλλήλους, 

δπου αί κατηγορίαι αύται προστατεύονται δι* ειδικών συστημάτων 
ατινα προνοούν περί συνολικών αποζημιώσεων τουλάχιστον ισαξίων 
τών ύπό τής παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένων. 

2. "Οπου δήλωσις βάσει τής παραγράφου Ι τοΰ παρόντος "Αρθρου 
διατελεί εν ϊσχύϊ, το Μέλος δύναται να άποκλείση τά πρόσωπα τα ανή
κοντα είς τήν κατηγορίαν ή τάς κατηγορίας τάς άποκλεισθείσας εκ τής 
εφαρμογής τής συμβάσεως, εκ τοΰ αριθμού τών εργοδότου μένων κατά 
τον ύπολογισμόν τής εκατοστιαίας αναλογίας τών εργοδότου μένων 
συμφώνως προς τήν παράγραφον 2, διάταξις (δ) τοϋ άρθρου 4 και προς 
το άρθρον 5. 

3. Πάν μέλος το όποιον έχει προβή εϊς δήλωσιν βάσει τής παραγρά
φου Ι τοΰ παρόντος "Αρθρου δύναται μεταγενεστέρως δπως ειδοποίηση 
τον Γενικόν Διευθυντήν τοΰ Διεθνοϋς Γραφείου 'Εργασίας δτι αποδέ
χεται τάς εκ τής παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεις εν σχέσει με κατη
γορίαν ή κατηγορίας άποκλεισθείσας κατά τον χρόνον τής επικυρώ
σεως ταύτης. 

"Αρθρον 4. 
Ι. Ή εθνική (εσωτερική) νομοθεσία άναφορικώς προς τάς αποζημιώ

σεις τών ατυχημάτων εργασίας δέον δπως προστατεύη απαντάς τους 
εργοδότου μένους, περιλαμβανομένων τών μαθητευομένων είς τον δη
μόσιον και ίδιωτικόν τομέα, περιλαμβανομένων τών συνεργατικών, και 
εν περιπτώσει θανάτου τοΰ προστάτου οικογενείας, καθορίση κατηγορίας 
δικαιούχων. 

2. Πάν Μέλος δύναται νά κάμη τοιαύτας εξαιρέσεις ώς ήθελε κρίνει 
αναγκαίο ν εν σχέσει μέ— 

(α) πρόσωπα τών οποίων ή έργοδότησις είναι μη μονίμου φύσεως 
και άτινα έργοδοτοϋνται άλλως παρά διά τους σκοπούς τοΰ 
εμπορίου ή τής εργασίας τοϋ εργοδότου· 

(β) εργαζομένους κατ' οίκον 
(y) μέλη τής οικογενείας τοΰ εργοδότου ζώντα μετ' αύτοΰ, εν σχέσει 

μέ τήν δι ' αυτόν επιτελούμενη ν έργασίαν των 
(δ) άλλας κατηγορίας εργοδότου μένων, οΐτινες δεν θά. υπερβαί

νουν ε'ις αριθμόν 10 τοις εκατόν τοϋ δλου άριθμοϋ τών εργοδό
του μένων άλλων άπό εκείνους οΐτινες άπεκλείσθησαν βάσει 
τών διατάξεων («) μέχρι (γ). 

"Αρθρον 5. 
"Οπου δήλωσις προνόου μένη εν τω "Αρθρω 2 διατελεί εν Ίσχύϊ, ή εφαρ

μογή τής εθνικής (εσωτερικής) νομοθεσίας άναφορικώς προς αποζη
μιώσεις τών ατυχημάτων εργασίας δύναται νά περιορίζηται είς νενο
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μισμένας κατηγορίας έργοδοτουμένων, ό ολικός αριθμός των όποιων 
δεν θα είναι όλιγώτερος τών 75 τοϊς εκατόν απάντων των έργοδοτου
μένων εις βιομηχανικός επιχειρήσεις, και εν σχέσει με θάνατον προ
στάτου οικογενείας, είς νενομισμένας κατηγορίας δικαιούχων. 

"Αρθρον 6. 
Τά καλυπτόμενα ατυχήματα δέον δπως περιλαμβάνουν τά ακόλουθα 

δπου οφείλονται ε'ις ατύχημα εργασίας : 
(α) νοσηρά κατάστασις· 
(β) άνικανότης δι* έργασιαν προκύπτουσα εκ τοιαύτης καταστά

σεως και συνεπαγόμενη άναστολήν απολαβών ώς καθορίζονται 
ύπό της εθνικής (εσωτερικής) νομοθεσίας· 

(}>) ολική απώλεια οικονομικής αποδόσεως ή μερική τοιαύτη πέραν 
νενομισμένου βαθμού, δυναμένη νά καταστή μόνιμος, ή αντί
στοιχος απώλεια δυνάμεως· και 

(ό) απώλεια υποστηρίξεως προκύπτουσα εκ του θανάτου προστά
του οικογενείας εις νενομισμένας κατηγορίας δικαιούχων. 

"Αρθρον 7. 
Ι. Πάν μέλος δέον δπως νομοθετικώς δώση όρισμόν τοϋ «βιομηχα

νικού ατυχήματος», περιλαμβάνοντα τάς συνθήκας υπό τάς οποίας εν 
έξαγοράσιμον ατύχημα θεωρείται ώς βιομηχανικόν ατύχημα, και δέον 
δπως καθορίση το περιεχόμενον τοΰ τοιούτου ορισμού είς τάς εκθέ
σεις του, αμα τή εφαρμογή τής παρούσης Συμβάσεως, τάς υποβαλλόμε
νος βάσει τοϋ άρθρου 22 τοϋ Καταστατικού Χάρτου τής Διεθνούς 'Οργα
νώσεως 'Εργασίας. 

2. "Οπου έξαγοράσιμα ατυχήματα καλύπτονται υπό συστημάτων 
κοινωνικής ασφαλείας άλλων άπό τά συστήματα τών ατυχημάτων εργα
σίας, και τά συστήματα ταΰτα προνοοϋν εν σχέσει με τά έξαγοράσιμα 
ατυχήματα αποζημιώσεις αΐτινες, δταν ύπολογίζωνται όμοΰ, είναι του
λάχιστον ίσάξιαι τών ύπό τής παρούσης Συμβάσεως προβλεπομένων, 
δεν θά είναι άναγκαϊον δπως γίνη πρόνοια δι ' έξαγοράσιμα ατυχήματα 
εϊς τον όρισμόν τοΰ «βιομηχανικού ατυχήματος». 

"Αρθρον 8. 
Πάν μέλος δέον δπως— 

(α) νενομισμένως καθορίση κατάλογον ασθενειών, περιλαμβά
νοντα τουλάχιστον τάς ασθενείας τάς άπαριθμουμένας εϊς τον 
Πίνακα Ι τής παρούσης Συμβάσεως, αΐτινες δέον δπως θεω
ρώνται ών επαγγελματικά! άσθένειαι βάσει νενομισμένων δια
τάξεων ή 

(β) περιλάβη εν τή νομοθεσία αύτοΰ γενικόν όρισμόν τών επαγγελ
ματικών ασθενειών επαρκώς ευρύ, ώστε νά καλύπτη τουλά
χιστον τάς ασθενείας τάς άπαριθμουμένας εϊς τον Πίνακα Ι 
τής παρούσης Συμβάσεως· ή 

(y) νενομισμένως καθορίση κατάλογον ασθενειών συμφώνως τή 
διατάξει (α), συμπεπληρωμένον διά γενικού ορισμού περί επαγ
γελματικών ασθενειών ή δι* άλλων διατάξεων καθορίση τήν 
έπαγγελματικήν προέλευσιν ασθενειών μή περιλαμβανομένων 
εν τω καταλόγω ή έκδηλουμένων ύπό συνθήκας διαφόρους 
εκείνων αΐτινες νομοθετικώς καθωρίσθησαν. 

"Αρθρον 9. 
Ι. Πάν μέλος δέον δπως διασφάλιση διά τά προστατευόμενα πρόσωπα, 

βάσει νενομισμένων διατάξεων, τήν παροχήν τών ακολούθων ωφελη
μάτων : 

(α) ίατρικήν περίθαλψιν και παρεμφερή ωφελήματα εν σχέσει με 
νοσηράν κατάστασιν 
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(β) χρηματικός αποζημιώσεις εν σχέσει με τά ύπό τοϋ άρθρου 6, 
διατάξεις (β), (γ) και (ό) καθοριζόμενα ατυχήματα. 

2. Τό δικαίωμα αποζημιώσεως δυνατόν νά μή εξαρτάται εκ της χρο
νικής διαρκείας της απασχολήσεως, της διαρκείας της ασφαλείας ή εκ 
της πληρωμής συνεισφορών. Νοουμένου δτι μία περίοδος εκθέσεως 
δέον νομοθετικώς νά καθορισθή δι ' επαγγελματικός ασθενείας. 

3. 'Αποζημιώσεις θα καταβάλλωνται δΓ δλην την εκτασιν τοϋ ατυχή
ματος : Νοουμένου δτι σχετικώς με ανικανότητα εργασίας ή χρηματική 
άποζημίωσις δεν θα πληρώνεται δια τάς πρώτας τρεις ημέρας— 

(α) δπου ή νομοθεσία μέλους προνοεί δια προθεσμίαν αναμονής 
(waiting period) κατά τήν ήμερομηνίαν εφαρμογής τής πα
ρούσης Συμβάσεως, ύπό τον δρον δτι τό μέλος περιλαμβάνει 
είς τήν εκθεσίν του, άματή εφαρμογή τής παρούσης Συμβάσεως, 
τήν ύποβαλλομένην βάσει του άρθρου 22 τοϋ Καταστατικού 
Χάρτου τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας άναφοράν περί 
του δτι οί λόγοι του δια νά έπωφεληθή τής διατάξεως ταύτης 
υφίστανται' ή 

(β) δπου δήλωσις προνοουμένη εις τό "Αρθρον 2 διατελεί εν ίσχύϊ. 

"Αρθρον 10. 
Ι. Ιατρική περίθαλψις και παρεμφερή ωφελήματα εν σχέσει με νοση

ράν κατάστασιν δέον δπως περιλαμβάνουν— 
(α) Ίατρόν ασκούντα γενικήν ίατρικήν και εϊδικόν διά περίθαλψιν 

εσωτερικού και εξωτερικού ασθενούς περιλαμβανομένων τών 
επισκέψεων κατ* οίκον 

(β) όδοντοϊατρικήν περίθαλψιν 
(γ) νοσοκομειακήν περίθαλψιν κατ' οίκον ή εις νοσοκομεΐον ή είς άλ

λα Ιατρικά ιδρύματα. 
(δ) συντήρησιν εις νοσοκομεία, αναρρωτήρια, σανατόρια ή άλλα 

ιατρικά ιδρύματα· 
(ρ) όδοντοϊατρικάς, φαρμακευτικός και άλλας 'ιατρικός ή χειρουργι

κός προμηθείας, περιλαμβάνουσας προσθετικά όργανα, διατη
ρούμενος εν καλή καταστάσει καΐ άνανεουμένας ώς απαιτείται, 
και δίοπτρα· 

(στ) τήν παρεχομένην . περίθαλψιν ύπό μελών τοιούτων άλλων 
επαγγελμάτων άτινα δύνανται κατά πάντα χρόνον δπως νομίμως 
άναγνωρισθώσι ώς παρεμφερή του Ιατρικού επαγγέλματος 
ύπό τον ελεγχον ϊατροϋ ή οδοντιάτρου* και 

(ς) τήν κάτωθι θεραπείαν είς τον τόπον εργασίας οσάκις τούτο είναι 
δυνατόν: 
(i) θεραπείαν επειγούσης ανάγκης ε'ις πρόσωπα ύποστάντα 

σοβαρόν ατύχημα* 
(ϋ) συμπληρωματική ν θεραπείαν εκείνων τών οποίων τό ατύ

χημα είναι έλαφρόν καΐ δεν συνεπάγεται διακοπήν εργασίας. 
2. Τά βάσει τής παραγράφου Ι τοϋ παρόντος άρθρου προνοούμενα 

ωφελήματα, δέον δπως παρέχωνται, χρησιμοποιουμένων απάντων των 
προσφορών μέσων, επί σκοπώ διατηρήσεως, αποκαταστάσεως, ή, δπου 
τούτο δεν εΐναι δυνατόν, βελτιώσεως τής υγείας τοϋ παθόντος προ
σώπου και τής ικανότητος του νά ipyaaBrji και έπιμεληθή τών προσω
πικών του αναγκών. 

"Αρθρον 11. 
Ι. Πάν μέλος προνοούν δι ' Ίατρικήν περίθαλψιν και παρεμφερή ωφελή

ματα διά γενικού συστήματος υγείας ή συστήματος Ιατρικής περιθάλ
ψεως δι ' εργοδότου μένα πρόσωπα δύναται νά καθορίση εν τη νομοθεσία 
αυτού δτι ή τοιαύτη περίθαλψις δέον δπως είναι διαθέσιμος είς πρόσωπα 
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ύποστάντα ατυχήματα εργασίας ύττό τους αυτούς δρους ώς άλλα πρό
σωπα εκ τών συστημάτων τούτων δικαιούμενα, ύπό τον δρον δτι οί 
κανόνες έπι τοΰ θέματος είναι οϋτω πως συντεταγμένοι ούτως ώστε να 
άπόφεύγηται ταλαιπωρία. 

2. Πάν μέλος προνοούν δι ' ίατρικήν περίθαλψιν και παρεμφερή ωφε
λήματα διά καταβολής εξόδων αποζημιώσεως δύναται εις τήν νομοθε
σίαν αυτού να περιλάβη ειδικούς κανόνας εν σχέσει με περιπτώσεις είς 
ας ή εκτασις, διάρκεια ή ή δαπάνη διά τήν τοιαύτην περίθαλψιν υπερβαί
νει τά λογικά δρια, ύπό τον δρον δτι οί επί τοΰ θέματος κανόνες δεν θά 
είναι ασυμβίβαστοι προς τον ύπό τής παραγράφου 2 τοΰ "Αρθρου 10 
έπιδϊωκόμενον σκοπόν καί είναι οϋτω πως συντεταγμένοι οϋτως ώστε 
νά άπόφεύγηται ταλαιπωρία. 

"Αρθρον 12. 
"Οπου δήλωσις προνοουμένη υπό του άρθρου 2 διατελεί εν ίσχύι, 

Ιατρική περίθαλψις καί παρεμφερή ωφελήματα δέον δπως περιλαμβάνωσι 
τουλάχιστον— 

(α) γενικήν περίθαλψιν υπό ίατροϋ, περιλαμβάνουσαν επισκέψεις 
κατ' οίκον 

(β) περίθαλψιν υπό ειδικών εϊς νοσοκομεία δι ' εσωτερικούς καί εξω
τερικούς ασθενείς καί τοιαύτην ύπό ειδικών περίθαλψιν ήτις 
δύναται νά είναι διαθέσιμος έκτος τών νοσοκομείων 

(y) ουσιώδεις φαρμακευτικός προμηθείας επί συνταγή ιατρού ή 
άλλου προσοντούχου



(δ) νοσοκομειακήν περίθαλψιν δπου είναι άναγκαΐον και 
(ε) οσάκις είναι δυνατόν, θεραπείαν επειγούσης ανάγκης εϊς τον 

τόπον εργασίας προσώπων ύποστάντων εν βιομηχανικόν 
ατύχημα. 

"Αρθρον 13. 
Ή χρηματική άποζημίωσις εν περιπτώσει προσωρινής ή αρχικής 

άνικανότητος δι ' έργασίαν δέον δπως είναι μία περιοδική πληρωμή υπο
λογιζόμενη κατά τοιούτον τρόπον οΰτως ώστε νά συμμορφοϋται είτε 
με τάς απαιτήσεις τοΰ άρθρου 19 ή τοΰ άρθρου 20. 

"Αρθρον 14. 
Ι. Χρηματικοί αποζημιώσεις εν σχέσει με άπώλειαν οικονομικής 

αποδόσεως δυναμένης νά καταστή μονίμου ή εν σχέσει με άντίστοιχον 
άπώλειαν δυνάμεως, δέον δπως πληρώνωνται είς δλας τάς περιπτώσεις 
καθ* ας τοιαύτη απώλεια, πέραν νενομισμένου βαθμοΟ, παραμένει κατά 
την εκπνοή ν της περιόδου κατά τήν διάρ<<ειαν τής οποίας αποζημιώσεις 
είναι πληρωτέοι συμφώνως τω άρθρω 13. 

2. Έν πε]ριτττώσει ολικής άπωλείας οικονομικής αποδόσεως δυνα
μένης νά καταστή μονίμου ή αντιστοίχου άπωλείας δυνάμεως, ή άποζη
μίωσις δέον δπως είναι μία περιοδική πληρωμή υπολογιζόμενη κατά 
τοιούτον τρόπον ούτως ώστε νά συμμορφοϋται είτε με τάς απαιτήσεις 
τοΰ άρθρου 19 ή του άρθρου 20. 

3. *Εν περιπτώσει ουσιώδους επί μέρους άπωλείας οικονομικής απο
δόσεως δυναμένης νά καταστή μονίμου ήτις είναι πέραν νενομισμένου 
βαθμού, ή αντιστοίχου άπωλείας δυνάμεως, ή άποζημίωσις δέον δπως 
είναι μία περιοδική πληρωμή άντιπροσωπεύουσα μίαν κατάλληλον άνα
λογίαν τής ύπό τής παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προβλεπομένης. 

4. Έν περιπτώσει έπι μέρους άπωλείας οικονομικής αποδόσεως δυ
ναμένης νά καταστή μονίμου ήτις δέν είναι ουσιώδης άλλα είναι πέραν 
τοΰ νενομισμένου βαθμού τοΰ έν τή παραγράφω Ι τοΰ παρόντος άρθρου 
αναφερομένου, ή αντιστοίχου άπωλείας δυνάμεως, ή χρηματική άποζη
μίωσις δύναται νά καταβάλληται ύπό μορφήν κεφαλαίου. 
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5. Ό βαθμός απώλειας οικονομικής αποδόσεως ή αντιστοίχου απώ
λειας δυνάμεως ως εν ταΐς παραγράφοις Ι καΐ 3 τοϋ παρόντος άρθρου, 
αναφέρεται, δέον δπως νενομισμένως καθορίζηται κατά τοιούτον τρόπον 
οϋτως ώστε νά άποφεύγηται ταλαιπωρία. 

Άρθρον 15. 
Ι. Εϊς έξαιρετικάς περιπτώσεις, και εν συμφωνία μετά. τοΰ παθόντος, 

απασα ή μέρος της ύπό τών παραγράφων 2 και 3 τοϋ άρθρου 14 προνόου
μένη περιοδική πληρωμή δύναται νά τροποποιηθή εις κεφάλαιον άντί
στοιχον τοϋ ασφαλιστικού αύτη ς. ισόποσου, δταν ή αρμοδία αρχή εχη 
λόγον νά πιστεύη δτι το τοιούτον κεφάλαιον θά χρησιμοποιηθή κατά 
τρόπον δστις είναι ιδιαιτέρως επωφελής διά τόν παθόντα. 

2. "Οπου δήλωσις υπό του άρθρου 2 προνόου μένη διατελεί εν ίσχύϊ 
και το ένδιαφερόμενον Μέλος είναι τής γνώμης δτι αποστερείται τών 
αναγκαίων διοικητικών ευχερειών διά περιοδικάς πληρωμάς, ή υπό τών 
παραγράφων 2 και 3 τοϋ άρθρου 14 προνοουμένη περιοδική πληρωμή, 
δύναται νά μετατροπή εϊς κεφάλαιον άντίστοιχον τοϋ ασφαλιστικού 
αυτής Ισόποσου, ώς υπολογίζεται βάσει τών διαθεσίμων στοιχείων. 

Άρθρον 16. 
'Επαυξήσεις είς περιοδικός πληρωμάς, ή άλλαι συμπληρωματικά! 

ή ειδικά! αποζημιώσεις ώς νενομισμένως καθορίζηται, δέον δπως πα
ρέχωνται εις πρόσωπα άτινα λόγω άνικανότητος προς έργασίαν διατε
λούν είς κατάστασιν απαιτούσαν τήν συνεχή βοήθειαν ή άντίληψιν άλλου 
προσώπου. 

Άρθρον 17. 
Δέον δπως νενομισμένως καθορισθώσι οί δροι ύπό τους όποιους 

περιοδικά! πλήρωμα! οφειλόμενοι εν σχέσει με άπώλειαν οικονομικής 
αποδόσεως ή εν σχέσει με άντίστοιχον άπώλειαν δυνάμεως δέον δπως 
έπανεκτιμώνται, άναστέλλωνται ή άκυροΰνται λόγω αλλαγής είς τόν 
βαθμόν απώλειας τής τοιαύτης αποδόσεως ή δυνάμεως. 

Άρθρον 18. 
Ι. Ή χρηματική άποζημίωσις εν σχέσει με τόν θάνατον προστάτου 

οικογενείας δέον δπως είναι περιοδική προς τήν χήραν πληρωμή ώς 
νενομισμένως καθορίζηται, είς τόν άνίκανον δι ' έργασίαν κα! έξαρτώ
,μενον χήρον, ε'ις τά εξαρτώμενα τέκνα τοΰ αποθανόντος και είς άλλα 
πρόσωπα ώς ήθελε νενομισμένως καθορισθή ή τοιαύτη πληρωμή δέον 
δπως ύπολογίζηται κατά τοιούτον τρόπον οϋτως ώστε νά συμμορφοΰται 
είτε με τάς απαιτήσεις τοΰ άρθρου 19 ή τοΰ άρθρου 20. Νοουμένου 
δτι δεν θά είναι άναγκαΐον νά γίνη πρόνοια δι* άποζημίωσιν ανικάνου 
δι ' έργασίαν και εξαρτωμένου χήρου δπου αϊ χρηματικά! αποζημιώσεις 
εϊς άλλους επιζώντας είναι αισθητώς πέραν εκείνων αΐτινες απαντώνται, 
ύπό τής παρούσης Συμβάσεως κα! δπου συστήματα κοινωνικής ασφαλείας 
άλλα άπό τά συστήματα ατυχημάτων εργασίας, προνοούν διά τόν τοι
ούτον χήρον αποζημιώσεις αϊτινές είναι αισθητώς μεγαλύτεροι)τών προ
βλεπομένων εν σχέσει με άναπηρίάν βάσει τής άφορώσης τήν Κοινωνικήν 
Άσφάλειαν (ελάχιστα δρια) Συμβάσεις τοΰ 1952. 

2. 'Επιπροσθέτως, άποζημίωσις δι ' έξοδα κηδείας δέον δπως παρέ
χηται εις νενομισμένην τιμήν ήτις δέον δπως μή είναι μικρότερα τής 
συνήθους δαπάνης διά μίαν κηδείαν : Νοουμένου δτι, δπου χρηματικοί 
αποζημιώσεις είς επιζώντας είναι αισθητώς μεγαλύτεροι τών υπό τής 
παρούσης συμβάσεως προβλεπομένων, το δικαίωμα δι' έξοδα κηδείας 
δύναται νά τεθή ύπό νενομισμένους δρους. 

3. "Οπου δήλωσις προνοουμένη ύπό τοΰ άρθρου 2 διατελεί εν ίσχύϊ 
κα! το ένδιαφερόμενον μέλος είναι τής γνώμης δτι στερείται τών αναγ
καίων διοικητικών ευχερειών διά περιοδικός πληρωμάς, ή ύπό τής πα
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ραγράφου Ι τοϋ παρόντος άρθρου προνοουμένη περιοδική πληρωμή 
δύναται να μετατροπή είς κεφάλαιον άντίστοιχον τοϋ ασφαλιστικού 
αυτής ισόποσου, ώς υπολογίζεται βάσει τών διαθεσίμων στοιχείων. 

"Αρθρον 19. 
Ι. Έν περιπτώσει περιοδικής πληρωμής είς ην το παρόν άρθρον εφαρ

μόζεται, ό καθορισμός τής αποζημιώσεως, έπαυξανομένης δια του ποσοΰ 
οιωνδήποτε οικογενειακών επιδομάτων πληρωτέων κατά τήν διάρκειαν 
τοϋ ατυχήματος, δέον δπως εΐναιτριοΟτος ούτως ώστε να διασφαλίζη, 
έν σχέσει με το έν λόγω ατύχημα, δια τόν νόμιμον δικαιοΟχον τον έν 
τω Πίνακι II τής παρούσης Συμβάσεως άναφερόμενον, τουλάχιστον τήν 
έκατοστιαίαν άναλογίαν τήν έν τω Πίνακι άναφερομένην έπι του συ
νόλου τών προηγουμένων απολαβών τοϋ δικαιούχου ή" τοϋ προστάτου 
αύτοϋ και έπι τοϋ ποσοϋ οιωνδήποτε οικογενειακών επιδομάτων πληρω
τέων είς προστατευόμενον πρόσωπον έχον τάς αυτάς οικογενειακός 
υποχρεώσεις ώς δ νόμιμος δικαιοϋχος 

2. Αί προηγούμενοι άπολαβαί τοϋ δικαιούχου ή τοϋ προστάτου αύτοϋ 
δέον δπως ύπολογίζωνται βάσει νενομισμένων κανόνων, καί, δπου τα 
προστατευόμενα πρόσωπα ή οί προστάται αυτών ταξινομούνται εις τάξεις 
βάσει τών απολαβών των, αί προηγούμενοι άπολαβαί των δύναται να 
ύπολογίζωνται άπό τάς βασικός άπολαβάς τών τάξεων είς ας ανήκον. 

3. "Εν μέγιστον δριον δύναται νενομισμένως νά καθορισθή δια. το 
ϋψος τής αποζημιώσεως ή δια τάς άπολαβάς τάς λαμβανόμενος ύπ' 
δψιν διά τόν ύπολογισμόν τής αποζημιώσεως, νοουμένου δτι τό μέγιστον 
δριον καθορίζεται κατά τοιούτον τρόπον οΰτως ώστε νά γίνεται συμμόρ
φωσις μέ τάς προνοίας τής παραγράφου Ι του παρόντος άρθρου, δπου αί 
προηγούμενοι άπολαβαί τοϋ δικαιούχου ή τοϋ προστάτου αυτοϋ είναι 
ΐσαι ή χαμηλότεροι τοϋ μισθοϋ ειδικευμένου χειρώνακτος, άρρενος, 
εργοδότουμένου; 

4. Αί προηγούμενοι άπολαβαί τοϋ δικαιούχου ή τοϋ προστάτου αύτοϋ, 
ό μισθός ειδικευμένου, χειρώνακτος άρρενος εργοδότουμένου, ή άπό
ζημίωσις και οιαδήποτε οικογενειακά επιδόματα δέον δπως ύπολογί
ζωνται επί τής αυτής χρονικής βάσεως. 

5. Διά τους άλλους δικαιούχους ή άποζημίωσις λογικώς θά συσχε
τίζεται μέ τήν άποζημίωσιν τοϋ νομίμου δικαιούχου. 

6. Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου, εις ειδικευμένος χειρώναξ 
άρρην εργοδότου μένος δέον δπως είναι— 

(α) εφαρμοστής ή τορναδόρος είς τήν κατασκευήν μηχανημάτων 
άλλων άπό ηλεκτρικά μηχανήματα· ή 

{β) πρόσωπον χαρακτηριστικώς λογιζόμενον ειδικευμένης εργασίας 
έπιλεγέν βάσει τών διατάξεων τής ακολούθου παραγράφου* ή 

(γ) πρόσωπον αί άπολαβαί τοϋ οποίου είναι ΐσαι ή μεγαλύτεροι άπό 
τά 75% τών απολαβών απάντων τών προστατευομένων προ
σώπων, τών τοιούτων απολαβών καθοριζομένων επί τη βάσει 
ετησίων ή βραχυτέρων περιόδων ώς νενομισμένως καθορί
ζεται* ή 

(δ) πρόσωπον τοϋ οποίου αί άπολαβαί είναι ΐσαι τών 125 τοις εκα
τόν τοϋ μέσου δρου απολαβών απάντων τών προστατευομένων 
προσώπων. 

7. Τό πρόσωπον τό χαράκτηριστικώς λογιζόμεμον ειδικευμένης 
εργασίας διά τους σκοπούς της διατάξεως (β) τής προηγουμένης παρα
γράφου δέον δπως είναι πρόσωπον εργοδότου μενον είς τήν μείζονα 
ομάδα οικονομικών δραστηριοτήτων μέ τόν μέγιστον αριθμόν οικονο
μικώς δρώντων αρρένων προσώπων προστατευομένων εκ τοϋ περί οΰ 
ό λόγος ατυχήματος, ή τών προστατών τών προστατευομένων προσώ
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πων, αναλόγως της περιπτώσεως, εις την διαίρεσιν τήν περιλαμβάνου
σαν τόν μέγιστον αριθμόν των τοιούτων προσώπων ή προστατών δια 
τον σκοπόν τούτον, ό διεθνής κανών βιομηχανικής ταξινομήσεως απάν
των τών οικονομικών δραστηριοτήτων, ό υιοθετηθείς υπό του Οικονο
μικού και Κοινωνικού Συμβουλίου τών Ηνωμένων 'Εθνών κατά τήν 
Εβδόμην Σύνοδον αύτοΰ της 27ης Αυγούστου 1948, ώς έτροποποιήθη 
και έπανεξετυπώθη εις το Παράρτημα της παρούσης Συμβάσεως, ή 
τοιαύτη ταξινόμησις ήτις καθ' οιονδήποτε χρόνον περαιτέρω ήθελε τρο
ποποιηθή δέον δπως χρησιμοποιήται. 

8. "Οπου το ϋψος της αποζημιώσεως διαφέρει κατά χώραν ό καθορι
σμός του ειδικευμένου, χειρώνακτος άρρενος εργοδότουμένου δύναται 
νά γίνεται δι* έκάστην χώραν συμφώνως προς τάς παραγράφους 6 και 7 
του παρόντος άρθρου. 

9. Ό μισθός ειδικευμένου χειρώνακτος, άρρενος εργοδότου μένου 
δέον δπως καθορίζεται βάσει του ϋψους τών μισθών διά τάς κανονικός 
ώρας εργασίας του καθοριζομένου διά συλλογικών συμφωνιών, υπό ή 
δυνάμει της εσωτερικής νομοθεσίας ή κανονισμών, δπου είναι εφαρμό
σιμοι ή δι* εθίμου, περιλαμβάνοντος τιμαριθμικά επιδόματα, έάν υπάρ
χουν δπου τό τοιούτον Οψος διαφέρει κατά χώραν, άλλα ή παράγραφος 8 
τοΰ παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται, τό μέσον ϋψος δέον δπως λαμ
βάνηται ύπ* όψιν. 

10. Ουδεμία περιοδική πληρωμή θά είναι μικρότερα ενός νενομισμένου 
έλαχίσου ποσού. 

"Αρθρον 20. 
Έν περιπτώσει περιοδικής πληρωμής εις ην τό παρόν άρθρον εφαρμό

ζεται, ό καθορισμός τής αποζημιώσεως, έπαυξανομένης διά τοΰ ποσού 
οιωνδήποτε οικογενειακών επιδομάτων πληρωτέων κατά τήν διάρκειαν 
τοΰ ατυχήματος, δέον δπως είναι τοιούτος οϋτως ώστε νά διασφαλίζη 
έν σχέσει με τό έν λόγω ατύχημα, διά τόν νόμιμον δικαιοΰχον τόν έν τω 
Πίνακι II τής παρούσης Συμβάσεως άναφερόμενον, τουλάχιστον τήν 
έκατοστιαίαν άναλογίαν τήν έν τω Πίνακι άναφερομένην έπι τοΰ συνο
λικού μισθού ενός συνήθους, ενήλικος, άρρενος εργάτου και έπι τοΰ 
ποσοΰ οιωνδήποτε οικογενειακών επιδομάτων πληρωτέων ε'ις προ
στατευόμενον πρόσωπον έχον τάς αύτάς ο'ικογενειακάς υποχρεώσεις 
ώς ό νόμιμος δικαιούχος. 

2. Ό μισθός τοΰ συνήθους, ενήλικος άρρενος, εργάτου, ή άποζημίωσις 
και πάντα τά οικογενειακά επιδόματα δέον δπως ύπολογίζωνται έπι τής 
αυτής χρονικής βάσεως. 

3. Διά τους άλλους δικαιούχους, ή άποζημίωσις λογικώς θά συσχε
τίζεται μέ τήν άποζημίωσιν τού νομίμου δικαιούχου. 

4. Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου, ό συνήθης ένήλιξ άρρην 
εργάτης δέον δπως είναι— 

(α) πρόσωπον χαρακτηριστικώς λογιζόμενον μή ειδικευμένης εργα
σίας εϊς τήν κατασκευήν μηχανημάτων άλλων άπό ηλεκτρικά 
μηχανήματα* ή 

(β) πρόσωπον χαράκτηριστικώς λογιζόμενον μή ειδικευμένης εργα
σίας έπιλεγέν συμφώνως τών διατάξεων τής ακολούθου πα
ραγράφου. 

5. Τό πρόσωπον τό χαρακτηριστικώς λογιζόμενον μή ειδικευμένης 
εργασίας διά τους σκοπούς τής διατάξεως (β) τής προηγουμένης παρα
γράφου δέον δπως είναι πρόσωπον εργοδότου μενον εϊς τήν μείζονα 
ομάδα οικονομικών δραστηριοτήτων μέ τόν μέγιστον αριθμόν οικονο
μικώς δρώντων αρρένων προσώπων προστατευομένων εκ τοΰ περί ου ό 
λόγος ατυχήματος, ή τών προστατών τών προστατευομένων προσώπων, 
αναλόγως τής περιπτώσεως, εις τήν διαίρεσιν τήν περιλαμβάνουσαν 
τόν μέγιστον αριθμόν τοιούτων προσώπων ή προστατών: διά τόν 
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οκοπόν τούτον ό διεθνής κανών βιομηχανικής ταξινομήσεως απάντων 
των οικονομικών δραστηριοτήτων, ό υιοθετηθείς ΰπό του Οικονομικού 
και Κοινωνικού Συμβουλίου τών 'Ηνωμένων 'Εθνών κατά τήν Έβδόμην 
αύτοΰ Σύνοδον της 27ης Αυγούστου 1948, ώς έτροποποιήθη και έπανεξεΓ 
τυττώθη εϊς το Παράρτημα τής παρούσης Συμβάσεως ή τοιαύτη ταξί: 
νόμησις ήτις καθ* οιονδήποτε χρόνον περαιτέρω ήθελε τροποποιηθή, 
δέον δπως χρησιμοποιήται. 

6; "Οπου το ϋψος τής αποζημιώσεως διαφέρει κατά χώραν, ό καθο
ρισμός τοΰ συνήθους, ενήλικος, άρρενος εργάτου δύναται νά γίνεται 
δι ' έκάστην χώραν συμφώνως τών παραγράφων 4 και 5 του παρόντος 
άρθρου, . 

7. Ό μισθός του συνήθους, ενήλικος, άρρενος εργάτου δέον δπως 
καθορίζεται βάσει του ϋψους τών μισθών διά κανονικός ώρας εργασίας 
του καθοριζομένου διά συλλογικών συμφωνιών, υπό ή δυνάμει της εθνι
κής εσωτερικής νομοθεσίας ή κανονισμών, δπου εΤναι εφαρμόσιμοι, ή 
οι* εθίμου, περιλαμβάνοντος τιμαριθμικά επιδόματα έάν υπάρχουν 
δπου τό τοιούτον υψος διαφέρει κατά χώραν άλλα ή παράγραφος 6 το0 
παρόντος άρθρου δέν εφαρμόζεται, τό μέσον ϋψος δέον δπως λαμβάνηται 
υπ* δψιν.; 

8. Ουδεμία περιοδική πληρωμή θά είναι μικρότερα ενός νενομισμένου 
ελαχίστου ποσοΟ. 

"Αρθρον 21. 
Ι. Ό καθορισμός τών χρηματικών αποζημιώσεων τών κανονικώς 

πληρωτέων δυνάμει τών παραγράφων 2 και 3 τοΰ άρθρου 14 και τής 
παραγράφου Ι του άρθρου 18 δέον δπως άναθεωρήται συμφώνως προς 
ουσιώδεις άλλαγάς του γενικού επιπέδου απολαβών δταν αύται προ
κύπΓρυν έξ ουσιωδών αλλαγών τοΟ τιμαρίθμου.. 

2. Πάν μέλος δέον δπως περιλαμβάνη τάς διαπιστώσεις τών τοιούτων 
αναθεωρήσεων εις τάς εκθέσεις αύτοΰ, άμα τη εφαρμογή τής παρούσης 
Συμβάσεως, τάς υποβαλλόμενος βάσει τοΰ άρθρου 22 του Καταστατικού 
Χάρτου τής Διεθνούς 'Οργανώσεως Εργασίας καΐ καθορίζη πάσαν 
άναληφθεΐσαν ένέργειαν. 

"Άρθρον 22; , 
Ι. Άποζημίωσις ε'ις ην προστατευόμενο ν πρόσωπον θά ήδύνατο 

άλλως νά δικαιούται συμφώνως προς τήν παροΰσαν Σύμβασιν δύναται 
νά άναστέλληται είς τοιούτον βαθμόν ώς νενόμισμένως καθορίζηται— 

(α) εφ' δσον τό ένδιαφερόμενον πρόσωπον απουσιάζει άπό τήν πε
ριοχήν του μέλους. 

(β) έφ* δσον τό ένδιαφερόμενον πρόσωπον συντηρείται δημοσίοις 
έξόδοις ή έξόδοις Ιδρύματος ή υπηρεσίας κοινωνικής ασφα
λείας· 

(γ) δπου τό ένδιαφερόμενον πρόσωπον υπέβαλε δολίαν άπαίτησιν 
(δ) δπου τό ατύχημα εργασίας προεκλήθη ύπό ποινικού αδικήματος 

διαπραχθέντος ύπό τοΟ ενδιαφερομένου προσώπου* 
(ε) δπου τό ατύχημα εργασίας προεκλήθη ΰπό εθελουσίας δηλητη

ριάσεως ή λόγω σοβαράς καΐ εκούσιας κακής διαγωγής τοΰ 
ενδιαφερομένου προσώπου



(στ) δπου τό ένδιαφερόμενον πρόσωπον, άνευ ευλόγου αιτίας, αρνεί
ται νά κάμη χρήσιν τής Ιατρικής περιθάλψεως και παρεμφερών 
ωφελημάτων ή τών υπηρεσιών αποκαταστάσεως τών τιθεμένων 
είς τήν διάθεσίν του, ή παραλείπει νά συμμορφωθή μέ νενο
μισμένους κανόνας εν σχέσει μέ τήν άπόδειξιν τής υπάρξεως 
ή τής συνεχίσεως του ατυχήματος, ή σχετικώς μέ τήν διαγωγήν 
τών δικαιούχων, καΐ 

(ζ) έφ' δσον ό επιζών σύζυγος, συζή μετ* άλλου προσώπου ώς 
σύζυγος. 
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2. Είς περιπτώσεις και εντός τών νενομισμένων ορίων, μέρος της 
χρηματικής αποζημιώσεως άλλως όφειλόμενον δέον δπως πληρώνεται 
εις τους εξαρτώμενους του ενδιαφερομένου προσώπου. 

"Αρθρον 23. 
Ι. Πας απαιτητής δέον δπως εχη το δικαίωμα εφέσεως έν περιπτώσει 

αρνήσεως παροχής εϊς αυτόν αποζημιώσεως ή παραπόνου ώς προς τήν 
ποιότητα ή ποσότητα αυτής. 

2. "Οπου έν τή εφαρμογή τής παρούσης Συμβάσεως κυβερνητικόν 
τμήμα ΰπεύθυνον είς νομοθετικόν σώμα, είναι έπιφορτισμένον με την 
χορήγησιν ίατρικής περιθάλψεως το δικαίωμα εφέσεως τό προνοούμενον 
είς τήν παράγραφον Ι τοΰ παρόντος άρθρου, δύναται νά άντικατασταθή 
ύπό δικαιώματος διερευνήσεως παραπόνου υπό τής αρμοδίας αρχής, 
έν σχέσει με αρνησιν ίατρικής περιθάλψεως ή έν σχέσει μέ τήν ποιότητα 
τής λαμβανομένης περιθάλψεως. 

3. "Οπου άπαίτησις διευθετείται υπό ειδικού δικαστηρίου έγκαθι
δρυθέντος διά νά επιλαμβάνεται θεμάτων έν σχέσει μέ αποζημιώσεις 
εργατικών ατυχημάτων ή θεμάτων κοινωνικής ασφαλείας γενικώς και 
ενώπιον τών οποίων τά προστατευόμενα πρόσωπα αντιπροσωπεύονται, 
ουδέν δικαίωμα εφέσεως δέον δπως άπαιτήται. 

"Αρθρον 24. 
Ι. "Οπου ή διαχείρισις δεν είναι έμπεπιστευμένη εϊς ίδρυμα διευθυ

νόμενον ύπό δημοσίων αρχών ή εις κυβερνητικόν τμήμα ΰπεύθυνον είς 
νομοθετικόν σώμα τότε αντιπρόσωποι τών προστατευομένων προσώπων 
δέον δπως μετέχουν εΐς τήν τοιαυτην διαχείρισιν ή νά συνεργάζωνται 
έν αυτή υπό συμβουλευτικήν ιδιότητα, ύπό νενομισμένους δρους· ή εθνική 
εσωτερική νομοθεσία δύναται παρομοίως δπως άποφασίση ώς προς 
τήν συμμετοχή ν τών αντιπροσώπων τών εργοδοτών και τών δημοσίων 
αρχών. 

2. Τό μέλος δέον δπως άποδέχηται τήν γενικήν εΰθύνην διά τήν 
έμπρέπουσαν διοίκησιν τών ιδρυμάτων ή τών περί ου ό λόγος υπηρε
σιών έν τή εφαρμογή τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 25. 
Πάν μέλος δέον δπως άποδέχηται γενικήν εΰθύνην διά τήν οφειλομέ

νη ν παροχή ν τών προνόου μένων αποζημιώσεων συμφώνως τή παρούση 
Συμβάσει και δέον δπως λαμβάνη άπαντα τά απαιτούμενα μέτρα διά 
τον σκοπόν τοϋτον. 

"Αρθρον 26. 
Ι. Πάν μέλος δέον, ύπό νενομισμένους δρους— 

(α) δπως λαμβάνη μέτρα προς άποτροπήν βιομηχανικών ατυχη
μάτων και επαγγελματικών ασθενειών 

(β) δπως παρέχη υπηρεσίας αποκαταστάσεως αΐτινες αποσκοπούν 
δπως παρασκευάσουν εν άνίκανον πρόσωπον, οσάκις τοΰτο 
είναι δυνατόν, διά τήν άνάληψιν τής προηγουμένης αύτοϋ δρα
στηριότητος, ή εάν τοΰτο δεν εϊναι δυνατόν, διά τήν πλέον 
κατάλληλον διαζευκτικήν επικερδή δραστηριότητα, λαμβανο
μένων ύπ° δψιν τών κλίσεων καΐ τής ικανότητος αύτοϋ* και 

(γ) δπως λαμβάνη μέτρα ύποβοηθοΰντα τήν τοποθέτησιν ανικάνων 
προσώπων εις κατάλληλον άπασχόλησιν. 

2. Πάν μέλος δέον δπως έν ώ μέτρω τοΰτο εΐναι δυνατόν παρέχει είς τάς 
εκθέσεις αύτοϋ, αμα τή εφαρμογή τής παρούσης Συμβάσεως, τάς υπο
βαλλόμενος βάσει τοΰ άρθρου 22 τοΰ Καταστατικού Χάρτου τής Διεθνούς 
'Οργανώσεως Εργασίας, πληροφορίας άφορώσας τήν συχνότητα καΐ 
σοβαρότητα τών βιομηχανικών ατυχημάτων. 

"Αρθρον 27. 
Πάν μέλος δέον εντός τής περιοχής αύτοΰ δπως διασφαλίζη διά τους 

ξένους υπηκόους μεταχείρισιν ΐσην εκείνης ην απολαμβάνουν ol ιδικοί 
του υπήκοοι, έν σχέσει μέ αποζημιώσεις ατυχημάτων εργασίας. 
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"Αρθρον 28. 
Ι. Ή παρούσα Σύμβασις αναθεωρεί την περί Επανορθώσεως των 

"Ατυχημάτων Εργασίας εν τη Γεωργία Σύμβασιν τοΰ 1921, τήν περί 
'Επανορθώσεως 'Ατυχημάτων Εργασίας Σύμβασιν τοΰ 1925, τήν περί 
'Επανορθώσεως 'Επαγγελματικών 'Ασθενειών Σύμβασιν τοΰ Ι925ί τήν 
περί 'Επανορθώσεως 'Επαγγελματικών 'Ασθενειών Σύμβασιν (Άναθεω
ρηθεΐσαν) τοΰ 1934. 

2. Έπικύρωσις της παρούσης Συμβάσεως υπό μέλους το όποιον με
τέχει της περί 'Επανορθώσεως 'Επαγγελματικών 'Ασθενειών Συμβά
σεως (Άναθεωρηθεΐσα) τοΰ 1934, δέον, συμφώνως τοΰ άρθρου 8 αυτής, 
δπως αυτοδικαίως συνεπάγεται τήν αμεσον καταγγελίαν της Συμβάσεως 
εκείνης εάν και δταν ή παρούσα Σύμβασις ήθελε τεθή εν ϊσχύϊ, άλλα ή 
ισχύς της παρούσης Συμβάσεως δέον δπως μή άποκλείη μεταγενεστέ
ραν έπικύρωσιν της Συμβάσεως εκείνης. 

"Αρθρον 29. 
Συμφώνως προς το άρθρον 75 της περί 'Ελαχίστων 'Ορίων Κοινω

νικής Ασφαλείας Συμβάσεως τοΰ 1952, Μέρος VI τής Συμβάσεως ταύτης, 
και συναφών διατάξεων άλλων Μερών αυτής, ή Σύμβασις αϋτη δέον δπως 
παύση εφαρμοζόμενη εις πάν μέλος το όποιον έχει επικυρώσει τήν 
παροΰσαν Σύμβασιν, άπό τής ημερομηνίας καθ* ην ή παρούσα Σύμβασις 
εφαρμόζεται διά το μέλος τοϋτο, άλλα αποδοχή τών εκ τής παρούσης 
Συμβάσεως υποχρεώσεων δέον δπως λογίζεται ώς αποτελούσα άποδο
χήν τών εκ του Μέρους VI τής περί 'Ελαχίστων Όρίων Κοινωνικής 
'Ασφαλείας Συμβάσεως του 1952 και συναφών διατάξεων άλλων Μερών 
αυτής, άπορρεουσών υποχρεώσεων, διά τους σκοπούς του άρθρου 2 
τής εν λόγω Συμβάσεως. 

"Αρθρον 30. 
'Εάν οιαδήποτε Σύμβασις, ήτις δύναται νά υίοθετήθή μεταγενεστέ

ρως ύπό Συνδιασκέψεως έπιλαμβανομένης θέματος ή θεμάτων άτινα 
διεπραγματεύθη ή παρούσα Σύμβασις, οϋτω προνοεί, τοιαΰται διατάξεις 
τής παρούσης Συμβάσεως ώς ήθελον καθορισθή είς τήν είρημένην 
Σύμβασιν, δέον δπως παύσωσι εφαρμοζόμενοι είς πάν μέλος επικύρωσαν 
τήν είρημένην Σύμβασιν άπό τής ημερομηνίας καθ' ην ή είρημένη Σύμ
βασις διατελεί εν ίσχύϊ διά τό μέλος τοΰτο. 

"Αρθρον 31. 
Ι. Ή Διεθνής Συνδιάσκεψις 'Εργασίας δύναται εϊς οιανδήποτε σύνο

δον καθ' ην τό θέμα περιλαμβάνεται είς τήν ήμερησίαν αυτής διάταξιν, 
δπως υιοθέτηση διά πλειοψηφίας τών δύο τρίτων τροποποιήσεις του 
Πίνακος Ι τής παρούσης Συμβάσεως. 

2. Τοιαΰται τροποποιήσεις θά τίθενται έν Ισχύϊ διά πάν μέλος μετέχον 
ήδη τής Συμβάσεως, άφ' δτόυ τό τοιούτον μέλος κοινοποιήσει ε'ις τον 
Γενικόν Διευθυντήν τοΰ Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας περί τής εκ μέρους 
αύτοΰ αποδοχής των. 

3. 'Εκτός εάν άλλως έν τη Συνδιασκέψει άποφασίζηται δταν υΐοθετήται 
μία τροποποίησις, μία τροποποίησις θά είναι αποτελεσματική, λόγω 
τής υίοθετήσεως αυτής, ύπό τής Συνδιασκέψεως, έν σχέσει προς πάν 
μέλος μεταγενεστέρως έπικυροΰν τήν Σύμβασιν. 

"Αρθρον 32. 
Αί επίσημοι επικυρώσεις τής παρούσης Συμβάσεως δέον δπως άνα

κοινοΰνται είς τον Γενικόν Διευθυντήν τοΰ Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας, 
παρ' ου και καταχωρίζονται. 

"Αρθρον 33. 
Ι. Ή παρούσα Σύμβασις δεσμεύει μόνον τά μέλη τής Διθενοΰς 'Οργα

νώσεως 'Εργασίας, ων ή έπικύρωσις έχει καταχωρισθή ύπό τοΰ Γενικού 
Διευθυντού. 

2. Τίθεται έν ϊσχύϊ δώδεκα μήνας μετά τήν ύπό τοΰ Γενικού Διευ
θυντού καταχώρησιν τών επικυρώσεων 2 μελών. 
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3. Κατ' άκολουθίαν ή Σύμβασις αϋτη άρχεται ισχύουσα δι ' έκαστον 
μέλος δώδεκα μήνας άφ' ης καταχωρίσθή ή έπικύρωσις αυτής. 

"Αρθρον 34. 
Ι. Πάν μέλος έτπκυροΰν την τταροϋσαν Σύμβασιν δύναται να καταγ

γείλη ταύτην μετά πάροδον δεκαετίας άπό τής ενάρξεως της Ισχύος 
αυτής, διά πράξεως άνακοινουμένης είς τον Γενικόν Διευθυντήν τοϋ 
Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας και υπ' αΰτοΰ καταχωριζομένης. Ή 
τοιαύτη καταγγελία έχει αποτελέσματα μετά πάροδον ενός έτους άπό 
τής καταχωρίσεως αυτής. 

2. Πάν μέλος έπικυροϋν την παροϋσαν Σύμβασιν, το όποιον εντός 
έτους άπό τής λήξεως τής εν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευο
μένης δεκαετίας, δεν κάμει χρήσιν τοϋ, ύπό τοϋ παρόντος άρθρου προ
βλεπομένου δικαιώματος καταγγελίας, δεσμεύεται διά μίαν νέαν δεκαε
τίαν και μετά ταΰτα δικαιοΰται νά καταγγείλη την παροϋσαν Σύμβασιν 
επί τη λήξει εκάστης δεκαετίας ύπό τους είς το παρόν άρθρον προβλε
πόμενους δρους. 

"Αρθρον 35. 
Ι. Ό Γενικός Διευθυντής τοϋ Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας γνωστο

ποιεί είς άπαντα τα μέλη τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας την κατα
χώρισιν πασών των επικυρώσεων και καταγγελιών, αΐτινες άνακοι
νοΰνται προς αυτόν ύπό τών μελών τής 'Οργανώσεως. 

2. Γνωστοποιών ε'ις τά μέλη τής 'Οργανώσεως τήν καταχώρισιν τής 
δευτέρας επικυρώσεως, ήτις τω έχει άνακοινωθή, ό Γενικός Διευθυντής 
επισύρει τήν προσοχήν τών μελών τής 'Οργανώσεως έπι της ημερομη
νίας τής ενάρξεως τής 'ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως. 

"Αρθρον 36. 
Ό Γενικός Διευθυντής τοϋ Διεθνοϋς Γραφείου 'Εργασίας άνακοινοΐ 

εις τον Γενικόν Γραμματέα τών Ηνωμένων 'Εθνών προς καταχώρισιν, 
συμφώνως προς το άρθρον 102 τοϋ Καταστατικού Χάρτου τών Η ν ω 
μένων 'Εθνών, πλήρεις πληροφορίας σχετικός προς δλας τάς επικυρώ
σεις και δλας τάς πράξεις καταγγελίας τάς οποίας έχει καταχωρίσει 
συμφώνως προς τά προηγούμενα άρθρα. 

"Αρθρον 37. 
Κατά τοιαύτα χρονικά διαστήματα ώς ήθελε κριθή άναγκαΐον το Διοι

κητικόν Συμβούλιον τοϋ Διεθνοϋς Γραφείου 'Εργασίας δέον δπως ύπο
βάλλη ε'ις τήν Γενικήν Συνδιάσκεψιν έκθεσιν έπι τής εφαρμογής τής πα
ρούσης Συμβάσεως και άποφασίζη εάν συντρέχη περίπτωσις αναγρα
φής είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Συνδιασκέψεως θέματος ολικής ή 
μερικής αναθεωρήσεως ταύτης. 

^ "Αρθρον 38. 
Ι. Έν ή περιπτώσει ή Συνδιάσκεψις άποδεχθή νεωτέραν Σύμβασιν, 

έπαγομένην έν δλω ή έν μέρει άναθεώρησιν τής παρούσης, και εφ* δσον 
ή νέα Σύμβασις δεν όρίζη άλλως— 

(α) ή έπικύρωσις ύπό μέλους τής νεωτέρας Συμβάσεως τής επαγό
μενης άναθεώρησιν επάγεται αυτοδικαίως παρά τάς διατάξεις 
τοϋ ώς άνω άρθρου 34, άμεσον καταγγελίαν τής παρούσης 
Συμβάσεως, ύπό την έπιφύλαξιν ότι έχει τεθή έν ίσχύϊ ή επα
γόμενη τήν άναθεώρησιν νέα Σύμβασις· 

(/>') άφ' ης ή επαγόμενη τήν άναθεώρησιν νέα Σύμβασις τεθή έν 
Ίσχύϊ, ή παρούσα Σύμβασις παύει νά είναι δεκτική επικυρώ
σεως ύπό τών μελών. 

2. Ή παροϋσα Σύμβασις παραμένει έν τούτοις έν ίσχύϊ ύπό τον τύπον 
και τό περιεχόμενον αυτής διά τά μέλη, άτινα έπικυρώσαντα αυτήν δεν 
ήθελον επικυρώσει τήν άναθεωροΰσαν ταύτην νέαν Σύμβασιν. 

"Αρθρον 39. 
Τό Γαλλικόν και τό Άγγλικόν κείμενον τής παρούσης Συμβάσεως είναι 

εξ ίσου αυθεντικά. 
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Πίναξ i. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ. 

Επαγγελματικοί Άσθένειαι 
Εργασία συνεπαγόμενη 
έκθεσιν εις κίνδυνον. 

Ι Πνευμοκονίασις, προκαλούμενη εκ σκληρογενη
τικής ορυκτής κόνεως (σιλίκοσις, άνθρακοσιλί
κοσις, άσβέστωσις) και σιλικοφυματίωσις νοου
μένου δτι ή σιλίκοσις εΐναι ουσιώδης παράγων 
της προκυψάσης άνικανότητος ή θανάτου. 

2. Άσθένειαι προκαλούμενοι εκ βηρυλλίου και τών 
δηλητηριωδών αύτοϋ ενώσεων. 

3. Άσθένειαι προκαλούμενοι εκ φωσφόρου και τών 
δηλητηριωδών αύτοΟ ενώσεων. 

4. Άσθένειαι προκαλούμενοι εκ χρωμίου και τών; 
δηλητηριωδών αύτοϋ ενώσεων. Ι 

5. Άσθένειαι προκαλούμενοι εκ μαγγανίου και τών| 
δηλητηριωδών αύτοϋ ενώσεων. | 

6. Άσθένειαι προκαλούμενοι εξ αρσενικού και τών| 
δηλητηριωδών αύτοϋ ενώσεων. | 

7. Άσθένειαι προκαλούμενοι εξ υδραργύρου καΓ 
τών δηλητηριωδών αύτοϋ ενώσεων. 

8. Άσθένειαι προκαλούμενοι εκ μολύβδου και τών 
δηλητηριωδών αύτοϋ ενώσεων. 

9. Άσθένειαι προκαλούμενοι εκ διθεϊκοΰ οξέως τοϋ 
άνθρακος. 

10. Άσθένειαι προκαλούμενοι εκ δηλητηριωδών 
άλατογόνων παραγώγων τοϋ ύδρογονάνθρακος, 
άλειφατικών σειρών. 

11. Άσθένειαι προκαλούμενοι εκ βενζίνης και τών 
δηλητηριωδών αυτής ομολόγων. 

12. Άσθένειαι προκαλούμενοι εκ νιτρούχων καΐ άμι
δοδηλητηριωδών παραγώγων τής βενζίνης και 
ομολόγων αυτής. 

13. Άσθένειαι προκαλούμενοι εξ ϊονιζουσών ακτινο
βολιών. 

14. Πρωτοπαθής, έπιθηλιωματικός καρκίνος τοϋ δέρ
ματος προκαλούμενος εξ ύγροπίσσης, πίσσης, 
πισσασφάλτου ορυκτού ελαίου, άθρακενίου ή εκ 
τών ενώσεων προϊόντων ή υπολοίπων τών τοι
ούτων ουσιών. 

15. Μόλυνσις εξ άνθρακος 

Πάσα εργασία συνεπαγόμενη 
έκθεσιν ε'ις τον περί ού ό 
λόγος κίνδυνον. 

Πάσο εργασία συνεπαγόμενη 
έκθεσιν εις ένέργειαν ϊονι
ζουσών ακτινοβολιών. 

Πάσα εργασία συνεπαγόμενη 
έκθεσιν εις τους περί ου ό 
λόγος κινδύνους. 

'Εργασία εν σχέσει με ζώα 
προσβληθέντα εξ άνθρα
κος. Έπίψαυσις πτωμά
των ζώων ή μερών τών 
τοιούτων πτωμάτων, πε
ριλαμβανομένων δερμά
των, οπλών και κεράτων. 
Φόρτωσις και έκφόρτωσις 
ή μεταφορά εμπορευμάτων 
άτινα δυνατόν να έμολύν
θησαν ύπό ζώων ή πτωμά
των ζώων μολυσμένων εξ 
άνθρακος. 
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Πίναξ II. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΙ ΕΙΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

'Ατύχημα 

Ι. Προσωρινή ή αρχική άνικανότης δι' έργα
σίαν. 

2. Όλική απώλεια οικονομικής αποδόσεως ή 
αντίστοιχος απώλεια δυνάμεως. 

3. Θάνατος προστάτου οικογενείας 

| Έκατο
Νόμιμος δικαιούχος | στιαία 

| αναλογία 

Άνήρ μετά συζύγου 
και δυο τέκνων. 

Άνήρ μετά συζύγου 
καΐ δύο τέκνων. 

Χήρα μετά δύο 
τέκνων. 

60 

60 

50 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΩΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

('Αναθεωρηθείς το 1958) 

Μείζων 
Όμάς 

01. 
02. 
03. 
04. 

I I . 
12. 
13. 
14. 
19. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Διαίρεσις 0. 
Δ ι α ί ρ ε σ ι ς . 

Γεωργία, Δασονομία, Κυνήγιον και 'Αλιεία. 

30. 
31. 

Γεωργία. 
Δασονομία και 'Υλοτομία. 
Κυνήγιον, παγίδευσις και αναπαραγωγή κυνηγίου. 
'Αλιεία. 

Διαίρεσις Ι.—'Ορυχεία και Λατομεία. 
'Ορυχεία άνθρακος. 
'Ορυχεία μετάλλου. 
Άργόν πετρέλαιον και φυσικόν άέριον. 
Λατομεία λίθου, άργύλου και άμμορυχεία. 
Άλλα μή μεταλλευτικά ορυχεία και λατομεία. 

Διαίρεσις 2 εως 3.—Κατασκευαί. 
Βιομηχανίαι κατασκευής τροφίμων, πλην των βιομηχανιών ποτών. 
Βιομηχανίαι ποτών. 
Κατασκευασταί τσιγάρων. 
Κατασκευή υφαντών. 
Κατασκευή υποδημάτων, άλλων ειδών ιματισμού και ετοίμων ειδών υφαν

τουργίας. 
Κατασκευή ξύλου και φελλοΰ, πλην τής κατασκευής επίπλων. 
Κατασκευή επίπλων και εξαρτημάτων. 
Κατασκευή χάρτου και προϊόντων χάρτου 
Τυπογραφικοί, έκδοτικαι και παρεμφερείς βιομηχανίαι. 
Κατασκευή δέρματος και προϊόντων εκ δέρματος και γούνας πλην υποδη

μάτων και άλλων ειδών Ιματισμού. 
Κατασκευή ελαστικών προϊόντων. 
Κατασκευή χημικών υλών και χημικών προϊόντων. 
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Μείζων Διαίρεσις 2 εως 3. Κατασκευαί .  (συνέχ.) 
'Ομάς 

32. Κατασκευήπρο ϊόντων εκ πετρελαίου και άνθρακος. 
33. Κατασκευή μη μεταλλευτικών ορυκτών προϊόντων πλην προϊόντων εκ 

πετρελαίου και άνθρακος. 
34. Βιομηχανίαι βασικών μετάλλων. 
35. Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, πλην μηχανημάτων και εξαρτημάτων 

διά μεταφοράς. 
36. Κατασκευή μηχανημάτων, πλην ηλεκτρ ικών μηχανημάτων. 
37. Κατασκευή ηλεκτρ ικών μηχανημάτων, συσκευών, εφαρμογών και παρα

γωγή ενεργείας. 
38. Κατασκευή εξαρτημάτων διά μεταφοράς. 
39. Βιομηχανίαι κατασκευής διαφόρων προϊόντων. 

Διαίρεσις 4.—ΟΊκοδόμησις. 
40. Οίκοδόμησις . 

Δια ίρεσις 5.—Ύπηρεσίαι ηλεκτρ ισμού; αερίου ϋδατος και υγειονομικοί.' 
51. Η λ ε κ τ ρ ι σ μ ό ς , άέριον και ατμός. 1 

52. 'Υπηρεσία ϋδατος και υγειονομικοί . 

Διαίρεσις 6.—Έμπόριον. 
61. Χονδρ ικόν και λιανικόν έμπόριον. 
62. Τράπεζαι καΐ άλλα οικονομολογικά ιδρύματα. 
63. Ά σ φ ά λ ε ι α ι 
64. ' Ακ ί νητος περιουσία. 

Διαίρεσις 7.—Μεταφοραί, άποθήκευσις και έπικοινωνίαι . 
7 1 . Μεταφοραί. 
72. Άποθήκευσ ι ς . 
73. Έπικο ινων ία ι . 

Διαίρεσις 8.—Ύπηρεσία ι . 
81. Κυβερνητ ικά ! ύπηρεσίαι. 
82. Κοινοτ ικά ! ύπηρεσίαι. 
83. Ύπηρεσ ία ι επιχειρήσεων. ·, < ' 
84. Ύπηρεσ ία ι αναψυχής. 
85. Προσωπικά! ύπηρεσίαι. 

Δια'ιρεσις 9.—δραστηριότητες μή επακριβώς καθοριζόμενοι. 
90. Δραστηριότητες μή επακριβώς καθοριζόμενοι . 


