ΟΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙ ΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΑΣ
ύπ "Αρ. 698 της 20ής ΔΕΚΕΜΒΡΙ ΟΥ 1968
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
"Ο Κυρωτικός της περί Παροχών 'Αναπηρίας, Γήρατος καΐ Επιζώντων
Συμβάσεως ( Ά ρ . 128) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τώ "Αρθρώ 52 του
Συντάγματος.
'Αριθμός 125 του 1968
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΤ1ΚΟΣ Σ Υ Μ Β Ά Σ Ε Ω ς Α Φ Ο Ρ Ω Σ Η Σ Ε Ι Σ Τ Α Σ
ΠΑΡΟΧλΣ
Α Ν Α Π Η Ρ Ι Α Σ , ΓΗΡΑΤΟΣ
ΚΑΙ
ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ
(*Αρ. 128) ΤΟΥ 1967, ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ Σ Η Σ ΥΠΟ Τ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ
Σ Υ Ν Δ Ι Α Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Σ ΤΟΥ Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΡΓΑ- .
Σ Ι Α Σ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η Ν ΠΡΩΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ
Α Υ Τ Η Σ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟΝ ΤΟΥ 1967.
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :"
1 . Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό Κυρωτικός της Συνοπτικός
περί Παροχών 'Αναπηρίας, Γήρατος καΐ 'Επιζώντων Συμβάσεως τίτλος.
('Αρ. 128) Νόμος του 1968.
2 . Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έ'κ του Ερμηνεία,
κειμένου—
«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν'
«Σύμβασις» σημαίνει τήν Σύμβασιν ήτις εκτίθεται έν τω συνημ
μένω τω παρόντι Νόμω Παραρτήματι.
Παράρτημα.
3. Δ ι ά του παρόντος Νόμου κυροΟται ή Σύμβασις.

Κύρωσιςτης
.

Συμβάσεως.

4 . Δ ι ά τούς σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της Συμβά Αποδοχή
σεως ή Δημοκρατία αναγνωρίζει δτι δεσμεύεται ύπό των προνοιών τωνέκτοΟ
τοΟ Μέρους IV τής Συμβάσεως.
Μέρους ι ν
.

(901)

άπορρεουσών
υποχρεώσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
("Αρθρον 2)
Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ 128
Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ ΑΦΟΡΩΣΑ Ε Ι Σ Τ Α Σ ΠΑΡΟΧΑΣ
ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ,

Ή Γενική Διάσκεψις της Διεθνούς 'Οργανώσεως Ε ρ γ α σ ί α ς ,
Συγκληθεΐσα έν Γενεύη ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Γρα
φείου Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι συνελθουσα αυτόθι τήν 7ην Ι ο υ ν ί ο υ 1967, είς την Πεντη
κοστή ν πρώτην Σύνοδον αυτής, καΐ
Άτοφασίσασα τήν άποδοχήν διαφόρων προτάσεων άφορωσών είς τήν ανα
θεώρησα/ της ιτερί Ασφαλίσεως Γήρατος (Βιομηχανία κ.λ.π.) Συμβάσεως του
1933, της περί 'Ασφαλίσεως Γήρατος (Γεωργία) Συμβάσεως του 1933, της περί
'Ασφαλίσεως 'Αναπηρίας (Βιομηχανία κ.λ.π.) Συμβάσεως του 1933, της περί
'Ασφαλίσεως 'Αναπηρίας (Γεωργία) Συμβάσεως του 1933, της περί 'Ασφαλί
σεως λόγω θανάτου (Βιομηχανία κ.λ.π.) Συμβάσεως του 1933, της περί 'Ασφα
λίσεως λόγω θανάτου (Γεωργία) Συμβάσεως του 1933, ήτις αποτελεί τό τέταρ
τον θέμα της ημερησίας διατάξεως της Συνόδου, κ α ι
Άποφασίσασα δπως at έν λόγω προτάσεις περιβληθώσι τόν τύπον διεθνούς
Συμβάσεως,
'Αποδέχεται σήμερον, είκοστήν ένάτην 'Ιουνίου τοΟ έτους χ ί λ ι α έννεακόσια
έξήκοντά επτά τήν ώς έπεται Σύμβασιν, ήτις δύναται νά άναφέρηται ώς ή περί
Παροχών 'Αναπηρίας, Γήρατος και 'Επιζώντων Σύμβασις τοΟ 1967.
Μέρος Ι .  Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ
"Αρθρον 1
Έ ν τη παρούση Συμβάσει :
(α) δ δρος «νομοθεσία» περιλαμβάνει τους κανόνας κοινωνικών ασφαλειών
ώς επίσης νόμους κ α ι κανονισμούς*
(β) ό δρος «καθορισμένος» σημαίνει τόν καθοριζόμενον ύπό ή δυνάμει της
εθνικής νομοθεσίας'
( γ ) ό δρος «βιομηχανική έπιχείρησις» περιλαμβάνει πασαν έπιχείρησιν
ύπαγομένην είς τους ακολούθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητος : εξο
ρυκτικά! βιομηχανίαι, βιοτεχνίαι, δομική κ α ι δημόσια έργα, ηλεκτρισμός,
άεριόφως, ϋδωρ κ α ι ύγειονομικαί ύπηρεσίαι, μεταφοραί, άποθήκευσις κ α ι
συγκοινωνίαι'
(δ) ό δρος «διαμονή» δηλοΐ τήν συνήθη διαμονήν έπί του εδάφους του
Μέλους κ α ι δ δρος «κάτοικος» σημαίνει πρόσωπον, δπερ συνήθως διαμένει
έπί του εδάφους του Μέλους'
(ε) ό δρος «εξαρτώμενος» αναφέρεται εις τήν είκαζομένην κατάστασιν
εξαρτήσεως, ήτις υφίσταται εις καθωρισμένας περιπτώσεις*
(στ) ό δρος «σύζυγος» δηλοΐ τήν σύζυγον, τήν έξαρτωμένην έκ του συζύ
γου της*
(ζ) δ δρος «χήρα» δηλοΐ τήν γυναίκα, ή οποία έξηρτάτο έκ του συζύγου
της κ α τ ά τόν χρόνον τοΟ θανάτου αύτου*
(η) δ δρος «τέκνον» καλύπτει—
(i) τέκνον ηλικίας μικροτέρας της τοιαύτης, καθ' ήν περατοΟται ή υπο
χρεωτική σχολική έκπαίδευσις ή τέκνον κάτω των δεκαπέντε ετών,
λαμβανομένης υποχρεωτικώς ύπ' δψιν της μεγαλυτέρας ηλικίας'
(ii) ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις, τέκνον ηλικίας μικροτέρας καθορισμέ
νης τινός ηλικίας, μεγαλυτέρας της καθοριζομένης έν έδαφίω (i) της
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παρούσης υποπαρ αγρ άφου, έφ* δσον τυγχάνει μαθητείας ή τακτικής
εκπαιδεύσεως ή έχει πρ οσβληθή ύπό χρ ονίας ασθενείας ή αναπηρ ίας
καθιστώσης τούτο άνίκανον νά άσκηση οίανδήποτε έπαγγελματικήν
δραστηριότητα. Νοείται δτι ή παρ ούσα πρ όνοια λογίζεται έφαρ μοσθεϊσα έάν ή εθνική νομοθεσία καθορίζη τόν δρον «τέκνον» κατά τρό
πον δυνάμενον νά καλύψη πάν τέκνον ηλικίας μικροτέρας μιας τοιαύ
της αίσθητώς μεγαλυτέρας τής καθοριζομένης έν έδαφίω (ί) τής προ
ηγουμένης υποπαραγράφου"
(θ), δ δρος «ασφαλιστική περίοδος» σημαίνει είτε περίοδον είσφοράς, εϊτε
περίοδον απασχολήσεως, είτε περίοδον διαμονής, είτε οίονδήποτε συνδυασμόν
τών περιόδων τούτων, ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισθή'
(ι) ol δροι «παροχαΐ επί είσφορα», «παροχαΐ επί μή είσφορφ», δηλοόν αντι
στοίχως παροχάς, ών ή χορήγησις ήρτηται καΐ παροχάς, ών ή χορήγησις δέν
ήρτηται άπό τήν άμεσον οίκονομικήν συμμετοχήν τών προστατευομένων προ
σώπων ή τοΟ εργοδότου των ή άπό άσφαλιστικήν περίοδον επαγγελματικής
δραστηριότητος.
"Αρθρον 2

1. Παν Μέλος, δι* δ Ισχύει ή παροΟσα Σύμβασις, δέον δπως έφαρμόζη :
(α) τό Μέρος Ι*
(β) ε*ν τουλάχιστον τών Μερών II, III καΐ IV
(γ) τάς αντιστοίχους διατάξεις τών Μερών V καΐ VI* καΐ
(δ) τό Μέρος VII.
2. Παν Μέλος δέον δπως καθορίζη έν τή επικυρώσει του τό Μέρος ή τά Μέρη,
έκ τών Μερών 11 £ως IV τής παρούσης Συμβάσεως, δι* άτινα αποδέχεται τάς
έκ τής Συμβάσεως απορρέουσας υποχρεώσεις.
"Αρθρον 3

Παν Μέλος, δπερ ήθελεν επικυρώσει τήν παροΟσαν Σ ύμβασιν, δύναται, έν συ
νεχεία, νά γνωστοποίηση εις τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Ε ρ 
γασίας δτι αποδέχεται τάς έ κ τής Συμβάσεως απορρέουσας υποχρεώσεις, κ α θ 
όσον άφορα είς £ν ή πλείονα τών Μερών 11 έως IV, άτινα δέν εΤχεν εΙσέτι καθο
ρίσει έν τή επικυρώσει του.
2. At προβλεπόμενοι είς τήν προηγουμένην παράγραφον υποχρεώσεις θέλουν
αποτελέσει άναπόσπαστον μέρος τής επικυρώσεως, κέκτηνται δέ τήν Ισχύν
επικυρώσεως άπό τής ημερομηνίας τής γνωστοποιήσεως των.
"Αρθρον 4

1. Μέλος, οδτινος ή οικονομία δέν είναι επαρκώς ανεπτυγμένη, δύναται, διά
δηλώσεως συνοδευούσης τήν έπικύρωσίν του, νά επιφύλαξη είς εαυτό τό δικαίω
μα τών προσωρινών εξαιρέσεων τών προβλεπομένων έν τοις άκολούθοις
αρθροις : "Αρθρον 9, παράγραφος 2* άρθρον 13, παράγραφος 2" άρθρον 16,
παράγραφος 2 καΐ άρθρον 22, παράγραφος 2. Πάσα τοιαύτη Βήλωσις δέον δπως
εΐναι ήτιολογημένη.
2. Παν Μέλος δπερ υπέβαλε δήλωσιν κατ* έφαρμογήν της παραγράφου 1 τοΟ
παρόντος άρθρου, δέον δπως, είς τάς εκθέσεις επί τής εφαρμογής της παρούσης
Συμβάσεως, άτινας υποχρεούται νά ύποβάλη, δυνάμει τοΟ άρθρου 22 τοΟ Κα
ταστικοΟ τής ΔιεθνοΟς 'Οργανώσεως Εργασίας, γνωστοποιή, καθ* δσον άφορα
είς τάς εξαιρέσεις, δι* άς έπεφύλαξεν έαυτώ τό δικαίωμα :
(α) είτε δτι ol λόγοι, τους οποίους εΤχεν, υφίστανται εΙσέτι'
(β) εϊτε δτι άπό μιας ώρισμένης ημερομηνίας παραιτείται τοΟ δικαιώμα
τος του επί τής περί ής ό λόγος εξαιρέσεως.
3. Παν Μέλος, δπερ υπέβαλε δήλωσιν κατ* εφαρμογή ν τής παραγράφου 1
τοΟ παρόντος άρθρου, δέον σπως αυξάνη τόν άριβμόν τών προστατευομένων
μισθωτών, έφ* δσον αϊ περιστάσεις ήθελον επιτρέψει τοΟτο.
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"Άρθρον 5
'Οσάκις, προς έφαρμογήν οίουδήποτε των Μερών 11 έως ΙV της παρούσης
Συμβάσεως, καλυπτομένου ύπό της επικυρώσεως του, £ν Μέλος υποχρεούται
νά προστατεύη καθωρισμένας κατηγορίας προσώπων, συγκεντρούσας συνολι
κώς εν τουλάχιστον καθωρισμένον ποσοστόν μισθωτών ή του συνόλου του οίκο
νομικώς ένεργοΟ πληθυσμού, τό Μέλος τούτο δέον δπως βεβαιουται, πρό της
αναλήψεως της υποχρεώσεως δπως έφαρμόζη τό έν λόγω Μέρος, δτι πληρούται
τό ποσοστόν τοΟτο.
"Αρθρον 6

Προς εφαρμογή ν τών Μερών II, ΠΙ ή IV της παρούσης Συμβάσεως, £ν
Μέλος δύναται νά λαμβάνη ύπ* δψιν τήν προστασίαν, τήν άπορρέουσαν έκ τών
ασφαλίσεων, αΤτινες, καίτοι δυνάμει της νομοθεσίας του δέν είναι υποχρεωτικά!
διά τά προστατευόμενα πρόσωπα—
(α) ελέγχονται ύπό τών δημοσίων άρχων ή διοικοΟνται ύπό κοινού, συμφώ
νως προς καθωρισμένους δρους, ύπό τών εργοδοτών καΐ τών εργαζο
μένων*
(β) καλύπτουν σημοτντικόν μέρος τών προσώπων, ών αϊ άποδοχαΐ δέν
υπερβαίνουν τάς άποδοχάς του άρρενος είδικευμένου εργάτου" καΐ
(γ) πληρούν, έν συνδυασμώ προς τάς λοιπάς μορφάς προστασίας, έφ* δσον
ενδείκνυται, τάς οίκείας διατάξεις της Συμβάσεως.
Μέρος ΙΙ.ΠΑΡΟΧΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
"Αρθρον 7

Παν Μέλος, δι* δ Ισχύει τό παρόν μέρος της Συμβάσεως, δέον δπως έξασφα
λίζη διά τά προστατευόμενα πρόσωπα τήν χορήγησιν παροχών λόγω αναπη
ρίας, συμφώνως τοις έν τοις εφεξής άρθροις του παρόντος Μέρους.
"Αρθρον 8

Ό καλυπτόμενος κίνδυνος δέον δπως περιλαμβάνη τήν ανικανότητα προς
άσκησιν οίασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητος, έν ω μέτρω ήθελε καθο
ρισθή, οσάκις ενδέχεται ή άνικανότης αυτή νά είναι μόνιμος ή οσάκις έξακο
λουθη αυτή υφισταμένη κατά τήν λήξιν καθωρισμένης τινός χρονικής περιόδου
αρχικής ή προσκαίρου άνικανότητος.
"Αρθρον 9
1. Τά προστατευόμενα πρόσωπα δέον δπως περιλαμβάνωσι :
(α) είτε απαντάς τους μισθωτούς, περιλαμβανομένων και τών μαθητευο
μένων'
(β) εΤτε καθωρισμένας κατηγορίας του οίκονομικώς ένεργοϋ πληθυσμοΟ,
συγκεντρούσας, συνολικώς, τά 75% τουλάχιστον τοΟ συνόλου του οίκο
νομικώς ενεργού πληθυσμού'
(γ) είτε απαντάς τους κοποίκους ή τους κατοίκους ών αί πρόσοδοι κατά
τήν διάρκειαν του ασφαλιστικοί) κινδύνου δέν υπερβαίνουν δρια, καθω
ρισμένα συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 28.
2. Έ φ ' δσον ίσχύει δήλωσις επιφυλάξεως γενομένη κατ* έφαρμογήν τοΟ
άρθρου 4, τά προστατευόμενα πρόσωπα δέον δπως περιλαμβάνωσι :
(α) είτε καθωρισμένας κατηγορίας μισθωτών, συγκεντρούσας, συνολικώς,
τό 25% τουλάχιστον του συνόλου τών μισθωτών'
(β) εΤτε καθωρισμένας κατηγορίας μισθωτών τών βιομηχανικών επιχειρή
σεων, συγκεντρούσας, συνολικώς, τό 50% τουλάχιστον τοΟ συνόλου τών
μισθωτών τών εργαζομένων είς βιομηχανικάς επιχειρήσεις.
"Αρθρον 10

ΑΙ παροχαΐ λόγω αναπηρίας δέον δπως χορηγώνται ύπό μορφήν περιοδικών
καταβολών, υπολογιζόμενων ώς έν τοις άκολούθοις :
(α) συμφώνως ταΐς διατάξεσιν, εϊτε του άρθρου 26, εϊτε τοΟ άρθρου 27,
οσάκις προστατεύωνται μισθωτοί ή κοαηγορίαι τοΟ οίκονομικώς ένερ
γοΟ πληθυσμού'
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(β) συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 28, οσάκις προστατεύωνται
άπαντες οί κάτοικοι ή ol κάτοικοι, ών αϊ πρόσοδοι κ α τ ά τήν διάρκειαν
του ασφαλιστικού κινδύνου δέν υπερβαίνουν τ ά καθωρισμένα δρια.
"Αρθρον 11
1. Α Ι έν άρθρω 10 καθοριζόμενοι παροχαΐ δέον δπως, είς περίπτωσιν επελεύ
σεως του καλυπτομένου κινδύνου, έξασφαλίζωνται τουλάχιστον :
(α) είς προστατευόμενον πρόσωπον, έχον συμπληρώσει πρό τής επελεύ
σεως του κινδύνου, συμφώνως προς καθωρισμένους κανόνας, ασφαλι
στικών περίοδον συνισταμένην είτε είς 15 έτη είσφοράς' ή απασχολή
σεως, είτε είς δεκαετή διαμονήν' ή
(β) οσάκις, κατ* αρχήν, προστατεύωνται άπαντα τ ά οίκονομικώς ενεργά
πρόσωπα, είς προστατευόμενον πρόσωπον έχον συμπληρώσει, πρό της
επελεύσεως του κινδύνου, συμφώνως προς καθωρισμένους κανόνας,
τριετή περίοδον είσφορας καΐ άναφορικώς προς δ πρόσωπον, κατεβλή
θησαν, κατά τήν διάρκειαν της παραγωγικής περιόδου τής ζωής του,
είσφοραί, ών ό μέσος ετήσιος αριθμός ή ό ετήσιος αριθμός εξικνείται
είς καθωρισμένον τοιοΟτον.
2. 'Οσάκις ή χορήγησις των παροχών αναπηρίας ήρτηται έκ τής πραγματο
ποιήσεως ελαχίστης τινός περιόδου είσφορας, απασχολήσεως ή διαμονής, μειω
μέναι παροχαΐ δέον δπως έξασφαλίζωνται τουλάχιστον :
(α) είς προστατευόμενον πρόσωπον, έχον συμπληρώσει, πρό τής επελεύ
σεως τοΟ κινδύνου, συμφώνως προς καθωρισμένους κανόνας, πενταετή
περίοδον είσφορας, απασχολήσεως ή διαμονής'
(β) οσάκις προστατεύωνται, κατ* αρχήν, άπαντα τ ά οικονομικώς ενεργά
πρόσωπα, είς προστατευόμενον πρόσωπον, έχον συμπληρώσει, πρό τής
επελεύσεως τοΟ κινδύνου, συμφώνως προς καθωρισμένους κανόνας,
τριετή περίοδον είσφορας καΐ άναφορικώς προς δ πρόσωπον κατεβλήθη,
κατά τήν διάρκειαν τής παραγωγικής περιόδου τής ζωής του, τό ήμισυ
τοΟ μέσου ετησίου ή ετησίου αριθμού είσφορών, του καθωρισμένου
συμφώνως τη ύποπαραγράφω (β) τής παραγράφου 1 τοΟ παρόντος
άρθρου.
3. At διατάξεις τής παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δέον δπως λογί
ζ ο ν τ α ι πληρωθεΐσαι, οσάκις, παροχαΐ ύπολογιζόμεναι συμφώνως προς τ ά έν τω
Μέρει V οριζόμενα, είς ποσοστόν δμως μικρότερον κατά δέκα μονάδας άπό τό
άναγραφόμενον είς τόν συνημμένον τω Μέρει τούτω Πίνακα διά τόν δικαιουχον
τόπον, έξασφαλίζωνται τουλάχιστον είς προστατευόμενον πρόσωπον, δπερ συνε
πλήρωσε, συμφώνως προς καθωρισμένους κοα/όνας, πενταετή περίοδον είσφορας,
απασχολήσεως ή διαμονής.
4. 'Ανάλογος μείωσις τοΟ ποσοστού του αναφερομένου είς τόν συνημμένον τω
Μέρει V Πίνακα δύναται νά χωρήση, οσάκις ή ασφαλιστική περίοδος διά τήν
χορήγησιν μειωμένων παροχών ορίζεται μείζων τής πενταετούς είσφορας,
απασχολήσεως ή διαμονής, α λ λ ά κατωτέρα τών δεκαπέντε ετών είσφορας ή
απασχολήσεως ή τών δέκα ετών διαμονής' μειωμέναι παροχαΐ δέον δπως χορη
γούνται συμφώνως τη παραγράφω 2 τοΟ παρόντος άρθρου.
5. At διατάξεις τών παραγράφων 1 καΐ 2 τοΟ παρόντος άρθρου δέον δπως
λογίζωνται πληρωθεΐσαι, οσάκις at ύπολογιζόμεναι συμφώνως προς τό Μέρος
V παροχαΐ έξασφαλίζωνται τουλάχιστον εις παν προστατευόμενον πρόσωπον,
δπερ συνεπλήρωσε, συμφώνως προς καθορισμένους κανόνας, περίοδον είσφοράς
ή απασχολήσεως μή ΰπερβαίνουσαν τ ά πέντε έτη, είς καθωρισμένην έλαχίστην
ήλικίαν, άλλα ή οποία δύναται νά είναι μεγαλύτερα, ανερχομένης τής ηλικίας,
χωρίς έν τούτοις νά δύναται νά ύπερβή τόν καθωρισμένον άνώτατον αριθμόν
ετών.
"Αρθρον 12
At έν άρθροις 10 καΐ 11 καθοριζόμενοι παροχαΐ δέον δπως χορηγώνται καθ'
θλην την διάρκειαν τοΟ άσφαλιστικοΟ κινδύνου f) μέχρι τής αντικαταστάσεως
των Οπό τών παροχών γήρατος.
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"Αρθρον 13
1. Παν Μέλος, δι* 6 Ισχύει το παρόν μέρος της Συμβάσεως, δέον δπως, ύπό
καθωρισμένας προϋποθέσεις :
(α) προβλέπη υπηρεσίας επαγγελματικής έπαναποκαταστάσεως προορι
ζομένας νά προετοιμάζωσιν αναπήρους είς πάσας τάς δυνατάς περι
πτώσεις, Τνα άναλάβωσιν έκ νέου τήν προηγουμένην των δραστηριό
τητα ή, έφ' δσον τούτο δέν είναι έφικτόν, ίνα άσκήσωσι έτέραν έιταγ
γελματικήν δραστηριότητα συνάδουσαν περισσότερον προς τάς δεξιό
τητας καΐ Ικανότητας αυτών* καΐ
(β) λαμβάνη μέτρα τείνοντα εις τό νά διευκολύνωσι τήν τοποθέτησιν των
αναπήρων εις τίνα κατάλληλον άπασχόλησιν.
2. "Οσάκις Ισχύη δήλωσις επιφυλάξεως γενομένη κατ* έφαρμογήν του άρθρου
4, τό ένδιαφερόμενον Μέλος δύναται νά άποκλίνη των διατάξεων της παρα'
γράφου 1 τοΟ παρόντος άρθρου.
Μέρος ΙΙΙ.ΠΑΡΟΧΑΙ ΓΗΡΑΤΟΣ
"Αρθρον 14

Παν Μέλος, δι' δ ισχύει τό παρόν Μέρος της Συμβάσεως, δέον δπως έξασφα
λίζη εις τ ά προστατευόμενα πρόσωπα τήν χορήγησιν παροχών γήρατος, συμφώ
νως τοις έν τοις εφεξής άρθροις του παρόντος Μέρους.
"Αρθρον 15
1. Ό καλυπτόμενος κίνδυνος είναι ή έπιβίωσις πέραν καθορισμένης τινός
ηλικίας.
2. Ή καθωρισμένη ηλικία δέον δπως μή ύπερβαίνη τό 65ον έτος. Έ ν τούτοις
δύναται νά καθορισθή ύπό τών αρμοδίων άρχων μεγαλύτερον δριον ηλικίας,
λαμβανομένων ύπ* δψιν τών εκάστοτε δημογραφικών, οίκονομικών καΐ κοινω
νικών κριτηρίων, βεβαιουμένων ύπό στατιστικών.
3. Έφ* δσον ή καθωρισμένη ηλικία είναι ίση ή μεγαλύτερα τών 65 ετών, ή
ηλικία αϋτη δέον δπως περιορισθή, ύπό καθωρισμένους δρους, διά τά πρόσωπα,
ατινα άπησχολήθησαν είς εργασίας λογιζομένας ύπό της εθνικής νομοθεσίας,
επί τώ τέλει χορηγήσεως παροχών γήρατος, ώς βαρείας ή άνθυγιεινάς.
"Αρθρον 16
1. Τ ά προστατευόμενα πρόσωπα δέον δπως περιλαμβάνωσι :

(α) είτε απαντάς τους μισθωτούς, περιλαμβανομένων καΐ τών μαθητευο
μένων
(β) είτε καθωρισμένας κατηγορίας του οίκονομικώς ενεργού πληθυσμοΟ,
τάς συγκεντρούσας συνολικώς τά 75% τουλάχιστον του συνόλου του
ενεργοί) οίκονομικώς πληθυσμού'
(γ) είτε απαντάς τους κατοίκους, είτε τους κατοίκους, ών αί πρόσοδοι,
κατά τήν διάρκειαν τοΟ ασφαλιστικού κινδύνου, δέν υπερβαίνουν δρια
καθωρισμένα συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 28.
2. 'Οσάκις ίσχύη δήλωσις επιφυλάξεως γενομένη κατ* έφαρμογήν του άρθρου
4, τά προστατευόμενα πρόσωπα δέον δπως περιλαμβάνωσι :
(α) είτε καθωρισμένας κατηγορίας μισθωτών, συγκεντρούσας, συνολικώς,
τό 25% τουλάχιστον του συνόλου τών μισθωτών*
(β) είτε καθωρισμένας κατηγορίας μισθωτών βιομηχανικών επιχειρήσεων,
συγκεντρούσας, συνολικώς, τό 50% τουλάχιστον του συνόλου τών μισθω
τών, τών εργαζομένων είς βιομηχανικάς επιχειρήσεις.
"Αρθρον 17

ΑΙ παροχαΐ γήρατος δέον δπως χορηγώνται ύπό μορφήν περιοδικών καταβο
λών, υπολογιζόμενων ώς έν τοΐς άκολούθοις :
(α) συμφώνως ταΐς διατάξεσι είτε του άρθρου 26, είτε του άρθρου 27, έφ'
δσον προστατεύονται μισθωτοί ή κατηγορίαι του οίκονομικως ένεργοΟ
πληθυσμού*
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(β) συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 28, έφ' βσον προστατεύονται
, άπαντες ot κάτοικοι ή ol κάτοικοι, ων αϊ πρόσοδοι, κατά τήν διάρκειαν
του ασφαλιστικού κινδύνου, δέν υπερβαίνουν καθορισμένα δρια.
"Αρθρον 18
1. ΑΙ έν άρθρο 17 καθοριζόμεναι παροχαί δέον δπως, είς περίπτωσιν επε
λεύσεως του καλυπτομένου κινδύνου, εξασφαλίζωνται τουλάχιστον—
(α) είς προστατευόμενον πρόσωπον, έχον συμπληρώσει, πρό της επελεύ
σεως του κινδύνου, συμφώνως προς καθορισμένους κανόνας, άσφαλι
στικήν περίοδον δυναμένην νά συνίσταται είτε είς 30 ίτη είσφοράς ή
απασχολήσεως, εΐτε είς 20 έτη διαμονής' είτε
(β) οσάκις, κατ* αρχήν, προστατεύωνται άπαντα τά οίκονομικώς ενεργά
πρόσωπα, είς προστατευόμενον πρόσωπον, έχον συμπληρώσει, πρό της
επελεύσεως του κινδύνου, καθωρισμένην περίοδον είσφοράς, καΐ άνα
φορικώς προς δ πρόσωπον κατεβλήθησαν, κατά τήν διάρκειαν της παρα
γωγικής περιόδου της ζωής του, είσφοραί ών ό μέσος ετήσιος αριθμός
εξικνείται είς καθωρισμένον τοιούτον.
2. 'Οσάκις ή χορήγησις των παροχών γήρατος ήρτηται έκ της πραγματοποιή
σεως ελαχίστης τινός περιόδου είσφοράς ή απασχολήσεως, δέον δπως εξασφα
λίζονται μειωμέναι παροχαί τουλάχιστον είς :
(α) προστατευόμενον πρόσωπον, έχον συμπληρώσει, πρό της επελεύσεως
του κινδύνου, συμφώνως προς καθορισμένους κανόνας, δεκαπενταετή
περίοδον είσφοράς ή απασχολήσεως' εΐτε
(β) οσάκις, κατ' αρχήν, προστατεύωνται, άπαντα τά οίκονομικώς ενεργά
πρόσοπα, είς προστατευόμενον πρόσοπον, έχον συμπληρώσει, πρό της
έπελεύσεος του κινδύνου, καθορισμένην περίοδον είσφοράς, και ανα
φορικός προς δ πρόσωπον κατεβλήθη, κατά τήν διάρκειαν της παρα
γωγικής περιόδου της ζωής του, τό ήμισυ του μέσου ετησίου αριθμού
είσφορών του καθωρισμένου συμφώνως τη ύποπαραγράφω (β) τής
παραγράφου (Ί) του παρόντος άρθρου.
3. Αί διατάξεις τής παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δέον δπως λογί
ζωνται πληρωθεΐσαι, οσάκις, παροχαί ύπολογιζόμεναι συμφώνως προς τά έν
τω Μέρει V οριζόμενα, είς ποσοστόν δμως μικρότερον κατά δέκα μονάδας από
τό άναγραφόμενον είς τόν συνημμένον τω Μέρει τούτω Πίνακα, διά τόν δικαιοΰ
χον—τύπον, έξασφαλίζωνται τουλάχιστον είς προστατευόμενον πρόσωπον, δπερ
συνεπλήρωσε, συμφώνως προς καθωρισμένους κανόνας, εΐτε δεκαετή περίοδον
είσφοράς ή απασχολήσεως, εΐτε πενταετή περίοδον διαμονής.
4. 'Ανάλογος μείωσις τοΟ ποσοστοΟ του' αναφερομένου είς τόν συνημμένον
τ ο Μέρει V Πίνακα δύναται νά χωρήση, οσάκις ή ασφαλιστική περίοδος διά τήν
χορήγησιν μειωμένων παροχών όρίζηται μείζων τής δεκαετούς είσφοράς ή απα
σχολήσεως ή τής πενταετούς διαμονής, άλλα κατωτέρα των 30 ετών είσφοράς
ή απασχολήσεως ή των 20 ετών διαμονής' είς ήν περίπτωσιν ή έν λόγω περίοδος
είναι μείζων των 15 ετών είσφοράς ή απασχολήσεως, δέον δπως χορηγώνται
μειωμέναι παροχαί, συμφώνως τη παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου.
"Αρθρον 19
ΑΙ έν άρθροις 17 καί 18 καθοριζόμεναι παροχαί δέον δπως χορηγώνται καθ'
δλην τήν διάρκειαν του ασφαλιστικού κινδύνου.
Μέρος IV.ΠΑΡΟΧΑΙ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ
"Αρθρον 20
Πάν Μέλος, δι' δ ίσχύει τό παρόν Μέρος τής Συμβάσεως, δέον δπως έξασφα
λίζη είς τά προστατευόμενα πρόσωπα τήν χορήγησιν παροχών επιζώντων, συμ
φώνως τοΐς έν τοις εφεξής άρθροις του παρόντος Μέρους.
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"Αρθρον 21
1. Ό καλυπτόμενος ασφαλιστικός κίνδυνος δέον δπως π ε ρ ι λ α μ β ά ν η τήν άπώ
λειαν των μέσων συντηρήσεως, ήν υπέστη ή χήρα ή τά τέκνα, λ ό γ ω του θανάτου
του συντηρουντος α υ τ ά προσώπου.
2. Τό δ ι κ α ί ω μ α χήρας εις π α ρ ο χ ά ς έπιζώντα>ν δύναται νά ε ξ α ρ τ ά τ α ι ά π ό
τήν προϋπόθεσιν δτι αυτή συνεπλήρωσε καθωρισμένην τινά ήλικίαν. Ή ηλικία
αϋτη δέον δπως μή είναι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α της καθωρισμένης τοιαύτης δ ι ά τήν θεμε
λίωσιν δικαιώματος εις π α ρ ο χ ά ς γ ή ρ α τ ο ς .
3. Πάντως, ουδεμία προϋπόθεσις ηλικίας δύναται νά ά π α ι τ ή τ α ι έάν ή χήρα—
( α ) είναι ανάπηρος, ύπό τήν εκάστοτε καθωρισμένην έννυίαν' ή
(β) συντηρή εξαρτώμενο ν τέκνον τοΟ αποθανόντος.
4. Έ π ί τω τέλει δ π ω ς χήρα, άνευ τέκνου, δικαιούται π α ρ ο χ ώ ν
δύναται νά άπαιτηθη ελάχιστον δριον διαρκείας του γ ά μ ο υ της.

επιζώντων,

"Αρθρον 22
1. Τά προστατευόμενα π ρ ό σ ω π α δέον δ π ω ς περιλαμβάνωσι :
(α) είτε τ ά ς συζύγους, τ ά τέκνα καί, ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισθή, τ ά
λοιπά ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν α π ρ ό σ ω π α , έφ' δσον τό συντηρούν α υ τ ά πρόσωπον
ήτο μισθωτός ή μαθητευόμενος'
(β) είτε τ ά ς συζύγους, τ ά τέκνα καί ώ ς ήθελεν εκάστοτε καθορισθή, τ ά
λοιπά ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν α π ρ ό σ ω π α , έφ' δσον τό συντηρούν α υ τ ά πρόσωπον
άνήκεν είς καθωρισμένας κ α τ η γ ο ρ ί α ς του οίκονομικώς ενεργού πλη
θυσμού, τ ά ς συγκεντρούσας, συνολικώς, τό 75% τουλάχιστον του συ
νόλου του οίκονομικώς ένεργοΰ πληθυσμού'
( γ ) είτε ά π ά σ α ς τ ά ς χ ή ρ α ς , ά π α ν τ α τ ά τέκνα καί ά π α ν τ α τ ά λ ο ι π ά καθω
ρισμένα ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν α π ρ ό ο ω π α , άτινα α π ώ λ ε σ α ν τό συντηρούν α υ τ ά
πρόσωπον, κέκτηνται τήν ιδιότητα τοΰ κατοίκου καί, έφ* δσον ενδεί
κνυται, ών a t πρόσοδοι κ α τ ά τήν διάρκειαν του_ ασφαλιστικού κινδύνου
δέν υπερβαίνουν τ ά δρια, τ ά κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν α συμφώνως τους, διατάξεσι
του άρθρου 28.
2. Ό σ ά κ ι ς ίσχύη δήλωσις ε π ι φ υ λ ά ξ ε ω ς γενομένη κατ' έ φ α ρ μ ο γ ή ν του άρθρου
4, τ ά προστατευόμενα π ρ ό σ ω π α δέον δ π ω ς περιλαμβάνωσι—
( α ) είτε τ ά ς συζύγους, τ ά τέκνα καί, ώς ήθελεν εκάστοτε κοίθορισθη, τ ά
λοιπά ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν α π ρ ό σ ω π α , έφ 3 δσον τό συντηρούν α υ τ ά πρόσωπον
άνήκεν εις καθωρισμένας κ α τ η γ ο ρ ί α ς μισθωτών, τάς συγκεντρούσας,
συνολικώς, τό 25% τουλάχιστον τοΰ συνόλου των μ ι σ θ ω τ ώ ν
(β) είτε τ ά ς συζύγους, τ ά τέκνα καί, ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισθή, τ ά
λοιπά ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν α π ρ ό σ ω π α , έφ* δσον τό συντηρούν α υ τ ά πρόσωπον
άνήκεν είς καθωρισμένας κ α τ η γ ο ρ ί α ς μισθωτών βιομηχανικών επιχει
ρήσεων, τ ά ς συγκεντρούσας, συνολικώς, τό 50% τουλάχιστον του συνό
λου τών ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν είς βιομηχανικάς επιχειρήσεις μισθωτών.
"Αρθρον 23
ΑΙ π α ρ ο χ α ί επιζώντων δέον δ π ω ς χορηγώνται ύπό τύπον περιοδικών κατα
βολών, υπολογιζόμενων ώ ς έν τοις άκολούθοις :
(α) συμφώνως ταΐς διατάξεσι είτε τοΰ άρθρου 26 είτε τοΰ ά ρ θ ρ ο υ 27, όσά
κις προστατεύονται μισθωτοί ή κατηγορίαί τοΰ οίκονομικώς ένεργοΰ
πληθυσμοΰ'
(β) συμφώνως τ α ί ς διατάξεσι τοΰ άρθρου 28, όσάκις προστατεύωνται
άπαντες ol κάτοικοι ή ol κάτοικοι, ών αϊ πρόσοδοι κοττά τήν διάρκειαν
τοΰ άσφαλιστικοΟ κινδύνου δέν υπερβαίνουν τά καθορισμένα δρια.
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"Αρθρον 24
1. Αϊ έν άρθρω 23 καθοριζόμενοι παροχαί δέον δπως, εις περίπτωσιν επε
λεύσεως του καλυπτομένου κινδύνου, έξασφαλίζωνται τουλάχιστον :
(α) είς προστατευόμενον, έφ' όσον τό συντηρούν αυτόν πρόσωπον συνε
πλήρωσε, συμφώνως προς καθωρισμένους κανόνας, άσφαλιστικήν περίο
δον συνισταμένην είτε είς 15 έτη είσφοράς ή απασχολήσεως είτε είς 10
Ιτη διαμονής : Νοείται δτι, προκειμένου περί παροχών επιζώντων χορη
γουμένων είς χήραν, ή συμπλήρωσις υπό ταύτης καθωρισμένης τινός
ασφαλιστικής περιόδου διαμονής, δύναται νά θεωρηθή ώς επαρκές
στριχεΐον είτε
(β) οσάκις, κατ' αρχήν, προστατεύωνται αϊ σύζυγοι καΐ τ ά τέκνα απάντων
τών οίκονομικώς ενεργών προσώπων, είς προστατευόμενον, έφ* δσον
τό συντηρούν αυτόν πρόσωπον συνεπλήρωσε, συμφώνως προς καθωρι
σμένους κανόνας, τριετή περ(οδον είσφορας, υπό τήν προϋπόθεσιν δτι
κατεβλήθησαν έπ* ονόματι του έν λόγω προσώπου, κατά τήν παραγω
γικήν περίοδον της ζωής του, είσφοραί, ών ό μέσος ετήσιος αριθμός,
ή ό ετήσιος αριθμός, εξικνείται είς καθωρισμένον τοιούτον.
2. 'Οσάκις ή χορήγησις τών παροχών επιζώντων ήρτηται έκ τής πληρώσεως
ελαχίστης περιόδου είσφορας ή απασχολήσεως, μειωμέναι παροχαΐ δέον δπως
έξασφαλίζωνται τουλάχιστον :
(α) είς προστατευόμενον, έφ' δσον τό συντηρούν αυτόν πρόσωπον συνε
πλήρωσε, συμφώνως προς καθωρισμένους κανόνας, πενταετή περίοδον
εισφοράς ή απασχολήσεως' είτε
(β) οσάκις, κατ' αρχήν, προστατεύωνται αί σύζυγοι και τ ά τέκνα απάντων
τών οίκονομικώς ενεργών προσώπων, είς προστατευόμενον, έφ' δσον τό
συντηρούν αυτόν πρόσωπον συνεπλήρωσε, συμφώνως προς καθορισμέ
νους κανόνας, τριετή περίοδον εισφοράς, υπό τήν προϋπόθεσιν δτι κατε
βλήθη έπ' ονόματι του έν λόγω προσώπου, κατά τήν παραγωγικήν
περίοδον τής ζωής του, τό ήμισυ του μέσου ετησίου, ή ετησίου αριθμού
είσφορών, του καθωρισμένου συμφώνως τη ύποπαραγράφω (β) τής
παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου.
3. Αί διατάξεις τής παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δέον δπως λογί
ζωνται πληρωθεΐται, οσάκις, παροχαί ύπολογιζόμεναι συμφώνως προς τ ά έν τω
Μέρει V οριζόμενα, είς ποσοστόν δμως κατώτερον κατά δέκα μονάδας άπό τό
άναγραφόμενον είς τόν συνημμένον τω Μέρει τούτω Πίνακα διά τόν δικαιουχον—
τύπον, εξασφαλίζωνται τουλάχιστον είς πάντα προστατευόμενον, έφ' δσον τό
συντηρούν αυτόν τιρόσωτιον συνεπλήρωσε, συμφώνως προς καθωρισμένους κα
νόνας, πέντε έτη είσφοράς, απασχολήσεως ή διαμονής.
4. 'Ανάλογος μείωσις τοΟ ποσοστού τοΰ αναφερομένου είς τόν συνημμένον
τω Μέρει V Πίνακα δύναται νά χωρήση, οσάκις ή ασφαλιστική περίοδος διά
τήν χορήγησιν μειωμένων παροχών ορίζεται μείζων τών πέντε ετών είσφορας,
απασχολήσεως ή διαμονής, ά λ λ α κατωτέρα τών δεκαπέντε ετών είσφορας ή
απασχολήσεως ή τών δέκα ετών διαμονής' είς ήν περίπτωσιν ή απαιτουμένη
ασφαλιστική περίοδος είναι περίοδος είσφοράς ή απασχολήσεως, μειωμέναι πα
ροχαί δέον δπως χορηγώνται συμφώνως τή παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου.
5. Α Ι διατάξεις τών παραγράφων 1 καΐ 2 του παρόντος άρθρου δέον δπως
λογίζωνται πληρωθεΐσαι, οσάκις παροχαί ύπολογιζόμεναι συμφώνως προς τ ά έν
τω Μέρει V οριζόμενα, έξασφαλίζωνται τουλάχιστον είς πάντα προστατευόμενον,
έφ' δσον τό συντηρούν αυτόν πρόσωπον συνεπλήρωσε, συμφώνως προς καθω
ρισμένους κανόνας, περίοδον είσφορας ή απασχολήσεως μή ύπερβαίνουσαν τ ά
πέντε £τη είς καθωρισμένην έλαχίστην ήλικίαν, άλλα ή οποία δύναται νά είναι
μεγαλύτερα, ανερχομένης τής ηλικίας, χωρίς έν τούτοις νάδύναται νά ύπερόή
τόν καθωρισμένον άνώταχον αριθμόν ετών.
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"Αρθρον 25
Ai έν άρθροις 23 και 24 καθοριζόμενοι παροχαί, δέον δίχως χορηγώνται καθ'
6Λην την διάρκειαν τοΰ ασφαλιστικού κινδύνου.
Μέρος V. Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΩΝ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ω Ν ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ
"Αρθρον 26
Ι. Δια πάσαν περιοδικήν καταβολήν ύποκειμένην είς τάς διατάξεις τοΰ παρόν
τος άρθρου, το ϋψος τών παροχών, προσηυξημένον κατά τό ποσόν των οικογε
νειακών επιδομάτων τών χορηγουμένων κατά την διάρκειαν τοΰ ασφαλιστικού
κινδύνου, δέον δπως είναι τοιούτον ώστε, διά τόν δικαιουχον—τύπον τον προβλε
πόμενον έν τω συνημμένω τω παρόντι Μέρει Πίνακι, νά εΐναι τουλάχιστον ίσον,
διά τόν περί οΰ εκάστοτε πρόκειται άσφαλιστικόν κίνδυνον, προς τό ποσοστόν
τό άναγραφόμενον είς τόν Πίνακα τούτον, έν σχέσει μέ τό σύνολον τών προη
γουμένων έξ εργασίας προσόδων του δικαιούχου η4 του συντηροΰντος αυτόν
προσώπου και τοΰ ποσοΰ τών οικογενειακών επιδομάτων των χορηγουμένων
εΐς προστατευόμενον πρόσωπον, έχον τ ά αυτά μέ τόν δικαιουχον—τύπον οίκο
γενειακά βάρη.
2. Αϊ προηγούμεναι έξ εργασίας πρόσοδοι τοΰ δικαιούχου ή τοΰ συντηροΰντος
αυτόν προσώπου, υπολογίζονται συμφώνως προς καθωρισμένους κανόνας καί,
οσάκις τ ά προστατευόμενα πρόσωπα ή οι συντηροΰντες αυτά κατατάσσωνται
είς κλάσεις αναλόγως τών έκ της εργασίας προσόδων των, αϊ προηγούμεναι έξ
εργασίας πρόσοδοι δύνανται να ύπολογίζωνται αναλόγως τών βασικών προ
σόδων τών κλάσεων, είς άς ανήκον.
3. Δύναται νά καθορισθη εν άνώτατον δριον διά τό υψος τών παροχών ή διά
την λαμβανομένην υπ' όψιν ώς 6άσιν διά τόν ύπολογισμόν τών παροχών πρό
σοδον, νοουμένου δτι τό άνο'ιτατον τοΰτο δριον καθορίζεται είς τρόπον ώστε
νά πληρούνται αι. διατάξεις της παραγράφου 9 τοΰ παρόντος άρθρου, οσάκις
αϊ προηγούμεναι έξ εργασίας πρόσοδοι τοΰ δικαιούχου ή τοΰ συντηροΰντος
αυτόν προσώπου είναι ΐσαι ή κατώτεραι προς τό ήμερομίσθιον άρρενος ειδι
κευμένου εργάτου.
..:.
4. Δ ι ά τόν ύπολογισμόν τών προηγουμένων έξ εργασίας προσόδων τοΰ δι
καιούχου ή τοΰ συντηροΰντος αυτόν προσώπου, τοΰ ημερομισθίου τοΰ άρρενος
ειδικευμένου εργάτου, τών παροχών καί τών οικογενειακών επιδομάτων, δέον
δπως λαμβάνηται ώς δάσις ή αυτή χρονική περίοδος.
5. Διά τους λοιπούς δικαιούχους αϊ παροχαί δέον δπως καθορίζωνται είς
τρόπον ώστε νά εύρίσκωνται είς λογικήν σχέσιν μέ τήν τοΰ δικαιούχου—τύπου.
6. Δ ι ά τήν έφαρμογήν τοΰ παρόντος άρθρου, ώς ειδικευμένος άρρην εργάτης
λογίζεται :
(α) είτε ό εφαρμοστής ή τορνευτής, ό απασχολούμενος έν τη βιομηχανία
κατασκευής μηχανών; εξαιρουμένων τών ηλεκτρικών τοιούτων
(β) είτε ό ειδικευμένος εργάτης—τύπος, ό καθοριζόμενος συμφώνως προς
τάς διατάξεις τής επομένης παραγράφου'
( γ ) είτε πρόσωπον, οδτινος αί έξ εργασίας πρόσοδοι είναι ΐσαι ή άνώτεραι
τών έξ εργασίας προσόδων τοΰ 75% απάντων τών προστατευομένων
προσώπων, τών προσόδων τούτων καθοριζομένων έπί τη βάσει τών προ
σόδων ενός Μτους, ή βάσει μικροτέρας περιόδου, καθ' α ήθελεν εκά
στοτε καθορισθη"
(δ) είτε πρόσωπον, ούτινος αί έξ εργασίας πρόσοδοι είναι ΐσαι προς τό
125'"° τών μέσων έξ εργασίας προσόδων απάντων τών προστατευομένων
προσώπων.
7. Ως ειδικευμένος εργάτης—τύπος, διά τήν έφαρμογήν τής υποπαραγράφου
(β) τής προηγουμένης παραγράφου, λογίζεται πρόσωπον άπασχολούμενον είς
εκείνον τόν κλάδον οικονομικής δραστηριότητος, τόν άπασχολοΰντα τόν μέγα
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λύτερον αριθμόν αρρένων προστατευομένων δια τον περί οδ πρόκειται άσφα
λιστικόν κίνδυνον ή, αναλόγως της περιπτώσεως, τόν μεγαλύτερον αριθμόν των
συντηρούντων προστατευόμενα πρόσωπα δια τόν περί οδ πρόκειται άσφαλιστι
κόν κίνδυνον, και δή, εις εκείνον τόν τομέα, δστις απασχολεί ωσαύτως τόν μεγα
λύτερον αριθμόν των τοιούτων προστατευομένων ή συντηρούντων αυτά προσώ
πων προς τούτο θέλει χρησιμοποιηθή ή διεθνής Κατάταξις—Τύπος κατά Βιομη
χανίαν, πάντων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητος, ήτις έγένετο δεκτή
υπό του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του 'Οργανισμού Ηνωμένων
'Εθνών, είς τήν Έβδόμην Σύνοδον αύτοΰ, τη 27η Αυγούστου 1948, ώς άνεθεω
ρήθη τω 1958, και ήτις επαναλαμβάνεται έν τω Παραρτήματι τής παρούσης
Συμβάσεως, λαμβανομένης ύπ' όψιν πάσης δυναμένης νά έπέλθη περαιτέρω
τροποποιήσεως.
8. Ό σ ά κ ι ς τό ϋψος τών παροχών ποικίλλη κατά περιοχάς ό ειδικευμένος άρρην
εργάτης δύναται νά καθορισθή δι' έκάστην περιοχήν συμφώνως προς τάς δια
τάξεις τών παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου.
9. Τό ήμερομίσθιον τοΰ άρρενος ειδικευμένου εργάτου δέον δπως καθορίζηται
βάσει του ΰψους τών ημερομισθίων τού αντιστοιχούντος είς κανονικόν αριθμόν
ωρών εργασίας, ώς τούτο προσδιορίζεται είτε ύπό συλλογικών συμβάσεων, είτε.
ενδεχομένως, ύπό ή δυνάμει τής εθνικής νομοθεσίας, είτε ύπό εθίμου, περιλαμ
βανομένων κ α ι τών τυχόν καταβλητέων τιμαριθμικών επιδομάτων. Ό σ ά κ ι ς τ ά
ούτω καθοριζόμενα ημερομίσθια διαφέρωσι κατά περιοχάς, δεν τυγχάνουν δμως
εφαρμογής αί διατάξεις τής παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται
ώς βάσις υπολογισμού τό μέσον ήμερομίσθιον.
"Αρθρον 27
1. Δ ι ά πασαν περιοδικήν καταβολήν ύποκειμένην είς τάς διατάξεις τοΰ πα
ρόντος άρθρου, τό υψος τών παροχών, προσηυξημένον κατά τό ποσόν τών οικο
γενειακών επιδομάτων τών χορηγουμένων κατά τήν διάρκειαν του ασφαλιστικού
κινδύνου, δέον δπως είναι τοιούτον ώστε, διά τόν δικαιουχον  τύπον, δν έχει
ύπ' δψιν ό συνημμένος τω παρόντι Μέρει Πίναξ, νά είναι τουλάχιστον ίσον,
διά τόν περί οδ πρόκειται εκάστοτε άσφαλιστικόν κίνδυνον, προς τό ποσοστόν
τό άναγραψόμενον εις τόν Πίνακα τούτον, έν σχέσει προς τό σύνολον τον ημε
ρομισθίου του κοινού άρρενος ενηλίκου εργάτου και τοΰ ποσού τών οικογε
νειακών επιδομάτων, τών χορηγουμένων είς προστατευόμενόν πρόσωπον, έχον
τά αυτά οικογενειακά βάρη με τόν δικαιοΰχον—τύπον.
2. Δ ι ά τόν ύπολογισμόν τού ημερομισθίου τού κοινού άρρενος ενηλίκου ερ
γάτου, τών παροχών και τών οικογενειακών επιδομάτων, δέον δπως λαμβά
νηται ώς βάσις ή αυτή χρονική περίοδος.
3. Δ ι ά τους λοιπούς δικαιούχους αί παροχαί δέον δπως καθορίζωνται ε'ις
τρόπον ώστε νά εύρίσκωνται είς λογικήν σχέσιν με τήν τού δικαιούχου—τύπου.
4. Δ ι ά τήν έφαρμογήν τοΰ παρόντος άρθρου, ώς κοινός άρρην ένήλιξ εργάτης
λογίζεται :
(α) είτε ό ανειδίκευτος εργάτης—τύπος ό απασχολούμενος έν τή βιομη
χανία κατασκευής μηχανών, εξαιρουμένων τών ηλεκτρικών τοιούτων
(β) εϊτε ό ανειδίκευτος εργάτης—τύπος, ό καθοριζόμενος συμφώνως προς
τάς διατάξεις τής επομένης παραγράφου.
5. Ώ ς ανειδίκευτος εργάτηςτύπος, διά τήν έφαρμογήν τής υποπαραγράφου
(β) τής προηγουμένης παραγράφου, λογίζεται πρόσωπον άπασχολούμενον είς
εκείνον τόν κλάδον οικονομικής δραστηριότητος, τόν'άπασχολοΰντα τόν μεγα
λύτερον αριθμόν αρρένων προστατευομένων διά τόν περί οδ πρόκειται άσφα
λιστικόν κίνδυνον ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, τόν μεγαλύτερον αριθμόν τών
συντηρούντων προστατευόμενα πρόσωπα διά τόν περί οδ πρόκειται άσφαλιστι
κόν κίνδυνον, και δή εις εκείνον τόν τομέα, όστις απασχολεί ωσαύτως τόν μεγα
λύτερον αριθμόν τών τοιούτων προστατευομένων ή συντηρούντων αυτών, προ
σώπων προς τούτοις θέλει χρησιμοποιηθή ή διεθνής κατάταξις—τύπος κοιτά
Βιομηχανίαν. πάντων τών κλάδων οικονομικής δραστηριότητος, ήτις έγένετο
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δεκτή ύπό.τοΰ Οικονομικού.καί Κοινωνικού Συμβουλίου του 'Οργανισμού Ηνω
μένων Εθνών,, εις την Έβδόμην Σύνοδον αύτοΰ, τη 27η Αυγούστου 1948, ώς
άνεθεωρήθη τω 1958, και ήτις επαναλαμβάνεται έν τω Παραρτήματι της πα
ρούσης Συμβάσεως, λαμιβανομένης υπ' δψιν πάσης δυναμένης νά έπέλθη περαι
τέρω τροποποιήσεως.
.
.
.
.......
6. 'Οσάκις το ΰψος τών παροχών ποικίλλη κ α τ ά , περιοχάς, δ κοινός ένήλιξ
αρρην εργάτης, δύναται νά καθορισθή.δι' έκάστην περιοχήν συμφώνως προς
τάς διατάξεις τών παραγράφων 4 καΐ 5 του παρόντος άρθρου. .
7. Το ήμερομίοθιον του κοινού άρρενος ενηλίκου εργάτου δέον δπως καθο
ρίζηται βάσει του εις κανονικόν αριθμόν ωρών εργασίας αντιστοιχούντος ίίψους
ημερομισθίων, ώς τοΰτο προσδιορίζεται είτε ύπό συλλογικών συμβάσεων, είτε,
ενδεχομένως, υπό ή δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, είτε ύπό του εθίμου, περι
λαμβανομένων και τών τυχόν καταβλητέων τιμαριθμικών επιδομάτων. Ό σ ά κ ι ς
τ ά ούτω καθοριζόμενα ημερομίσθια διαφέρωσι κατά περιοχάς, δέν τυγχάνουν
δμως εφαρμογής αί διατάξεις τής παραγράφου 6 τοΰ παρόντος.άρθρου, λαμ
βάνεται ώς βασις υπολογισμού τό μέσον ήμερομίοθιον.
"Αρθρον 28
Δ ι ά π ά σ α ν περιοδικήν καταβολήν ύποκειμένην είς τάς διατάξεις του πα
ρόντος άρθρου—
(α) τό ϋψος τών παροχών δέον δπως όρίζηται συμφώνως προς καθωρισμέ
νην κλίμακα ή συμφώνως προς κλίμακα καθοριζομένην ύπό τών αρμο
δίων δημοσίων άρχων, συμφώνως προς καθωρισμένους κανόνας'
(β) τό ϋψος τών παροχών δέν δύναται νά μειωθή ειμή καθ' δ μέτρον αί
λοιπαΐ πρόσοδοι τής οικογενείας τοΰ δικαιούχου υπερβαίνουν καθο
ρισμένα ουσιώδη ποσά ή ουσιώδη ποσά καθοριζόμενα ύπό τών αρμο
δίων δημοσίων άρχων, συμφώνως προς καθορισμένους κανόνας*
(γ) τό σύνολον τών παροχών καΐ τών λοιπών προσόδων, αφαιρουμένων
τών ουσιωδών ποσών, περί ών ή υποπαράγραφος ( β ) , δέον δπως επαρκή
ίνα έξασφαλίζη είς τήν οίκογένειαν του δικαιούχου δρους ζωής υγιει
νούς και ευπρεπείς και δπως μή εΐναι κατώτερόν του ποσού τής αντι
στοίχου παροχής, υπολογιζόμενης συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΰ
άρθρου 27"
(δ) αί διατάξεις τής υποπαραγράφου ( γ ) δέον δπως λογίζωνται ώς πλη
ρούμεναι, έάν τό συνολικόν ποσόν τών παροχών, τών καταβαλλομένων
δυνάμει τοΰ περί οδ πρόκειται Μέρους, ύπερβαίνη κατά 30% τουλά
χιστον τό συνολικόν ποσόν τών παροχών, δπερ θά προέκυπτεν έκ τής
εφαρμογής τών διατάξεων τοΰ άρθρου 27 καί τών διατάξεων :
(i) της υποπαραγράφου (6) τής παραγράφου 1,·το0 άρθρου 9, διά
τό Μέρος Ι Γ
(ii) της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 1, τοΰ άρθρου 16,
διά τό Μέρος 11 Γ
(Hi) της υποπαραγράφου ( β ) , της παραγράφου 1, τοΰ άρθρου 22,
διά τό Μέρος IV.
"Αρθρον 29
1. Τό ϋψος τών χρηματικών παροχών, τών εκάστοτε πληρωτέων συμφώνως
τω άρθρω 10, άρθρω 17 καί άρθρω 23, δέον δπως άναθεωρήται κατόπιν ουσιω
δών μεταβολών τοΰ γενικού επιπέδου τών αποδοχών ή ουσιωδών μεταβολών
τοΰ κόστους ζωής.
2. Πάν Μέλος δέονδπως γνωστοποιή τά έξαχθέντα αποτελέσματα τών έν λόγω
αναθεωρήσεων είς τάς εκθέσεις έπί τής εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως,
άς υποχρεούται νά ύποβάλη δυνάμει τοΰ άρθρου 22 τοΰ Καταστατικού τής
Διεθνούς 'Οργανώσεως Ε ρ γ α σ ί α ς , προσέτι δέ καθορίζη τίς ή προς τοΰτο ανα
ληφθείσα δραστηριότης.

913
Π Ι Ν Α Ξ Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Ο Ι ΤΩ Μ Ε Ρ Ε Ι V
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α Ι Π Α Ρ Ο Χ Α Ι Δ Ι Α ΤΟΥΣ Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ Χ Ο Υ Σ  ΤΥΠΟΥΣ
Μέρος
11
111

1

'Ασφαλιστικός κίνδυνος

Δικαιούχος  τύπος

Ά ν ή ρ έχων σύζυγον καΐ
δύο τέκνα
Γήρας
Ά ν ή ρ 6χων σύζυγον είς
ήλικίαν συντάξιμον
θάνατος του συντηρουν Χήρα έχουσα δύο τέκνα
τος προστατευόμενον πρό
σωπον

Ποσοστόν

επί τοις %

'Αναπηρία

50
45
45

Μέρος 1 .  Κ Ο Ι Ν Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ
"Αρθρον 30
Ή εθνική νομοθεσία δέον δπως προβλέπη τήν διατήρησιν τών υπό άπόκτησιν
δικαιωμάτων, καθ* δσον άφορα είς τήν λήψιν παροχών έπι είσφορά\ αναπηρίας,
γήρατος κ α ι επιζώντων, ύπό καθωρισμένους δρους.
"Αρθρον 31
1. Αϊ παροχαί αναπηρίας, γήρατος ή επιζώντων δύνανται νά άναστέλλωνται
ύπό καθωρισμένας προϋποθέσεις, οσάκις ό δικαιούχος άσκή επικερδή δραστη
ριότητα.
2. Α Ι έπι είσφορα παροχαί αναπηρίας, γήρατος ή επιζώντων δύνανται νά
μειουνται, οσάκις αϊ έξ εργασίας πρόσοδοι του δικαιούχου ύπερβαίνωσι καθω
ρισμένον ποσόν, χωρίς έν τούτοις ή μείωσις τών παροχών νά δύναται νά εΐναι
μεγαλύτερα άπό τό υψος τών τοιούτων προσόδων.
3. Αϊ έπι μή είσφορα παροχαί αναπηρίας, γήρατος ή επιζώντων δύνανται νά
μειουνται, οσάκις αϊ έξ εργασίας πρόσοδοι του δικαιούχου ή αϊ λοιπαί πρόσοδοι
αύτου ή αμφότερα, ύπερβαίνωσι καθωρισμένον ποσόν.
"Αρθρον 32
1. Α Ι παροχαί, ών προστατευόμενόν τ ι πρόσωπον άλλως θά έδικαιουτο κατ'
έφαρμογήν οιουδήποτε τών Μερών Ι Ι έως IV της παρούσης Συμβάσεως, δύ
νανται νά άναστέλλωνται καθ' ήν έκταση/ ήθελεν εκάστοτε καθορισθή—
(α) καθ' δ διάστημα ό ενδιαφερόμενος δέν ευρίσκεται έπι του εδάφους
του Μέλους, έκτος έάν, υπό καθωρισμένας προϋποθέσεις, πρόκειται
περί παροχών έπι είσφορα'
(β) καθ' δ διάστημα ό ενδιαφερόμενος συντηρείται δημοσίαις δαπάναις ή
δαπάναις 'Ιδρύματος ή Υπηρεσίας Κοινωνικής 'Ασφαλείας'
( γ ) καθ' δ διάστημα ό ενδιαφερόμενος επεχείρησε δολίως νά έπιτύχη τάς
έν λόγω παροχάς'
(δ) οσάκις ή ασφαλιστική περίπτωσις προεκλήθη συνεπεία ποινικού αδι
κήματος διαπραχθέντος ύπό του ενδιαφερομένου'
(ε) οσάκις ή ασφαλιστική περίπτωσις προεκλήθη έκ προθέσεως λόγω
σοβαρού παραπτώματος του ενδιαφερομένου'
(στ) οσάκις, κατά τάς περιπτώσεις, ό ενδιαφερόμενος αμελή, άνευ σπου
δαίου λόγου, νά χρησιμοποίηση τάς υγειονομικός υπηρεσίας ή τάς υπη
ρεσίας μετεκπαιδεύσεως, α'ίτινες τίθενται ε'ις τήν διάθεσιν άύτοΟ, ή δέν
τηρή τους καθωρισμένους κανόνας διά τήν έξακρίβωσιν της επελεύσεως
ή έξακολουθήσεως του ασφαλιστικού κινδύνου ή τους καθωρισμένόυς
κανόνας διά τήν συμπεριφοράν τών δικαιούχων παροχών και
(ζ) προκειμένου περί παροχών επιζώντων χορηγουμένων είς χήραν, έφ'
δσον ή χήρα συζή μετ' ανδρός ώς σύζυγος αύτοΰ.
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2. Είς τάς καθωρισμένας περιπτώσεις και υπό καθωρισμένα δρια, μέρος των
παροχών, αΐτινες κανονικώς θά έχορηγουντό, δέον δπως καταβάλληται είς τ ά
εξαρτώμενα έκ τοΰ ενδιαφερομένου πρόσωπα.
Αρθρον 33
1. Είς ήν περίπτωσιν προστατευόμενον πρόσωπον πληροί ή θά ήδύνατο άλλως
νά πληροί τάς προϋποθέσεις διά πλείονας της μιας τών προβλεπομένων έν τη
παρούση Συμβάσει παροχών ταυτοχρόνως, αϊ παροχαί αδται δύνανται νά
μειοΰνται υπό καθωρισμένους δρους καΐ εντός καθωρισμένων ορίων. Έ ν τού
τοις, τό προστατευόμενον πρόσωπον δέον δπως λαμβάνη συνολικώς ποσόν ίσον
τουλάχιστον προς τό υψος της μεγαλυτέρας τών παροχών.
2. ΕΙς η1 ν περίπτωσιν προστατευόμενον πρόσωπον πληροί ή άλλως θά ήδύνατο
νά πληροί τάς προϋποθέσεις διά παροχήν τίνα προβλεπομένην έν τη παρούση
Συμβάσει, λαμβάνει δέ, διά τήν αυτήν άσφαλιστικήν περίπτωσιν, έτέραν χρη
ματικήν παροχήν κοινωνικής ασφαλείας, πλην τών οικογενειακών παροχών,
αϊ όφειλόμεναι δυνάμει της παρούσης Συμβάσεως παροχαί δύνανται νά μειών
τ α ι ή νά αναστέλλονται υπό καθωρισμένας προϋποθέσεις καΐ εντός καθωρι
σμένων ορίων, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι ή γενομένη μείωσις ή τό άνασταλέν
τμήμα τών παροχών δεν υπερβαίνει τό ϋψος τής ετέρας τών παροχών.
"Αρθρον 34
1. Πάς αίτών δέον δπως κέκτηται τό δικαίωμα προσφυγής, είς περίπτωσιν
αρνήσεως χορηγήσεως τών παροχών είς τοΰτον ή αμφισβητήσεως περί του είδους
ή του ποσού ταύτης.
2. Δέον δπως καθορισθώσι διαδικασίαι, αΐτινες θά έπιτρέπωσιν, έφ' δσον ενδεί
κνυται, είς τόν αιτούντα νά έκπροσωπηθη ή παραστή δι' ειδικευμένου προσώπου
της εκλογής του ή ύπό αντιπροσώπου αντιπροσωπευτικής 'Οργανώσεως τών
προστατευομένων προσώπων.
"Αρθρον 35
1. Πάν Μέλος δέον δπως άναλαμβάνη γενικήν εύθύνην καθ* δσον άφορα" εις
τήν προσήκουσαν χορήγησιν τών καταβαλλομένων κατ* έφαρμογήν της παρού
σης Συμβάσεως παροχών και δπως λαμβάνη πάντα τ ά ά ν α γ κ α ΐ α π ρ ό ς τούτο
μέτρα.
2. Πάν Μέλος δέον δπως άναλαμβάνη γενικήν εύθύνην καθ' δσον άφορα" είς
τήν όρθήν διοίκησιν τών οργανισμών και υπηρεσιών, αΐτινες συμβάλλουν εις τήν
έφαρμογήν τής παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 36
'Οσάκις ή διοίκησις δέν άσκήται ύπό οργανισμού διευθυνομένου ύπό τών δη
μοσίων άρχων ή ύπό κρατικής υπηρεσίας υπευθύνου απέναντι του Νομοθετικού
Σώματος, οι εκπρόσωποι τών προστατευομένων προσώπων δέον δπως συμμε
τέχωσιν εις τήν διοίκησιν ύπό καθωρισμένους δρους' ή εθνική νομοθεσία δύναται
επίσης νά προβλέπη τήν συμμετοχήν αντιπροσώπων τών εργοδοτών και τών
δημοσίων άρχων.
ΜΕΡΟΣ V I I . ΠΟΙΚΙΛ ΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
"Αρθρον 37
Παν Μέλος, οΟτινος ή νομοθεσία προστατεύει μισθωτούς δύναται, έν τω άναγ
καίω μέτρω, νά εξαίρεση από τής εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως :
(α) τ ά ασκούντα έκτακτους εργασίας πρόσωπα"
(β) τ ά μέλη τής οικογενείας του εργοδότου, τ ά συμβιουντα ύπό τήν αυτήν
στέγην, καθ* δ μέτρον εργάζονται δ ι ' άύτόν
( γ ) λοιπάς κατηγορίας μισθωτών, ών ό αριθμός δέον δπως μή ύπερβαίνη
τό 10% του συνόλου τών μισθωτών, πλην τών εξαιρουμένων δυνάμει
τών υποπαραγράφων (α) καΐ (β) τοΟ παρόντος άρθρου.
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"Αρθρον 38
1. Παν Μέλος, οδτινος ή νομοθεσία προστατεύει μισθωτούς δύναται, δια δη
λώσεως συνοδευούσης την έπικύρωσίν του, νά εξαίρεση προσωρινώς της εφαρ
μογής της παρούσης Συμβάσεως τους μισθωτούς του γεωργικού τομέως, οΐτινες
δέν προστατεύονται εισέτι ύπό της νομοθεσίας του, κατά την ήμέραν τής έν
λόγω επικυρώσεως.
2. Παν Μέλος, δπερ ήθελεν υποβάλει δήλωσιν κατ* έφαρμογήν της παραγράφου
1 τοΰ παρόντος apQpco, εις τάς εκθέσεις έπι της εφαρμογής της παρούσης Σ υ μ 
βάσεως, ας υποχρεούται νά ύποβάλη δυνάμει του άρθρου 22 του Καταστατικού
τής Διεθνούς 'Οργανώσεως Ε ρ γ α σ ί α ς , δέον δπως άναφέρη έν τίνι μέτρω Ιθεσεν
έν ίσχύϊ κ α ι τίνα ίσχύν προτίθεται νά δώση είς τάς διατάξεις τής Συμβάσεως,
καθ* δσον άφορα είς τους μισθωτούς τοΟ γεωργικού τομέως, ώς κ α ι πάσας
τάς πραγματοποιηθείσας προόδους, επί τω τέλει εφαρμογής τής Συμβάσεως
επί των έν λόγω μισθωτών ή, έφ' δσον δέν έχει νά γνωρίση οιανδήποτε άλλαγήν,
δέον δπως παρέχη πάσας τάς καταλλήλους εξηγήσεις.
3. Παν Μέλος, δπερ ήθελεν υποβάλει δήλωσιν κατ* έφαρμογήν τής παραγρά
φου 1 του παρόντος άρθρου, δέον δπως αύξηση τόν αριθμόν των προστατευο
μένων μισθωτών του γεωργικού τομέως, έν ω μέτρω κ α ι δσον ταχέως ήθελον
επιτρέψει αϊ περιστάσεις.
"Αρθρον 39
1. Πάν Μέλος, δπερ έπικυροΐ την παροϋσαν Σύμβασιν, δύναται διά δηλώσεωο
συνοδευούσης τήν έπικύρωσίν του, νά εξαίρεση τής εφαρμογής τής Συμβάσεως :
(α) τους ναυτικούς περιλαμβανομένων και τών αλιέων'
(β) τους δημοσίους υπαλλήλους,
έφ' δσον αϊ κατηγορίαι αΰται προστατεύονται ύπό είδ""*.,»/ συστημάτων, άτινα
χορηγούν συνολικώς, παροχάς ίσας τουλάχιστον προς τάς προβλεπομένας ύπό
τής παρούσης Συμβάσεως.
2. Έ φ ' δσον Ισχύει δήλωσις γενομένη κατ' έφαρμογήν τής παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, τό Μέλος δύναται νά εξαίρεση τ ά οριζόμενα έν τη δη
λώσει ταύτη πρόσωπα έκ τοΟ αριθμού τών λαμβανομένων υπ' δψιν προσώπων
διά τόν ύπολογισμόν τών ποσοστών τών προβλεπομένων έν ύποπαραγράφω (β)
τής παραγράφου 1 κ α ι έν ύποπαραγράφω (β) τής παραγράφου 2 του άρθρου 9'
έν ύποπαραγράφω (β) τής παραγράφου 1 καΐ έν ύποπαραγράφω (β) τής παρα
γράφου 2 του άρθρου 16' έν ύτιοτταραγράφω (β) τής παραγράφου 1 και έν ύπο
παραγράφω (β) τής παραγράφου 2 του άρθρου 22' και έν ύποπαραγράφω ( γ )
τοΟ άρθρου 37.
3. Παν Μέλος, δπερ ήθελεν υποβάλει δήλωσιν συμφώνως ταΐς διατάξεσι τής
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύναται, έν συνεχεία, νά γνωστοποίηση
είς τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας, δτι αποδέχεται
τάς υποχρεώσεις τής παρούσης Συμβάσεως, καθ' δσον άφορα είς πασαν κατη
γορίαν έξαιρεθεΐσαν κατά τήν έπικύρωσίν της.
"Αρθρον 40
Έφ* δσον προστατευόμενον πρόσωπον δικαιούται νά τύχη, δυνάμει τής εθνι
κής νομοθεσίας, είς περίπτωσιν θανάτου τοΟ συντηρουντος αυτόν προσώπου,
περιοδικών παροχών άλλων ή τών παροχών επιζώντων, αί έν λόγω περιοδικαί
παροχαΐ δύνανται νά έξομοιωθώσι προς τάς παροχάς επιζώντων διά την έφαρ
μογήν τής παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 41
1. Μέλος, δπερ
(α) απεδέχθη τάς υποχρεώσεις τής παρούσης Συμβάσεως, καθ' δσον άφορα
είς τ ά Μέρη Η , Π Ι καΐ IV, κ α ι
(β) προστατεύει ποσοστόν του ενεργού οικονομικώς πληθυσμού, δπερ είναι
κατά δέκα τουλάχιστον μονάδας μεγαλύτερον του απαιτουμένου τοιού
του έν άρθρω 9, παράγραφος 1, υποπαράγραφος ( β ) , έν άρθρφ 16,
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παράγραφος 1, υποπαράγραφος (β) καΐ έν άρθρω 22, παράγραφος 1,
υποπαράγραφος (β) ή πληροί τάς διατάξεις του άρθρου 9, παράγρα
φος 1. υποπαράγραφος (γ) τοΰ άρθρου 16, παράγραφος 1, υποπαρά
γραφος (γ) και τοΰ άρθρου 22, παράγραφος 1, υποπαράγραφος ( γ ) ,
και
(γ) εξασφαλίζει, καθ' δσον άφορα" εις δύο τουλάχιστον των καλυπτομένων
ύπό τών Μερών 11, 111 και IV, ασφαλιστικών κινδύνων, παροχάς ύψους
αντιστοιχούντος εις ποσοστόν μεγαλύτερον κατά πέντε τουλάχιστον
μονάδας τών ποσοστών τών καθοριζομένων έν τω συνημμένω τω Μέρει
V Πίνακι,
δύναται νά έπωφεληθή τών διατάξεων της επομένης παραγράφου.
2. Το έν λόγω Μέλος δύναται :
(α) νά άντικαταστήση, διά την έφαρμογήν του άρθρου 11, παράγραφος
2, υποπαράγραφος (β) και του άρθρου 24, παράγραφος 2, υποπαρά
γραφος (β) την καθοριζομένην έν αύτοΐς τριετή περίοδον, διά πενταε
τούς τοιαύτης"
(β) νά καθόρίση τους δικαιούχους παροχών επιζώντων κατά τρόπον δια
φορετικόν του απαιτουμένου έν άρθρω 21, άλλα έξασφαλίζοντα συνο
λικόν αριθμόν δικαιούχων ουχί μικρότερον του αριθμού, δστις θά πρρέ
κυπτεν έκ της εφαρμογής του άρθρου 21.
3. Πάν Μέλος, δπερ επωφελείται τών διατάξεων της παραγράφου 2 τοΰ πα
ρόντος άρθρου, δέον όπως άναφέρη είς τάς εκθέσεις επί της εφαρμογής της
παρούσης Συμβάσεως, άς υποχρεούται νά ύποβάλη συμφώνως τω άρθρω 22
του Καταστατικού της Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας, την θέσιν της νομο
θεσίας και πρακτικής τής Χώρας του, καθ' δσον άφορα" εις τά εξεταζόμενα είς
την έν λόγω παράγραφον θέματα και τάς συντελεσθείσας προόδους προς πλήρη
έφαρμογήν τών διατάξεων τής Συμβάσεως.
"Αρθρον 42
1. Μέλος,1 δπερ—
(α) απεδέχθη τάς υποχρεώσεις τής παρούσης Συμβάσεως, καθ' δσον άφορα
είς τά Μέρη II, III και ΙV, καΐ
(β) προστατεύει ποσοστόν τοΰ ενεργού οίκονομικώς πληθυσμού, δπερ είναι
κατά δέκα τουλάχιστον μονάδας μεγαλύτερον τοΰ απαιτουμένου τοιού
του έν άρθρω 9, παράγραφος 1, υποπαράγραφος (β), έν άρθρω 16,
παράγραφος 1, υποπαράγραφος (β) και έν άρθρω 22, παράγραφος 1,
υποπαράγραφος (β) ή πληροί τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 9, παράγραφος
I, υποπαράγραφος ( γ ) , τοΰ άρθρου 16, παράγραφος 1, υποπαράγρα
φ ο (ν) κ0£1 τ ° δ άρθρου 22, παράγραφος 1, υποπαράγραφος ( γ ) , τό
Μέλος τοΰτο δύναται νά άποκλίνη ώρισμένων διατάξεων τών Μερών'
II, III και IV, ύπό τόν δρον δτι, τό συνολικόν ποσόν τών χορηγουμέ
• νων παροχών δυνάμει τοΰ περί οδ ό λόγος Μέρους, είναι ίσότιμον προς
110% τουλάχιστον τοΰ συνολικοΰ ΰψους τών παροχών, αΐτινες θά έπε
τυγχάνοντο διά τής εφαρμογής άπασών τών διατάξεων τοΰ έν λόγω
Μέρους.
2. Πάν Μέλος πραγματοποίησαν τοιαύτας αποκλίσεις, δέον δπως άναφέρη
είς τάς εκθέσεις έπι τής εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως, άς υποχρεούται
νά ύποβάλη συμφώνως τω άρθρω 22 τοΰ Καταστατικού τής Διεθνούς 'Οργα
νώσεως 'Εργασίας, τήν θέσιν τής νομοθεσίας και πρακτικής τής Χώρας του,
καθ' δσον άφορα είς τά αποτελούντα άντικείμενον τών τοιούτων αποκλίσεων
θέματα και τάς συντελεσθείσας προόδους προς πλήρη έφαρμογήν τών διατάξεων
τής Συμβάσεως.
"Αρθρον 43
Ή παρούσα Σύμβασις δέν τυγχάνει εφαρμογής—
(α) επί ασφαλιστικών περιπτώσεων, αΐτινες έπήλθον πρό τής ενάρξεως
ίσχύος του αντιστοίχου Μέρους τής Συμβάσεως διά τό ένδιαφερόμενον
Μέρος*
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(β) έπί παροχών χορηγουμένων δι' άσφαλιστικάς περιπτώσεις, επελθού
σας μετά τήν ίναρξιν Ισχύος του αντιστοίχου Μέρους της Συμβάσεως
δια το ένδιαφερόμενον Μέλος, καθ' δ μέτρον τα έπί τών παροχών τού
των δικαιώματα άπορρέουσιν έκ περιόδων προγενεστέρων της ημερο
μηνίας της τοιαύτης ενάρξεως ισχύος.
"Αρθρον 44
1. Ή παρούσα Σύμβασις αναθεωρεί, υπό τάς κατωτέρω καθοριζομένας προϋ
ποθέσεις, τήν περί 'Ασφαλίσεως Γήρατος (Βιομηχανία, κ.λ.π.) Σύμβασιν τοΰ
1933, τήν περί 'Ασφαλίσεως Γήρατος (Γεωργία) Σύμβασιν του 1933, τήν περί
'Ασφαλίσεως Αναπηρίας (Γεωργία) Σύμβασιν του 1933, τήν περί 'Ασφαλίσεως
θανάτου (Βιομηχανία κ.λ.π.) Σύμβασιν του 1933 και τήν περί 'Ασφαλίσεως
θανάτου (Γεωργία) Σύμβασιν του 1933.
2. Ή αποδοχή τών υποχρεώσεων της παρούσης Συμβάσεως υπό τίνος Μέλους
δπερ ήθελεν υπογράψει μίαν ή πλείονας τών οΟτω άναθεωρηθεισών Συμβάσεων,
επάγεται άπό της ημερομηνίας ενάρξεως Ισχύος της παρούσης Συμβάσεως, τάς
ακολούθους νομικάς συνεπείας διά τό έν λόγω Μέλος :
(α) ή αποδοχή τών υποχρεώσεων του Μέρους 11 της Συμβάσεως επάγεται,
αυτοδικαίως, τήν άμεσον καταγγελίαν της περί της 'Ασφαλίσεως Ανα
πηρίας (Βιομηχανία κ.λ.π.) Συμβάσεως του 1933 και της περί 'Ασφα
λίσεως 'Αναπηρίας (Γεωργία), Συμβάσεως του 1933"
(β) ή αποδοχή τών υποχρεώσεων του Μέρους 111 της Συμβάσεως επάγεται,
αυτοδικαίως, τήν άμεσον καταγγελίαν της περί 'Ασφαλίσεως Γήρατος
(Βιομηχανία κ.λ.π.) Συμβάσεως του 1933 και της περί 'Ασφαλίσεως
Γήρατος (Γεωργία), Συμβάσεως του 1933'
(γ) ή αποδοχή τών υποχρεώσεων τοΰ Μέρους IB της Συμβάσεως, επά
γεται, αυτοδικαίως, τήν άμεσον καταγγελίαν της περί 'Ασφαλίσεως
θανάτου (Βιομηχανία κ.λ.π.) Συμβάσεως του 1933 και της περί 'Ασφα
λίσεως θανάτου (Γεωργία), Συμβάσεως τοΰ 1933.
"Αρθρον 45

1. Συμφώνως ταϊς διατάξεσι του άρθρου 75 της περί Κοινωνικής 'Ασφαλείας
('Ελάχιστα "Ορια) Συμβάσεως του 1952, τά κατωτέρω Μέρη της έν λόγω Συμ
βάσεως και αϊ σχετικαί διατάξεις έτερων Μερών αυτής, θά παύσωσιν ίσχύουσαι,
διά παν Μέλος, δπερ ήθελεν επικυρώσει τήν παροΰσαν Σύμβασιν, άφ' ής ημε
ρομηνίας αϊ διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως καθίστανται δεσμευτικά! έπί
του Μέλους τούτου, χωρίς νά Ίσχύη δήλωσις γενομένη κατ' έφαρμογήν τοΟ
άρθρου 38 :
(α) Μέρος IX, έφ' όσον τό Μέλος απεδέχθη τάς υποχρεώσεις του Μέρους
II της παρούσης Συμβάσεως'
(β) Μέρος V έφ' δσον τό Μέλος απεδέχθη τάς υποχρεώσεις του Μέρους
III της παρούσης Σ υμβάσεως*
(γ) Μέρος Χ, έφ' δσον τό Μέλος απεδέχθη τάς υποχρεώσεις τοΟ Μέρους
IV της παρούσης Συμβάσεως.
2. Ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι δέν Ισχύει δήλωσις γενομένη, κατ* έφαρμογήν του
άρθρου 38, ή αποδοχή τών υποχρεώσεων της παρούσης Συμβάσεως, δέον δπως
λογίζηται, διά τους σκοπούς του άρθρου 2 της περί Κοινωνικής 'Ασφαλείας
(Ελάχιστα "Ορια), Συμβάσεως τοΟ 1952, ώς επαγόμενη άποδοχήν τών υπο
χρεώσεων τών ακολούθων Μερών και τών σχετικών διατάξεων έτερων Μερών
της ώς είρηται Συμβάσεως :
(α) Μέρος IX, έφ' δσον τό Μέλος απεδέχθη τάς υποχρεώσεις τοΟ Μέρους
II της παρούσης Συμβάσεως'
(β) Μέρος V, έφ' δσον τό Μέλος απεδέχθη τάς υποχρεώσεις του Μέρους
III της παρούσης Συμβάσεως"
(ν) ΜέροςΧ, έφ* δσον τό Μέλος απεδέχθη τάς υποχρεώσεις του Μέρους
IV της παρούσης Συμβάσεως.
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"Αρθρον 46
"Εφ* όσον δρισθή οΰτω Οπό Συμβάσεως υίοθετηθησομένης μεταγενεστέρως ύπό
της Διασκέψεως καΐ άφορώσης εις έν ή πλείονα των εξεταζομένων έν τη παρούση
Συμβάσει θεμάτων, αί διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως αΐτινες ήθελον κα
θορισθή έν τη είρημένη Συμβάσει θά παύσωσι νά έφαρμόζωνται εις παν Μέλος
επικύρωσαν τήν τελευταίαν ταύτην, άπό της ενάρξεως Ισχύος της διά τό ένδια
φερόμενον Μέλος.
Μέρος Ι Π.ΤΕΛΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
"Αρθρον 47
ΑΙ επίσημοι επικυρώσεις της παρούσης Συμβάσεως δέον βπως άνακοινώνται
είς τόν Γενικόν Διευθυντήν του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, παρ* οΟ καΐ κατα
χωρίζονται.
"Αρθρον 48
1. Ή παρούσα Σύμβασις δέν δεσμεύει εΙμή μόνον τά Μέλη της Διεθνούς 'Ορ
γανώσεως Εργασίας, ών ή έπικύρωσις κατεχωρίσθη ύπό του Γενικού Διευ
θυντοΟ.
2. Τίθεται έν Ισχύΐ δώδεκα μήνας μετά τήν ύπό τοΟ ΓενικοΟ Διευθυντού κατα
χώρισα/ των πράξεων επικυρώσεων δύο Μελών.
3. Κατ* άκολουθίαν, ή Σύμβασις αϋτη άρχεται Ισχύουσα δι* έκαστον Μέλος,
δώδεκα μήνας, άφ* ής καταχωρισθή ή έπικύρωσις αυτής.
"Αρθρον 49
1. Παν Μέλος έπικυροΰν τήν παρουσοα/ Σύμβασιν δύναται, μετά πάροδον δε
καετίας άπό τής ενάρξεως Ισχύος οώτής, νά καταγγείλη ταύτην ή έν ή πλείονα
των Μερών 11 έως IV αυτής, διά πράξεως άνακοινουμένης είς τόν Γενικόν Διευ
θυντήν του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας και υτι* αύτοτΰ καταχωριζομένης. Ή
κοτταγγελία άρχεται ισχύουσα έν έτος μετά τήν καταχώρησιν αυτής.
2. Παν Μέλος έπικυροΰν τήν παρουσαν Σύμβασιν, δπερ, εντός έτους άπό τής
λήξεως τής έν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευομένης δεκαετίας, δέν
ποιείται χρήσιν του ύπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένου δικαιώματος κα
ταγγελίας, δεσμεύεται διά μίαν νέαν δεκαετίαν καΐ συνεπώς δικαιούται νά
καταγγέλλη τήν παρουσαν Σύμβασιν ή έν ή πλείονα των Μερών II έως
IV αυτής, επί τή λήξει έκαστης δεκαετίας καΐ ύπό τους έν τω παρόντι άρθρω
προβλεπόμενους δρους.
"Αρθρον 50
1. Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας θέλει γνωστοποιή
σει είς άπαντα τά Μέλη τής Διεθνούς 'Οργανώσεως 'Εργασίας τήν καταχώ
ρισιν πασών των πράξεων επικυρώσεων καΐ καταγγελιών, αΐτινες κοινοποιούνται
αύτώ ύπό τών Μελών τής 'Οργανώσεως.
2. Γνωστοποιών είς τά Μέλη τής 'Οργανώσεως τήν καταχώρισιν τής δευτέρας
πράξεως επικυρώσεως, ήτις τω έχει κοινοποιηθή δ Γενικός Διευθυντής επισύρει
τήν προσοχήν τών Μελών τής 'Οργανώσεως επί τής ημερομηνίας ενάρξεως τής
Ισχύος τής παρούσης Συμβάσεως.
"Αρθρον 51
Ό Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Γραφείου 'Εργασίας άνακοινοΐ προς κα
ταχώρισιν είς τόν Γενικόν Γραμματέα τών 'Ηνωμένων 'Εθνών, συμφώνως τω
άρθρω 102 του Καταστατικού Χάρτου τών Ηνωμένων "Εθνών, λεπτομερείς πλη
ροφορίας σχετικάς προς πάσας τάς πράξεις επικυρώσεως καΐ καταγγελίας,
άτινας οδτος ήθελε καταχωρίσει συμφώνως προς τά προηγούμενα άρθρα.
"Αρθρον 52
Όσάκις ήθελε κρίνει άναγκαΐον, τό Διοικητικόν Συμβούλιον του Διεθνούς
Γραφείου "Εργασίας δέον δπως ύποβάλλη εις τήν Γενική ν Διάσκεψιν έκθεσιν
επί τής εφαρμογής τής παρούσης Συμβάσεως καΐ άποφασίζη έάν συντρέχη
περίπτωσις αναγραφής είς τήν ήμερησίαν διάταξιν τής Διασκέψεως, θέματος
ολικής ή μερικής αναθεωρήσεως ταύτης
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"Αρθρον 53
1. 'Εν ή περιπτώσει ή Διάσκεψις άποδεχθή νεωτέραν Σύμβασιν έπαγομένην
έν δλω ή έν μέρει άναθεώρησιν της παρούσης κσΐ έφ' όσον ή νέα Σύμβασις δέν
ορίζει άλλως :
(α) ή ύπό τίνος Μέλους έπικύρωσις της νέας αναθεωρητικής Συμβάσεως
επάγεται αυτοδικαίως, πάρα τάς διατάξεις του ώς άνω άρθρου 49,
άμεσον καταγγελίαν της παρούσης Συμβάσεως, ύπό τήν έπιφύλαξιν
δτι ή νέα αναθεωρητική Σύμβασις ήθελε τεθή έν ΙσχύϊΓ
(β) άπό τής ενάρξεως τής Ισχύος τής νέας αναθεωρητικής Συμβάσεως, ή
παρούσα Σύμβασις παύει νά είναι δεκτική επικυρώσεως ύπό των Μελών.
2. Έ ν πάση περιπτώσει ή παρούσα Σύμβασις παραμένει έν ίσχύϊ ύπό τόν
τύπον καΐ περιεχόμενον αυτής διά τά Μέλη, άτινα, έπικυρώσαντα αυτήν, δέν
ήθελον επικυρώσει τήν αναθεωρούσαν ταύτην νέαν Σύμβασιν.
"Αρθρον 54
Τό Γαλλικόν καΐ Άγγλικόν κείμενον τής παρούσης Συμβάσεως είναι έξ ίσου
αυθεντικά.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ  ΤΥΠΟΣ, ΚΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ, ΠΑΝΤΩΝ
ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ
(ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΙ ΣΑ ΤΩ 1958)
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΜΕΩΝ
Τομεύς
Κλάδος
Τομεύς Ο. Γεωργία, Δασοκομία, θήρα, 'Αλιεία.
01. Γεωργία
02. Δασοκομία καΐ έκμετάλλευσις δασών
03. θήρα, παγίδευσις καΐ διάδοσις του θηράματος
04. 'Αλιεία.
Κατηγορία 1. Εξορυκτικά! Βιομηχανίαι.
11. Ανθρακωρυχεία
12. Μεταλλωρυχεΐα
13. Άκάθαρτον πετρέλαιον καΐ φυσικόν άεριόφως
14. Λατομεία οίκοδομικών λίθων, άργιλοχώματος καΐ άμμου
19. Λοιπά όρυχεΐα μή μεταλλικά.
Κατηγορία 2—3. Βιοτεχνία.
20. Βιομηχανίαι τροφίμων, πλην των βιομηχοτνιών ποτοποιίας
21. Βιομηχανίαι ποτών
22. Βιομηχανία καπνού
23. Υφαντουργία
24. Βιομηχανία υποδημάτων και είδών άμφιέσεως καΐ λοιπών ετοίμων εΙδών
έξ υφασμάτων
25. Βιομηχανίαι ξύλου καΐ φελλού, έκτος της επιπλοποιίας
26. Βιομηχανία επίπλων
27. Βιομηχανία χάρτου καΐ είδών χαρτίνων
28. Τυπογραφία, εκδόσεις καΐ συναφείς βιομηχανίαι
29. Βιομηχανία δερμάτων καΐ δερματίνων καΐ γουνίνων είδών, έκτος υποδη
μάτων καΐ άλλα είδών άμφιέσεως
30. Βιομηχανία είδών ελαστικού
31. Βιομηχανία Χημικών προϊόντων
32. Βιομηχανία προϊόντων πετρελαίου καΐ άνθρακος
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Τομεύς
Κλάδος
33. Βιομηχανία μή μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, έκτος παραγώγων του
πετρελαίου και άνθρακος
34. ΒασικαΙ βιομηχανίαι μετάλλου
35. Βιομηχανία μεταλλικών προϊόντων, έκτος τών μηχανημάτων καΐ μετα
φορικών μέσων
36. Βιομηχανία μηχανημάτων, έκτος τών ηλεκτρικών τοιούτων
37. Βιομηχανία ηλεκτρικών μηχανημάτων, εργαλείων, συσκευών και εξαρ
τημάτων
38. Βιομηχανία μεταφορικών μέσων
39* Διάφοροι βιοτεχνίαι.
Κατηγορία 4. Δομική και Δημόσια £ργα.
40. Δομική καΐ Δημόσια £ργα.
Κατηγορία 5. Ηλεκτρισμός, Άεριόφως, "Υδρευσις
καΐ ΎγειονομικαΙ Ύπηρεσίαι
51. 'Ηλεκτρισμός, άεριόφως καΐ ατμός
52. "Υδρευσις καΐ Υγειονομικοί Ύπηρεσίαι.
61.
62.
63.
64.

Κατηγορία 6. Έμπόριον
Χονδρικόν καΐ Λιανικόν Έμπόριον
Τράπεζαι καΐ άλλα οικονομικά Ιδρύματα
"Ασφάλειαι
Υποθέσεις ακινήτων.

Κατηγορία 7. Μεταφοραί, Άποθήκευσις καΐ Συγκοινωνίαι
71. Μεταφοραί
72. Άποθήκευσις
73. Συγκοινωνίαι.
Κατηγορία 8, Ύπηρεσίαι.
81. ΚρατικαΙ Ύπηρεσίαι
82. Ύπηρεσίαι προσφερόμεναι είς τό κοινόν
83. Ύπηρεσίαι προσφερόμεναι είς τάς επιχειρήσεις

84. Ύπηρεσίαι Ψυχαγωγίας
85. ΠροσωπικαΙ Ύπηρεσίαι.
Κατηγορία 9. Δραστηριότητες μή σαφώς προσδιωρισμέναι.
90. Δραστηριότητες μή σαφώς προσδιωρισμέναι.

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογραφεΙω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

