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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο ΠΕΡΙ Κ01'ΜΩ'ΝΙιΚΩ'.Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Ν ΝΟΜΟΣ 1980 

ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 

Μέρος Ι . - Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
Αρθρον 

1. Συνοπτικός τίτλος. 
2. Ερμηνεία. 

Μέρος Ι Ι . -ΗΣΦΑΛΙ-Σ'ΜΈΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ 
3. Ήσφαλισμένοι. 
4. 'Υπσχρέωσις καταβολής εισφορών άναφορικώς προς μισθωτούς. 
5. Ποσόν 'εισφορών άναφορικώς προς μισθωτούς. 
6.- Επιστροφή εισφορών ε'ίς 'μισθωτούς υπαγόμενους αναδρομικώς εις 

επαγγελματικά σχέδια συντάξεων άνευ εισφορών. 
7. Εισφορά Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας δια πρόσωπα υπηρετούντα έν 

τη Εθνική Φρουρά, 
β. ΕΙΙδυκή εισφορά εργοδοτών εις ώρισμένας περιπτώσεις. 
9. Άπασχόλησις μισθωτού ύπό 'δύο η πλειόνων 'εργοδοτών. 

10. Άπαισχόλησις ήσφαλισμένου ώς μισθωτού κα ι ως αυτοτελώς 'έργα· 
ζσμένου.. 

11. Παρακράτησις ποσού εισφορών μισθωτού υπό τόΰ εργοδότου. 
12. Ύποχρέωσις καταβολής εισφορών αυτοτελώς εργαζομένων. 
13« Ποσόν εισφορών αυτοτελώς εργαζομένων. 
14. 'Απόσ&εσις ιεΐισφορών. 
15̂  Προαιρετική άσφάλισις. 
16. Ποσόν εισφορών προαιρετικούς ήσφαλισμένων. 
17. Τερματισμός ικαταβολής εισφορών. 
18. Πίστωσις ασφαλιστέων αποδοχών. 
19. Ποσόν πιστουιμένων ασφαλιστέων αποδοχών. 
20. Μετατροπή πληρωβεισών και πιστω'θεισών ασφαλιστέων 'αποδοχών εις 

άσφαλιστικάς (μονάδας. 
21r 'Αναπροσαρμογή του ποσού τών ασφαλιστέων αποδοχών, 

(865) 
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Μέρος 111. ^Π Α Ρ ΟΧ ΑΙ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΛΟΓΩι 
ΕΠΑΠΓΕΛίΜΑΤΙιΚΩ'Ν ©ΛΑΒΩΝ 

"Αρθρον 
22. Είδη παροχών. 
23. Μετατροπή ασφαλιστικών, μονάδων εις πληρωθείσας και πιστωθείσας 

ασφαλιστέας άπσδοχάς. 
24. Προϋποθέσεις εΊσφορας. 
25. Υπολογίσιμος πληρωθεισών ικαι πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών 

διά «κοπούς παροχών., .Ί. . ■ . ' ; : , . 
26. ΊΑ>σφαλιστέαι άποδοχαί έπί τών όποιων είναι καταβλητέαι εΊσφοραΙ 

λογιΐζόιμεναι ώς πληρωθεΐσαι. 
27. Ποσόν και ϋψος παροχών. 
26. Βοήθηιμα γάμου^ 
29. Βοήθημα τοκετού. 
30. Έπίδοιμα μητρότητας. · 
31. "Είκπτωσις ιέικ του προς ληψιν επιδόματος ιμητρότητος δικαιώιματος. 
32. Έπιδόιματα .ασθενείας και ανεργίας. 
33. Έξάντλησις και άνάκτη'σις δικαιώματος εις έπί)δο<μα ασθενείας ή 

ανεργίας. 
34. "Βκπτωσις 'έκ του προς ληψιν επιδόματος ασθενείας δικαιώ'ματος. 
35. "Εκπτωσις 'έκ του προς ληψιν επιδόματος ανεργίας δικαιώιματος. 
36. Σύνταξις γήρατος. 
37. Βίδιική αϋξηοις του ϋψους τών συντάξεων γήρατος και χηρείας. 
38. Σύνταξις άνικανότητος. 
39. Σύνταξις χηρείας. 
40. Έπίδοιμα ορφάνιας. 
41. Βοήθημα κηδείας. * 
42. ΈπίΙδομα αγνοουμένου. 

Μέρος IV.^ΠΑΡΟΧΑΙ ΛΟΓΩι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 
43. Είδη και ϋψος παροχών. 
44. "Εννοια έπαγγελματυκου ατυχήματος. 
45. 'Επίδομα σωιματικής βλάβης. 
46. Παροχαι λόγω αναπηρίας. 
47. Μερική αναπηρία λογιζόμενη ώς ολική. 
48. Προσαύξησις συντάξεως αναπηρίας λόγω τακτικής μερίμνης. 
49. ΠαροχαΙ λόγω θανάτου. 
50. Γνωστοποίηοις ατυχημάτων υπό ήσφαλισμένων. 
51. Άνάρτησις περιλήψεως ώρισμένων διατάξεων εις τόπους εργασίας. 
52. Υποχρεώσεις αιτούντων και δικαιούχων παροχών λόγω σωματικής 

βλάβης. ή αναπηρίας. 
53. Κάθωρισμέναι νόσοι. 
54; "Έκπτωσις έκ τοΰ δικαιώματος προς ληψιν επιδόματος σωματικής 

βλάβης και συντάξεως αναπηρίας. 
55. Εφαρμογή επί προσώπων υπηρετούντων επί πλοίων καί αεροσκαφών. 
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Μέρος V.-ΓΕ 'ΝΙΚΑΙ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 
"Αρθρον 

56. Δωρεάν ΐατρϋκή περίθαλψις εις ώρισμένας περιπτώσεις. 
57. Καταβολή δαπανών επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ή αναπροσαρμογής 

έ)κ τοΟ Ταμείου. 
58. Πρόσωπα έν τη αλλοδαπή ή έκτίοντα ποινήν φυλακίσεως. 
59. Αϋξησις παροχών δι ' έξαρτωιμένους. 
60. 'Απαιτήσεις και πληρωμαί. 
61. ιΔιπλά δικαιώματα. 
62j Άντιπροσώπευσις θανόντων και ανικάνων προσώπων. 
63. Άναπαλλοτρίωτον παροχών. 
64. Επιστροφή παροχής παρανόμως 'καταβληθείσης. 

Μέρος VI . - .Δ ΙΟ ΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
.ΚΑ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ! 

65. Όρισμός εξεταστών απαιτήσεων και επιθεωρητών. 
66. 'Εξουσίαι επιθεωρητών. 
67. Ίατρυκόν Συμβούλιο ν και Ίατρ ικόν Συμβούλιον Πνευμονοκόνιάσεως. 
68. Συμβούλιον Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων. 
69. Τοομεΐον Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων. 
70. 'Δαπάναι διουκήσεως. 
71. Άναλογιστικ'αί ανασκοπήσεις. 
72. 'Αναπροσαρμογή και ιάνασκόπησις ϋψους παροχών. 
73. 'Εξουσία εκδόσεως Κανονισμών. 

Μέρος V I I . - ιΕΞΕΤΑΣ Ι Σ ΑΠΑ 1ΤΗΣ ΕΩΝ 
ΚΑΙ ΒΠΙΛΥΣ1Σ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

74. Έξέτασις απαιτήσεων. 
75. Άναθεώρησις αποφάσεων έξεταστου απαιτήσεων. 
76. Έπί'λυσις ώρισμένων ζητημάτων ύπό του 'Διευθυντού. 
77. Τελεσίδικον ιάποφάσεων Διευθυντού και Υπουργού. 
78. Ι εραρχ ική προσφυγή. 

Μέρος VI Ι Ι . -^ΠΟΙΚΙΛΑΙ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 

79. 'Αμοιβαίοι συμφωνίαι. 
80. 'Αδικήματα ικαί ποιναί. 
81. Ποινική δίωξις. 
82. Πολιτική αγωγή. 
83. Ευθύνη 'εργοδότου διά τήν άπώλειαν παροχής λόγω ιδίου πταίσματος. 
84. Καταβολή χρηιματικών ποινών κ.λ.π. εις το Ταμεΐον. 
85. Προτεραιότης εισφορών έν περιπτώσει διαλύσεως ή πτωχεύσεως. 
86. Έξαίρεσις άπό της φορολογίας κα ι της προς καταβολήν δασμών κα ι 

τελών χαρτοσήμου υποχρεώσεως. 
87. ίΜείωσις εισφορών και πληρωμών ταμείων προνοίας. 
88. Μείωσις παροχών κα ι Β'ισφορών επαγγελματικών σχεδίων συντάξεων. 
89. Μή εφαρμογή τών διατάξεων τών άρθρων 87 'καί 88 ταυτοχρόνως, 
90. Μεταβατικά! διατάξεις. 
91. Καταργήσεις. 
92. "Εναρξις 'ισχύος. 
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Ό περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται διά δημο
σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώ
νως τω αρβρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 41 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙ Σ.ΕΏΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ 
ιΚιΑΙ ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ·.ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ (ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

ΜΕΡΟΣ Ι .  Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α ! " Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Κοινωνικών Άσψα Συνοπτικός 
λίσεων Νόμος του 1980. τ^λος. 

2.—(1) Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη έκ του '
E
PM

VEtot
· 

κειμένου— 
«αγνοούμενος» σημαίνει πρόσωπον έξαψανισθέν κατά ή μετά 

το πραξικόπημα της 15ης ' Ιουλίου, 1974, λόγω τών άπό του πρα
ξικοπήματος της 15ης ' Ιουλίου, 1974, δημιουργηθεισών περιστά
σεων, ή λόγω της άπό της 20ής Ιουλ ίου, 1974, Τουρκικής εισβο
λής, και διά το όποιον, ε'ις οιανδήποτε τών περιπτώσεων, ή Κυ
βέρνησις τής Δημοκρατίας δεν έχει οιανδήποτε θετικήν πληροφο
ρίαν δτι τούτο ευρίσκεται έν ζωή' 

«αιτών» σημαίνει πρόσωπον προβάλλον άπαιτησιν διά την κατα
βολήν οιασδήποτε παροχής δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου' 

«άμελητέαι άποδοχαί» σημαίνει άποδοχάς μισθωτού ύπολειπο
μένας καθωρισμένου εβδομαδιαίου ή μηνιαίου ποσού, ό δε όρος 
ι«'άμειληΐτέαι» θα έρμηνεύη;ται αναλόγως' 

«αναπηρία» σημαίνει άπώλειαν υγείας, δυνάμεων ή τής προς 
το άπολαμβάνειν την ζωήν ικανότητος' 

«ανήλικος» σημαίνει πρόσωπον μή συμπληρώσαν το δέκατον 
πέμπτον έτος τής ηλικίας του ή πρόσωπον άγαμον μεταξύ τών 
δεκαπέντε και δεκαοκτώ ετών, δπερ τυγχάνει τακτικής εκπαιδεύ
σεως ή εγκεκριμένης παρά του Διευθυντού μαθητείας, ή πρόσω
πον άγαμον δπερ, καίτοι συμπληρώσαν τό δέκατον πέμπτον έτος 
τής ηλικίας αύτου, στερείται μονίμως τής προς συντήρησιν εαυτού 
ικανότητος' 

«άνικανότης προς έργασίαν» σημαίνει ανικανότητα προς έργα
σίαν όφειλομένην εις είδικήν τίνα νόσον ή σωματικήν ή πνευματι
ικήν ανσίττηρίαν, ό δε δρος «ανίκανος προς έργασίαν» θά έρμηνεύη
ται αναλόγως* 
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«άνώτατον οριον ασφαλιστέων αποδοχών» σημαίνει το καθωρι
σμένον άνώτατον ποσόν αποδοχών επί του οποίου εΐναι κατα
βλητέοι είσφοραί' 

«άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών» σηιμαίνει τό άνώτε
ρον τμήμα των πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων απο
δοχών τό έξευρισκόμενον συμφώνως προς τό εδάφιον (5) του 
άρθρου 20' 

«άποδοχαί» εν αναφορά— 
(ΐ) προς μισθωτόν περιλαμβάνει πάσαν χρηματικήν άντιμι

σθίαν έκ τής απασχολήσεως αυτού ή παν κέρδος έκ τής 
τοιαύτης απασχολήσεως δεκτικόν χρηματικής αποτιμή
σεως ώς καΐ τήν είσφοράν του εργοδότου άναφορικώς 
προς τον μισθωτόν εις τό Κεντρικόν Ταμεΐον Άδειων τό 
ιδρυθέν δυνάμει τών περί Ετησίων Άδειων μετ' Απο
λαβών Νόμων του 1967 εως 1979, εξαιρουμένων δμως 8τοθΐ967 
εκτάκτων προμηθειών και χαριστικών (exgratia) 25τοθΐ968 
πληρωμών 26xo0mo 

34το0 1972 
66τοϋ1972 

5 του 1973 
85τοϋ 1979. 

(ii) προς αυτοτελώς έργαζόμενον σημαίνει τό καθωρισμένον 
ποσόν εισοδήματος' 

(iii) προς προαιρετικώς ήσφαλισμένον σημαίνει τό δυνάμει 
του άρθρου 16 έπιλεγόμενον ύπό του ήσφαλισμένου ποσόν. 

«ασφαλιστέα άπασχόλησις» σημοανει οιανδήποτε άπασχόλησιν 
έκ τών καθοριζομένων έν τω Μέρει Ι τοΟ Πρώτου Πίνακος και πρώτος 
έν τω Μέρει 1 του Δευτέρου Πίνακος, εκτός έάν αϋτη είναι έκ τών πίναξ. 
εξαιρουμένων, ήτοι άπασχόλησις καθοριζομένη έν τω Μέρει 11 τοΟ Δεύτερος 
Πρώτου Πίνακος και έν τω Μέρει 11 του Δευτέρου Πίνακος' 

«άσφαλιστέαι άποδοχαί» σημαίνει τό ποσόν τών αποδοχών του 
ήσφαλισμένου έπί του όποιου είναι καταβλητέαι είσφοραί δυνάμει 
του παρόντος Νόμου' 

«αυτοτελώς εργαζόμενος» σημαίνει πρόσωπον έργαζόμενον είς 
οιανδήποτε άσφαλιστέαν άπασχόλησιν καθοριζομένην έν τω Μέρει 
Ι τοΰ Δευτέρου Πίνακος, έκτος έάν ή άπασχόλησις αύτοΰ εΐναι Δεύτερος 
εξαιρετέα δυνάμει του Μέρους 11 του ρηθέντος Πίνακος' Π(ναξ. 

«βασικαί άσφαλιστέαι άποδοχαί» σημαίνει καθωρισμένον ποσόν 
ασφαλιστέων αποδοχών 

«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν ή Άναπληρωτήν Διευθυν
τήν τών Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων' 

«δικαιούχος» άναφορικώς προς οιανδήποτε παροχήν σημαίνει τό 
δικαιούμενον εις τοιαύτην παροχήν πρόσωπον* 

«εξαρτώμενος» άναφορικώς προς πρόσωπον τι σημαίνει τό πρό
σωπον έν σχέσει προς τό όποιον τω καταβάλλεται αϋξησις παρο
χής δυνάμει του άρθρου 59' 

«έπαγγελματικόν σχέδιον συντάξεων» σημαίνει οιονδήποτε σχέ
διον ή διευθέτησα.' εφαρμοζόμενη ν υπό ή διά λογαριασμόν εργο
δότου ή εργοδοτών και προβλέπουσαν διά τήν καταβολήν συντά
ξεων έν περιπτώσει άφυπηρετήσεως ή θανάτου άναφορικώς προς 
τήν άπασχόλησιν μισθωτοΟ' 

«εργατική διαφορά» σημαίνει διαφοράν άναφυομένην μεταξύ 
εργοδότου και μισθωτών, ή μεταξύ μισθωτών, σχετικώς με τήν 
άπασχόλησιν ή μη άπασχόλησιν, τους δρους απασχολήσεως ή τάς 
συνθήκας απασχολήσεως οιωνδήποτε προσώπων, έν τη υπηρεσία 
του εργοδότου μεθ' οδ προέκυψεν ή διαφορά ή μή* 
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«εργοδότης» περιλαμβάνει και την Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας 
της Κύπρου' 

«έτος εισφορών», δια μεν τους μισθωτούς των οποίων αί άποδο
χαί υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσεως σημαίνει τό ήμερολογια
κόν έτος δια δε τους λοιπούς ήσφαλισμένους σημαίνει περίοδον 
ιπεντήικοντα δύο ή πεντήκοντα τριών εβδομάδων, άρχομένην τήν 
ιπρώτην Δευτέραν έίκάστου έτους καΐ λήγουσαν τήν Κυριαικήν ιτρό 
της πρώτης Δευτέρας του επομένου έτους : 

Νοείται δτι τό πρώτον έτος εισφορών δυνάμει του παρόντος 
Νόμου άρχεται την 6ην 'Οκτωβρίου 1980 και λήγει διά μέν τους 
μισθωτούς τών οποίων αί άποδοχαί υπολογίζονται επί μηνιαίας 
βάσεως τήν 31ην Δεκεμβρίου, 1981, διά δέ τους λοιπούς ήσφαλι
σμένους τήν 3ην Ιανουαρίου, 1982' 

«έτος παροχών» σημαίνει περίοδον άρχομένην τήν πρώτην Δευ
τέραν 'Ιουλίου έκαστου έτους και λήγουσαν τήν Κυριακήν πρό 
της πρώτης Δευτέρας Ιουλίου τοΰ επομένου έτους" 

«ήμερα διακοπής της απασχολήσεως» σημαίνει ήμέραν άνικανό
τητος προς έργασίαν ή ήμέραν ανεργίας και «περίοδος διακοπής 
της απασχολήσεως» σημαίνει οιασδήποτε δύο ημέρας διακοπής 
τής απασχολήσεως, συναπτάς ή μή, εντός περιόδου έξ συναπτών 
ήμερων ή οιασδήποτε δύο ή πλείονας τοιαύτας περιόδους εις άς 
δεν παρεμβάλλεται περίοδος μεγαλύτερα τών δεκατριών εβδο
μάδων' . · 

«ήμερήσιον υψος» άναφορικώς προς οίανδήποτε περιοδικήν πα
ροχήν, σημαίνει τό εν έκτον του εβδομαδιαίου ύψους τής τοιαύτης 
παροχής' ' . . ' 

«ήσφαλισμένος» σημαίνει ήσφαλισμένον δυνάμει του παρόντος 
Νόμου' 

«ιατρική αρχή» σημαίνει τό Ίατρικόν Συμβούλιον ή τό Ίατρι
κόν Συμβούλιον Πνευμονοκονιάσεως τό όριζόμενον δυνάμει του 
άρθρου 67 ή Ίατριίκόν Λειτουργών' 

«'ιατρική περ.ίθαλψις». σημαίνει ίατρικήν περίθαλψιν, χειρουργι
κήν έπέμβασ.ιν κάί θεραπείαν προς άποκατάστασιν της υγείας, πε
ριλαμβάνονται δε αί πάσης φύσεως θεραπεΐαι, δίαιται ή έτεραι 
θεραπευτικοί άγωγαί, ως και φαρμακευτική περίθαλψις" 

«Ιατρικός Λειτουργός» σημαίνει Κυβερνητικόν Ίατρικόν Λει
τουργών" . . . 

«καθωρισμένος» σημαίνει καθωρισμένον διά Κανονισμών" 
«(Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει τοΟ 

παρόντος Νόμου. 
«καταργηθείς Νόμος»σημαίνει τους ύπό του παρόντος Νόμου 

106 τοθ 1972 καταργηθέντας περί Κοινωνυκών 'Ασφαλίσεων Νόμους του 1972 
22 του 1974 £ ω ς 1 9 8 0 ' 
11 τοθ1975 s 

32 τοΰ 1976 
68 τοΰ 1976 
81 τοθ 1977 
66τοθ1978 
56τοΰ1979 

4τοθ 1980. 
«κατώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών» σημαίνει τό κατώ

τερον τμήμα των πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων απο
δοχών τό έξευρισκόμενον συμφώνως προς τό εδάφιον (5) του 
άρθρου 20' 
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«μην εισφορών», έν αναφορά προς μυσθωτόν του όποιου αϊ άιτοδο
χαί υπολογίζονται έπί μηνιαίας βάσεως, σημαίνει τον ήμερολογια
κόν μήνα, δια δε τους λοιπούς ήσφαλισμένους σημαίνει περίοδον 
τεσσάρων ή πέντε ημερολογιακών εβδομάδων αί όποΐαι άρχονται 
εντός έκαστου ημερολογιακού μηνός' 

«μισθωτός» σημαίνει πρόσωπον άσκοΰν οιανδήποτε άσφαλιστέαν 
άπασχόλησιν εκ των καθοριζομένων έν τω Μέρει Ι του Πρώτου 
Πίνακος έκτος εάν ή άπασχόλησις αύτου εΐναι εξαιρετέα δυνάμει 
του Μέρους Ι Ι του ρηθέντος Πίνακος' 

«ορισθείσα ημερομηνία» σημαίνει την διά γνωστοποιήσεως δημο
σιευομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας όρισθησο
μένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ήμερομηνίαν διά την 
εναρξιν της 'ισχύος τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου' 

«ορφανός» σημαίνει άνήλικον οΰτινος αμφότεροι οί γονείς απε
βίωσαν 

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

«περίοδος εισφορών», έν αναφορά προς μισθωτόν του ; οποίου 
αί άποδοχαί υπολογίζονται έπί μηνιαίας βάσεως σημαίνει τόν 
ήμερολογιακόν μήνα, διά δε τους λοιπούς ήσφαλισμένους σημαίνει 
τήν ήμερολογιακήν εβδομάδα' 

«πιστωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί» σημαίνει ασφαλιστέας άπο
δοχάς πιστωθείσας δυνάμει του άρθρου 18' 

«ττληιρωθεΐισαι άσφαλιστέαι άποδοχαί» σηιμάίνιει ασφαλιστέας 
άπόδοχάς έπί τών όποιων κατεβλήθησαν είσφοραί' 

«συντάξιμος δημόσιος υπάλληλος» σημαίνει πρόσωπον δπερ κα
τέχει συντάξιμον θέσιν δυνάμει του περί Συντάξεων Νόμου ή του 
περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου ή του περί Συντάξεων 
Καθηγητών Νόμου ή είναι μόνιμος αξιωματικός ή υπαξιωματικός 
του Κυπριακού Στράτου' 

Πρώτος 
Πίναξ. 

ΚΕΦ. 311 
17το0 1960 

9 του 1967 
1 8 τ ο ΰ 1 9 6 7 
51 τοΰ1968 

1 1 9 τ ο ΰ 1 9 6 8 
9 τ ο ΰ 1 9 7 1 

6 5 τ ο ΰ 1 9 7 3 
4 2 τ ο ΰ 1 9 7 6 
38 τοΰ 1979. 

ΚΕΦ. 166 
21 τοΰ1959 
1 9 τ ο ΰ 1 9 6 7 
62 τοΰ1968 
6 9 τ ο ΰ 1 9 7 0 
20 τοΰ 1971 
67 τοΰ 1973 
7 0 τ ο ΰ 1 9 7 5 
41 τοΰ 1976 
36 τοΰ 1979. 

Έ λ λ . Κοιν. Ν 
7 τ ο ΰ 1 9 6 2 

1 4 τ ο ΰ 1 9 6 2 
1 6 τ ο ΰ 1 9 6 2 

7 τ ο ΰ 1 9 6 3 
11 τοΰ 1963 

1 τοΰ 1964 
12 τοΰ 1964. 
5 6 τ ο ΰ 1 9 6 7 

1 τοΰ1970 
1 9 τ ο ΰ 1 9 7 1 
6 6 τ ο ΰ 1 9 7 3 
43 τοΰ 1976 
37 τοΰ 1979. 
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«συντάξιμος ηλικία» σημαίνει την ήλικίαν των έξήκοντα πέντε 
ετών 

«σχετική απώλεια Ικανότητος» σημαίνει την όλικήν ή μερικήν 
άπώλειαν της συνήθους χρήσεως των οργάνων ή μερών του σώ
ματος ή τήν συνεπεία ταύτης καταστροφήν ή βλάβην τών ψυχικών 
ή πνευματικών λειτουργιών 

«σχετικόν ατύχημα» και «σχετική σωματική βλάβη» άναφορικώς 
προς επίδομα σωματικής βλάβης, παροχάς λόγω αναπηρίας ή 
θανάτου, σημαίνουν αντιστοίχως τό ατύχημα ή τήν σωματικήν βλά
βην άναφορικώς προς ην προβάλλεται άπαίτησις ή είναι κατα
βλητέα οιαδήποτε τών ανωτέρω παροχών 

«σχετική ημερομηνία» άναφορικώς προς οιανδήποτε παροχήν, 
σημαίνει τήν ήμερομηνίαν καθ' ην πρόσωπον τι πληροί τό πρώτον 
τάς προϋποθέσεις προς θεμελίωσιν δικαιώματος εις τοιαύτην παρο
χήν, πλην της προϋποθέσεως της υποβολής αιτήσεως' 

(«Ταμεΐον» σημαίνει τό Τοομεΐον Κοινωνιΐκών Άισ'φαλί'σεων τό Ι&ρυό
ιμενον.. δυνάμει του άρθρου 69" 

ι«ταμεΐον προνοίας» σηιμαίνει οιονδήποτε ταμεΐον ή* δυευθέτησιν 
έφαρμοζομένην υπό ή δια λογαριασμόν εργοδότου ή εργοδοτών 
καί προβλέπουσαν δια τήν καταβολήν έφ' άπαξ πληρωμών έν πε
ριπτώσει τερματισμού απασχολήσεως, άφυπηρετήσεως ή θανάτου 
άναφορικώς προς τήν άπασχόλησιν μισθωτού' ■ 

«τέκνον» περιλαμβάνει και προγονόν, έξώγαμον τέκνον καί τέ
; κν.ον υίρθετηθεν κατά τίνα υπό του δικαίου άναγνωριζόμενον τρό
ίπον, ο'ι δέ δροι «γονεύς», «μήτηρ» καί «πατήρ» ερμηνεύονται ανα
λόγως" 

«αέως δικαιούχος» σηιμαίνει τόν δυνάμει του καταργηιθέντος 
Νόμου δικαιουχον' 

«τέως ένεργητικόν» σημαίνει τό αμέσως πρό της ορισθείσης 
ημερομηνίας ένεργητικόν του Ταμείου του Ιδρυθέντος δυνάμει του 
καταργηθέντος Νόμου' 

«τέως ήσφαλισμένος» σημαίνει ήσφαλισμένον δυνάμει του καταρ
γηθέντος Νόμου' 

«τοκετός» σημαίνει τοκετόν άπολήγοντα είς τήν γέννησιν ζώντος 
τέκνου, ή τοκετόν γενόμενον μετά πάροδον είκοσι οκτώ εβδομά
δων κυοφορίας καί άπολήγοντα είς τήν γέννησιν τέκνου ζώντος 
ή νεκρού, ό δέ δρος «κυοφορία» θά έρμηνεύηται αναλόγως' 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εργασίας καί Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων. 
(2) Διά τους σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου— 

(α) πρόσωπον τι λογίζεται άνω οιασδήποτε ηλικίας, έάν συνε

πλήρωσε τήν ήλικίαν ταύτην 
(β) πρόσωπον τι λογίζεται μεταξύ δύο ώρισμένων ηλικιών, έάν 

πονεπλήρωσε τήν μικροτέραν ήλικίαν, ουχί δμως τήν μεγα

λυτέραν τοιαύτην' 
(γ) πρόσωπον τι λογίζεται μή συμπληρώσαν τήν ήλικίαν τών 

δεκαοκτώ ετών μέχρι της ενάρξεως της δεκάτης ογδόης 
επετείου της γεννήσεως του, τό αυτό δέ Ισχύει καί διά τάς 
λοιπάς ηλικίας. 
ΜΕΡΟΣ II.^ΗΣΦΑΛΙΙΣΜΕιΝΟΙ ΚΑ 1 ΕΙΣΦΟΡΑ1 

•Ησψαλι 3. Τά ακόλουθα πρόσωπα ασφαλίζονται δυνάμει του παρόντος 
σμένοι. Νόμου : . 

(α) μισθωτοί' 
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(β) αυτοτελώς εργαζόμενο ι ' 
( γ ) έ τ ερα πρόσωπα, ώς καθορ ί ζ ε τα ι εν τω άρθρω 15. 

4.—(Ί) Δ ι ' εκάστη ν περίοδον εισφορών, κ α τ ά την οποίαν ή δ ια Ύποχρέωσις 
τ μ ή μ α .της οποίας πρόσωπον άπησχολήθη ώς μισθωτός, υφ ίσ τα τα ι ^«βολης 
ύποχρέωσις καταβολής εισφορών παρά του μισθωτού, παρά του αναφορικός 
εργοδότου αύτου κ α ι έκ του Π α γ ί ο υ Ταμε ίου τής Δημοκρατ ίας . προς 

(2) ' Ανεξαρτήτως τών δ ια τάξεων του εδαφίου (1) ε ίσφοραί δεν 
καταβάλλοντα ι— 

( α ) δ ι ' οιανδήποτε περίοδον εισφορών άναφορικώς προς άπα

σχόλησιν έκ τής οποίας α ϊ άποδοχαί του μισθωτοΰ ε ί να ι 
ά μ ε λ η τ έ α ι , εκτός εάν ό μισθωτός ε ί να ι μαθητευόμενος ή 
έκ τ ί η ποινήν φυλακ ίσεως ' 

(β) δ ι ' οιανδήποτε περίοδον ή τ μ ή μ α περιόδου εισφορών δπερ 
έπετα ι τής ημερομην ίας καθ ' ην ό μισθωτός συνεπλήρωσε 
τήν συντάξ ιμον ή λ ι κ ί α ν εκτός έάν ούτος δεν πληροί ,τάς 
προϋποθέσεις ε ισφοράς δ ιά σύνταξ ιν γήρατος ' κ α ι 

( γ ) άναφορ ικώς προς μισθωτόν δστις δεν έχε ι κ α τ α β ά λ ε ι ε'ισφο

ράν προ τής ημερομην ίας καθ ' ήν οδτος συνεπλήρωσε τήν 
συντάξ ιμον ήλ ι κ ί αν . 

5.—(1) Τηρουμένων τών δ ια τάξεων του παρόντος Νόμου, το ποσόν Ποσόν^ 
τών εισφορών τών καταβλητέων άναφορ ικώς προς τήν άπασχόλησιν

 ε
.

ι
, ^ ^ ΰ ς 

μισθωτοϋ, ε ί να ι ϊσον προς ποσοστόν 15.5% έπί τών ασφαλ ιστέων άπο πρ5ς 

δοχών αύτοΰ , έκ του οποίου ποσόν ΐσον προς ποσοστόν 6% έπί τών μισθωτούς, 
ασφαλ ιστέων αποδοχών του μισθωτού κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι Οπό του εργο

δότου αύτοΰ , ποσόν 'ίσον προς ποσοστόν 6% έπί τών το ιούτων απο

δοχών ύπό τοΰ μισθωτού κ α ι ποσόν ϊσον προς ποσοστόν 3.5% έπί τών 
το ιούτων αποδοχών έκ του Π α γ ί ο υ Ταμε ίου τής Δημοικρατ ίας : 

Ν ο ε ί τ α ι δτ ι εις περίπτωσιν καθ ' ήν μισθωτός απασχολε ί τα ι ύπό 
εργοδότου ό όποιος εφαρμόζε ι δ ιά τον μισθωτόν αυτόν έ π α γ γ ε λ μ α 

τ ι κόν σχέδιον συντάξεων άνευ εισφορών έκ μέρους του μισθωτού, το 
ποσόν τών εισφορών τών καταβλητέων ύπό του εργοδότου ε ί να ι ϊσον 
προς ποσοστόν 9% έπί τών ασφαλ ιστέων αποδοχών του μισθωτού, 
το δε ποσόν τών εισφορών τών καταβλητέων ύπό του μισθωτού ϊσον 
προς -ποσοστόν 3% έπί τών το ιούτων αποδοχών. 

(2) Δ ι ά σκοπούς υπολογ ισμού του ποσού τών εισφορών τών κατα 

βλητέων δ ι ' εκάστη ν περίοδον ή τ μ ή μ α περιόδου εισφορών άναφο

ρ ικώς προς τήν άπασχόλησιν μαθητευομένου άνευ αποδοχών ή μετ ' 
αποδοχών α ϊ όποΐα ι υπολε ίπονται του ημίσεως τών βασικών ασφα

λ ιστέων αποδοχών, τ ε κ μ α ί ρ ε τ α ι δτ ι ούτος λ α μ β ά ν ε ι ασφαλ ιστέας 
άποδοχάς ϊσας προς το ήμ ισυ του ποσού τών βασικών ασφαλ ιστέων 
αποδοχών. 

(3) Δ ι ά σκοπούς υπολογ ισμού του ποσού τών ε ισφορών.τών κατα 

βλητέων δ ι ' έκάστην περίοδον ή τ μ ή μ α περιόδου εισφορών άναφορι 

κώς προς τήν άπασχόλησιν μισθωτού δστις ε κ τ ί ε ι ποινήν φυλακ ίσεως, 
τ ε κ μ α ί ρ ε τ α ι δτ ι α ϊ άσφ αλ ισ τ έα ι αυτού άποδοχαί δεν υπολε ίποντα ι 
τοΰ ποσού τών βασικών ασφαλ ιστέων αποδοχών. 

(4) Ό εργοδότης ευθύνετα ι , τηρουμένων τών δ ιατάξεων του άρ

θρου 11, δ ιά τήν καταβολήν τόσον τών όπ' αύτοΰ καταβλητέων 
εισφορών δσον κ α ι τών ύπό τοΰ μισθωτού καταβλητέων το ιούτων, 
ε ίσφοραί δε καταβληθε ΐσα ι ύπό τοΰ εργοδότου δ ιά λογαρ ιασμόν 
τοΰ μισθωτού λ ο γ ί ζ ο ν τ α ι ώς ε ίσφοραί καταβληθε ΐσα ι ύπό του μι

σθωτού. 
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(5) Προκειμένου περί κατηγορίας ή τάξεως μισθωτών απασχο
λουμένων συνήθως υπό δύο ή πλειόνων εργοδοτών εντός της αυτής, 
περιόδου εισφορών, Κανονισμοί δύνανται να προβλέψωσι περί του 
τρόπου καταβολής υπό του μισθωτού αμφοτέρων τών εισφορών τάς 
οποίας ευθύνεται δπως καταβάλη ό εργοδότης δυνάμει τοΟ εδαφίου 
(4), ώς καΐ περί τών υποχρεώσεων τών τοιούτων μισθωτών καΐ τών 

εργοδοτών αυτών. 

6. Μισθωτός ε'ις την περίπτωσιν του όποιου δεν εφαρμόζονται αϊ 
διατάξεις τής επιφυλάξεως του εδαφίου (1) του άρθρου 5, δικαιού
ται , έφ' δσον ήθελεν ύπαχθή αναδρομικώς εις έπαγγελματικόν σχέ
διον συντάξεων άνευ εισφορών εκ μέρους αύτου, εις έπιστροφήν 
παρά του εργοδότου αύτου ποσού ίσου προς ποσοστόν 3% τού συνό
λου τών ασφαλιστέων αποδοχών αύτου δια την περίοδον τής απα
σχολήσεως του ή όποια άνεγνωρίσθη ώς συντάξιμος δυνάμει του 
ώς εϊρηται επαγγελματικού σχεδίου. 

7.—(1) Δι ' έκαστη ν εβδομάδα άρχομένην κατά ή μετά την όρι
σθεΐσαν ήμερομηνίαν, καθ' έκάστην ήμέραν τής οποίας πρόσωπον τ ι , 
κληθέν δι ' ύπηρεσίαν έν τη Έθν,ική Φρουρά δυνάμει τών περί Εθνι
κής Φρουράς Νόμων του 1964 Μως 1979, διατελεί έν ενεργώ υπηρε
σία, ή Κυβέρνησις τής Δημοκρατίας καταβάλλει άναφορικώς προς 
το πρόσωπον τοΰτο είσφοράν έξ εκατόν έβδομήκοντα πέντε μίλς. 

(2) Ουδέν έν τω παρόντι άρθρω ερμηνεύεται δτι. το πρόσωπον 
άναφορικώς προς το όποιον καταβάλλεται ^ίοφορά δυνάμει του εδα
φίου (1) ασκεί 'άσφαλιστέαν άπασχόλησιν. 

Επιστροφή 
εισφορών εις 
μισθωτούς 
υπαγόμενους 
αναδρομικώς 
εις επαγγελ
ματικά σχέδια 
συντάξεων 
άνευ 
εισφορών. 

Εισφορά 
Κυβερνήσεως 
τής Δημοκρα
τίας διά 
πρόσωπα 
υπηρετούντα 
έν τη Έθνι,.η 
Φρουρό .̂ 
20 τοΰ 1964 
49 του 1964 
68 τοϋ 1964· 
26τοΰ1965 
27τοΰ 1965 
44 τοϋ1965 

5τοΰ1966 
14το0 1966 
41 τοΰ1966 
76 τοϋ 1966 
38 του 1967 
70τοϋ1967 
66τοϋ1968 
95τοϋ1968 
24 τοϋ 1975 
56τοΰ1975 
33τοΰ1976 
16 τοΰ 1977 
22τοΰ1978 
88τοΰ1979. 

εισφορά 8. 'Εάν ή συχνότης προσβολής έκ πνευμονο'κονιάσεως, σιλικώσεως; 
εργοδοτών σιδηροσιλυκώσεως, άσβεστώσεως ή οιασδήποτε τών τοιούτων νόσων 
είςώρισμένας συνοδευομένης ύπό φυματιώσεως άύξηθή, δύναται διά Κανονισμών 

νά γινη πρόδλεψις διά την καταβολήν ειδικής εισφοράς ύφ' ώρι
σμένου εργοδότου ή. (κατηγορίας εργοδοτών, επιπροσθέτως προς την 
δυνάμει του άρθρου 5 κατα'βλητέαν είσφοράν, άναφορικώς προς την 
άπασχόλησιν ιμισθωτου εις επάγγελμα έκθέτον τόν τοιούτον μίσθωτόν 
εις τον <κίνδυνον οιασδήποτε τών ώς άνω νόσων. 

περιπτώσεις. 

Άπασχόλησις 
μισθωτού 
ύπό δύο ή 
πλε ιόνων 
εργοδοτών. 

Άπασχόλησις 
ήσφαλισμένου 
ώς μισθωτού 
καί ώς αυτο
τελώς εργα
ζομένου. 

9. 'Εάν μισθωτός άπασχολήται ύπό δύο ή πλειόνων εργοδοτών εντός 
τής αυτής περιόδου εισφορών, υφίσταται ύποχρέωσις καταβολής εισ
φορών αναφορικούς προς την άπασχόλησιν αύτου ύφ' ενός έκαστου 
τών εργοδοτών αύτου. 

10. 'Εάν ήσφαλισιμένος άπασχολήται εντός τής ίδιας περιόδου εισ
φορών, ταυτοχρόνως ή διαδοχικώς, ώς μισθωτός και ώς αυτοτελώς 
εργαζόμενος, υφίσταται ύπόχρέωσις καταβολής εισφορών δι' άμφο, 
τέρας τάς απασχολήσεις. 



875 Ν. 41/80 

1.1.— (1) 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε συμβάσεως περί τοΟ αντιθέτου, Παραχράτησις 
ό εργοδότης 'δεν δυκαιοΰται να παρακράτη η νά διεκδική έκ των ™>σοθ _ 
αποδοχών του παρ' αύτω απασχολουμένου μισθωτού τό ποσόν τών ^°^^~ 
υπό τοΟ εργοδότου καταβλητέων εισφορών άναφορικώς προς τόν υπότοθ 
τοιούτον μισθωτόν, πας δε εργοδότης δστις παρακρατεί ή πειράται εργοδότου, 
νά παρακράτηση, εν όλω ή έν 'μέρει, έκ τών 'αποδοχών τοΟ map' αύτω 
απασχολουμένου μισθωτού τό ποσόν τών ύπ' αυτού καταίβ'λητέων εισ
φορών άναφορικώς προς τόν τοιούτον μισθωτόν, είναι ένοχος ποινικοΟ 
αδικήματος και υπόκειται ε'ις χρηματικήν ποινην μή ύπερβαίνουσαν 
τάς τριακοσίας λίρας. 

(2) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οιουδήποτε νόμου ή συμβάσεως 
περί τοΰ αντιθέτου, τό ποσόν τών 'εισφορών τό όποιον 'καταβάλλεται 
υπό του εργοδότου δια λογαριασμόν του παρ' αύτω 'απασχολουμένου 
μισθωτού, δύναται νά παρακρατήται ή διεκδικήται έικ τών όφειλομέ
νων εις τόν μισθωτόν ύπό του εργοδότου 'αποδοχών, άναφοροκώς προς 
την περίοδον ή τμήμα περιόδου είσφορών δι ' ήν εΐναι καταβλητέον τό 
τοιούτο ποσόν εισφορών, ουχί δε άλλως. 

(3) Ό εργοδότης μαθητευομένου υποχρεούται εις την καταβρλήν 
τόσον τοΰ ύπ' αυτού όσον και τοΰ ύπό τοΰ μαθητευομένου καταβλη
τέου ποσού εισφορών επί της: διαφοράς μεταξύ του ποσού τών πρα
γματικών αποδοχών αυτού και τοΰ ποσού τών ασφαλιστέων απο
δοχών τάς οποίας ό μαθητευόμενος τεκμαίρεται ότι λαμβάνει δυνάμει 
τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου '5, δεν δικαιούται δε νά διεκδίκηση τό 
τοιούτο ποσόν παρά τοΰ μαθητευομένου. 

(4) Άναφορικώς προς μισθωτόν όστις εκτίε ι ποινην φυλακίσεως, 
ή Κυβέρνησις της Δημοκρατίας υποχρεούται εις τήν καταβσλήν τόσον 
τοΰ ύπ' αυτής ως εργοδότου καταβλητέου ποσού είσφορών, όσον και 
τοΰ ύπό τοΰ μισθωτού καταβλητέου τοιούτου, δύναται, όμως, διά 
Κανονισμών νά γίνη πρόβλεψις διά τήν παρακράτησα/ 'έν όλω ή έν 
μέρει τοΰ ποσοΰ τών είσφορών τοΰ τοιούτου μισθωτοΰ έκ τών απο
δοχών του. 

12.—(1) Δι ' έκάστην περίοδον είσφορών, κατά τήν οποίαν ή διά '
ΥιΤ0

χρέωσις 
τμήμα τής οποίας πρόσωπον άπησχολήθη ως αυτοτελώς εργαζόμενος, ε ^ , ρ ^ ^ 
υφίσταται ύποχρέωσις καταβολής είσφορών παρά τοΰ αυτοτελώς αυτοτελώς 
εργαζομένου κα ι έκ τοΰ Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας. εργαζομένων. 

(2) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (1), δέν καταβάλ
λονται είσφοραί— 

(α) 'ύπό αυτοτελώς εργαζομένου όστις δεν έχει καταβάλει ε'ισ
φοράν προ τής ημερομηνίας καθ" ην ούτος συνεπλήρωσε τήν 
συντάξιμον ήλ ικ ίαν 

(β) δι ' οιανδήποτε περίοδον η τμήμα περιόδου είσφορών όπερ 
έπεται τής ημερομηνίας καθ ην αυτοτελώς εργαζόμενος 
συνεπλήρωσε τήν συντάξιμον 'ήλικίαν, έκτος έάν ούτος δεν 
πληροί τάς προϋποθέσεις εισφοράς διά σύνταξιν γήρατος. . 

13. Τό ποσόν τών είσφορών τών καταβλητέων άναφορικώς προς Ποσόν 
τήν άπασχόλησιν αυτοτελώς εργαζομένου είναι ϊσον προς ποσοστόν

 εισ(
Ρ

0
Ρων 

15.5% έπί τών ασφαλιστέων αποδοχών αυτού, έκ του όποιου ποσόν εργαζομένων, 
ίσον προς ποσοστόν 12% έπί τών τοιούτων αποδοχών καταβάλλεται 
ύπό τοΰ αυτοτελώς εργαζομένου κα ι ποσόν ϊσον προς ποσοστόν 3.5% 
έπί τών ως εϊρηται αποδοχών έκ τοΰ Παγίου Ταμείου της Δημο
κρατίας. 
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•Λττοσβεσις ■· 14.—(1) Είσφοραί άναφορικώς προς τήν άπασχόλησιν μισθωτού' 
εισφορών. $έ ν 'καταβάλλονται ιμετά την παρέλευσιν εξ ετών άπό τοΟ τέλους της 

περιόδου εισφορών δια την οποίαν αϊ τοιαυται είσφοραί κατέστησαν 
κατάβλητέαι. 

(2) Ε'Ίσφοραί 'άναφορικώς ατρός τήν άπασχόλησιν αυτοτελώς εργα
ζομένου δέν 'καταβάλλονται μετά την παρέλευσιν τριών ετών άπό 
του τέλους της περιόδου εισφορών δια την οποίαν αϊ τοιαυται είσ
φοραί 'κατέστησαν κατάβλητέαι. 

Προαιρετική 15.—(1) Παν πρόσωπον δικαιούται τη υποβολή αιτήσεως προς τον 
άσψάλισις. Διευθυντήν, να λάβη πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως έάν— 

(α) εχη ττληρωθείσας ασφαλιστέας άίποδοχάς εις το κατώτερον 
τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών ϊσας προς το τριπλάσιον τών 
ετησίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών ή 

(β) £χη την συνήθη αυτού διαμονήν 'εν Κύπρω καΐ εχη πληρω
ιθέίσας ασφαλιστέας άποδοχάς ϊσας προς το ποσόν τών ετη
σίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών* ή 

(γ) Μχη την συνήθη αύτου διαμονήν εν Κύπρω και έργάζηται 
■·. έκτος Κύπρου, εν τή υπηρεσία Κυίπρίου εργοδότου, έάν δε 

πρόκειται περί προσώπου συμπληρώσαντος τήν συντάξιΐμον 
ήλικίαν, εχη ωσαύτως πληρωθείσας ασφαλιστέας άποδοχάς 
αναφεροΐμένας ε'Ίς περιόδους ε'Ίσφορών προ της ύπ' αύτου 
συμπληρώσεως τής τοιαύτης ηλικίας. 

Διά τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου, «Κύπριος 
εργοδότης» σημαίνει έργοδότην ό όποιος διαμένει ή έχει 
'έπαγγελματι'κήν έγκατάστασιν έν 'Κύπρω ή νσμικόν πρό
σωπον έγγεγραμμένον έν Κύπρω, ή εις το όποιον πολίτης 
τής ίΔηιμοκρατίας. ή νσμυκόν (πρόσωπον έγγεγραμμένον έν 
Κύπρώ συμμετέχει ουσιωδώς. 

(2) Πρόσωπον ικατέχον 'πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως, 
χορηγηθέν αύτώ δυνάμει του παρόντος άρθρου, δικαιούται νά κατα
βάλλη 'εισφοράς διά πασαν περίοδον ή τμήμα περιόδου εισφορών καθ' 
ην το πιστοποιητικόν Ισχύει, ούδειμία δμως ε'Ίσφορά είναι καταβλητέα 
δι' οιανδήποτε περίοδον ή τίμημα περιόδου εισφορών ήτις εΉεται τής 
ή'μεραμηνίας *καθ' ήν το ικατέχον πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφα
λίσεως πρόσωπον έχει συμπληρώσει τήν συντάξιμον ήλικίαν, έκτος 
εάν ούτος δεν πληροί τάς προϋποθέσεις εισφοράς διά σύνταξιν γή
ρατος. 

(3) Ή ιίσχύς πιστοποιητικού προαιρετικής ασφαλίσεως, εκδιδο
μένου δυνάμει του εδαφίου (1), άρχεται άπό τής ημερομηνίας της 
προς Ικίδοσιν αύτου γενομένης αιτήσεως, έκτος έάν ό αίτητής ήθελαν 
ορίσει :έν τή αιτήσει αύτου άλλην ήμερομηνίαν ενάρξεως τής ισχύος 
του πιστοποιητικού, ήτις δεν δύναται νά εΐναι προγενεστέρα τής 
πρώτης περιόδου εισφορών δι ' ην ό κάτοχος του τοιούτου πιστοποιη
τικού δικαιούται δυνάμει'Κανονισμών νά καταβάλη εισφοράς. 

16.—(1) Το ποσόν τών εισφορών τών 'καταβλητέων άναφορικώς 
προς προαιρετικώς ήσφαλισμένον δ ι ' έκάστην ιπερίοδον εισφορών 
εΐναι ίσον προς 'ποσόστον 15.5% ιέπί τών ασφαλιστέων αποδοχών 
αύτου, έκ του όποιου ποσόν 'ίσον ιπρός ττοσοστόν 12% επί τών ώς 
εϊρηται αποδοχών καταβάλλεται ύπό τού προαιρετιικώς ήσφαλισμέ
νου »καί ποσόν 'ίσον προς ποσοστόν 3.5% έπί τών τοιούτων αποδοχών 
εκ του Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας. 

(2) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1) το 'ποσόν τών ασφαλιστέων 
αποδοχών έπί τών οποίων πρόσωπον κατέχον πιστοποιητικόν προ
αιρετικής ασφαλίσεως δύναται νά καταβάλλη ε'Ίσφοράς, επιλέγεται 

Ποσόν 
εισφορών 
προαιρετικώς 
ήσφαλι

σμένων. 
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υπ' αύτοΰ, δεν δύναται δμως νά ύπερβαίνη το 1/52 των πληρωθεισών 
και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών κατά το τελευταΐον συμπε
πληρωμένον έτος εισφορών προ της ημερομηνίας ενάρξεως του πιστο
ποιητιικοΰ προαιρετικής ασφαλίσεως, ή

ν το 1/52 τοΟ ετησίου μέσου 
δρου των τοιούτων αποδοχών κατά τά τρία τελευταία έτη εασψορων 
προ της ημερομηνίας ενάρξεως του τοιούτου πιστοποιητικού : 

'Νοείται δτι, εις ήν περίπτωσιν τό ώς εϊρηται 1/52 των πληρω
θεισών 'και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών υπολείπεται του 1/52 
τών ετησίων 'βασι.κών. ασφαλιστέων αποδοχών, τό κατέχον πιστοποιη
τυκόν προαιρετικής ασφαλίσεως πρόσωπον δύναται, 'δι' έκάστην πε
ρίοδον εισφορών, νά ικαταβάλλη εισφοράς επί ασφαλιστέων αποδο
χών ίσων προς τό 1/52 του ποσοΰ τών ετησίων βασιικών ασφαλιστέων 
αποδοχών. 

(3) Πρόσωπον κατέχον πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως, 
εκδοθέν δυνάμει της παραγράφου (γ) τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 
15, δύναται νά έπιλέξη δπως ικαταβάλλη εισφοράς εΐτε έπί του ποσού 
τών ασφαλιστέων αποδοχών του έξευρισκομένου συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τοΰ 'εδαφίου (2), εϊτε ιέπί του εβδομαδιαίου ποσού τών 
αποδοχών αύτοΟ, ώς τοϋτο (καθορίζεται ε'Ίς την σχετοκήν σύιμβασιν 
εργασίας, ίέν ουδεμία δμως περιπτώσει 'καταβάλλονται είσφοραί επί 
οιουδήποτε πο'σοΰ υπερβαίνοντος τό άνώτατον δριον ασφαλιστέων 
αποδοχών. 

(4) Πρόσωπον κατέχον πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως 
και άναφορικώς προς τό όποιον υπάρχει ύποχρέωσις καταβολής 
εισφορών δυνάμει τοΰ άρθρου 4 η τοΰ άρθρου 12, δύναται νά κατα
βάλλη εισφοράς ικαί δυνάμει τοΰ ιπαρόντος άρθρου έπί οΙουδήποτε 
ποσοΰ ασφαλιστέων αποδοχών ιμή υπερβαίνοντος τό ποσόν τής δια
φοράς ίμεταξύ τών ασφαλιστέων 'αποδοχών τών υπολογιζόμενων διά 
τήν καταβολήν εισφορών δυνάμει τοΰ άρθρου 4 ή τοΰ άρθρου 12 καΙ 
τοΰ ποσοΰ τών ασφαλιστέων 'αποδοχών τοΰ έξευρί'σκο'μένου διά τους 
σκοπούς τοΰ 'εδαφίου (2), έφ' 'δσον τό ποσόν τών ασφαλιστέων απο
δοχών έπί τών όποιων 'υπολογίζονται αϊ καταβλητέαι είσφοραί δυ
νάμει τοΰ άρθρου 4 ή τοΰ άρθρου 12 ει ναι μικρότερον τοΰ έξευρισκο
μένου διά τους σκοπούς τοΰ 'εδαφίου (2) ποσοΰ ασφαλιστέων "απο
δοχών. 

(5) Τό δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου έπιλεγόμενον ποσόν ασφα
λιστέων αποδοχών στρογγυλεύεται εις τόν πλησιέστερον άκέροαον 
αριθμόν λιρών. 

17. 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, ουδεμία Τερματισμός 
εισφορά ^καταβάλλεται ύπό ήσφαλισμένου ή άναφορικώς προς τοΰτον καταβολής 
μετά τήν 6π' αύτοΰ συμπλήρωσιν τής ηλικίας τών έ'βδοιμή'κοντα ετών.

 είσ
Φ°Ρ

ων
· 

18.— (1) Ήσφαλιαμένος πιστοΰται δι ' ασφαλιστέων αποδοχών— πίστωσις 
(α) διά πάσαν περίοδον άρχομένην κατά ή μετά τήν πρώτην <*

σ
Φαλιστέων 

ή'μέραν τοΰ έτους εισφορών καθ' δ οΰτος συνεπλήρωσε τό
 π

° °χ 

δέκατον έκτον έτος τής ήλυκίας του, εφ' δσον πρόκειται περί 
περιόδου 'καθ' ήν οδτος τυγχάνει ταίκτκκής 'εκπαιδεύσεως ή. 
εγκεκριμένης ύπό τοΰ Διευθυντού ιμαθητείας : 

Νοείται δτι έν ούδειμια περιπτώσει πιστοΰνται ασφαλιστέοι 
άποδοχαί δι.' οιανδήποτε περίοδον προγενεστέραν τής 5ης 
'Οκτωβρίου 1964' 

(β) διά τήν περίοδον ήτις άρχεται τήν πρώτην ήιμέραν τοΰ έτους 
εισφορών προ τοΰ έτους εισφορών καθ' δ 'κατέστη ήσφαλι
σμένος 'και λήγει τήν τελευταίαν ή'μέραν τής περιόδου, εισ
φορών προ τής περιόδου εισφορών 'καθ' ήν κατέστη ήσφα
λισμένος* 

(γ) δ ι ' έ'κάστην ήιμέραν καθ' ήν οδτος διικαιοΰται εις 'επίδομα 
ασθενείας, ανεργίας, 'μητρότητας f\ σωιματίκής 'βλάβης

1 
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Πρώτος 
ΠΙναξ. 

Δεύτερος 
ΠΙναξ. 

(δ) διά παν χρονυκόν διάστημα καθ' δ οδτος 'δικαιούται εις σύν-
ταξιν άνικανότητος' 

(ε) εάν οΰτος ύπό όμαλάς συνθήκας άσχολήται εις άσφαλιστέαν 
άπασχόλησιν ώς καθορίζεται έν τω Μέρει Ι του Πρώτου 
Πίνακος και ύπό όμαλάς ώ<σαύτως συνθήκας άρύεται τα 
προς το ζην έκ της τοιαύτης απασχολήσεως, δι' έκάστην 
ήμέραν ή όπόία είναι δι' αυτόν ήμερα ανυκανότητος προς 
έργασίαν ή ανεργίας" 

(στ) έάν οΰτος ύπό όμαλάς συνθήικας άσχολήται είς άσφαλιστέαν 
άπασχόλησιν ώς καθορίζεται έν τω Μέρει Ι του Δευτέρου 
Πίνακος και ύπό όμαλάς ωσαύτως συνθήικας άρύεται τά 
προς τό ζην έκ της τοιαύτης απασχολήσεως, δι' έ,κάστην 
ήμέραν ή οποία £Ϊναι δι' αυτόν ήιμέρα άνυκανότητος προς 
έργασίαν 'έφ' δσον ή τοιαύτη ήιμέρα 'εμπίπτει εις τό τμήμα 
της περιόδου διακοπής της απασχολήσεως, δπερ έπεται της 
'εξαντλήσεως του δικαιώματος αύτου έπί επιδόματος ασθε
νείας : 

Νοείται δτι δεν πιστουνται δυνάμει της παραγράφου (ε) 
ή (στ) του παρόντος εδαφίου άσφαλιστέαι άποδοχαί διά 
περίοδον πέραν των εξ μηνών δι' έκάστην περίοδον διακοπής 
της απασχολήσεως. 

(2) Υπέρ ήσφαλισμένου δστις ικατά την όρισθεΐσαν ήμερομηνίαν 
είναι ηλικίας μεταξύ πεντήκοντα και έξήκοντα τριών ετών, πιστουν
ται άσφαλιστέαι άποδοχαί εΐς τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων απο
δοχών 'δι' έκάστην εβδομάδα κατά τήν οποίαν.κατεβλήθη ύπ' αύτου 
ή έπιστώθη 'υπέρ αύτου εισφορά δυνάμει του 'καταργηθέν ισς Νόμου, 
ή οποία εμπίπτει εΊς τό διάστημα τό περιλαμβανόμενο ν 'μεταξύ της 
ημερομηνίας της συμπληρώσεως ύπ' αύτου της ηλικίας των πεντή
κοντα ετών και της ορισθείσης ημερομηνίας. 

>(3) ΕΙς περίπτωσιν άνικανότητος προς έργασίαν παρεχούσης 
δικαίωμα είς σύντα/ξιν δυνάμει του άρθρου 38 ή θανάτου ήσφαλισμέ
νου παρέχοντος δικαίωμα είς περιοδϋκώς καταβαλλομένη ν παρο
χήν πρό της ύπ' αύτου συμπληρώσεως της ήλιικίας τών έξήκοντα 
πέντε ετών πιστουνται υπέρ του ήσφαλισμένου άσφαλιστέαι άποδοχα! 
εις τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών δι' έικάστην εβδομάδα 
ήτις εμπίπτει είς τό διάστημα τό περιλαμβάνόμενον 'μεταξύ της σχε
τιικής ημερομηνίας ικαι της ημερομηνίας καβ' ην ό ήσφαλισμένος θά 
συμπλήρωση ή θά συνεπλήρωνε τήν ή'λΐκίοα/ τών έξήικοντα πέντε 
ετών : 

Νοείται δτι έν ουδεμία περιπτώσει τό άθροισμα τών δυνάμει του 
παρόντος εδαφίου πιστουμένων ασφαλιστέων αποδοχών καΐ τών ύπό 
τοΰ ήσφαλισμένου καταβληθεισών ή υπέρ αύτου πιστωθεισών ασφα
λιστέων αποδοχών είς τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών 
δύναται νά ΰπερβαίνη τό τεσσαρακοινταπλάσιον της διαφοράς μεταξύ 
του ετησίου ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών καί.τού* ετησίου 
ποσού τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών : 

Νοείται περαιτέρω δτι ή Ισχύς τών διατάξεων του παρόντος εδα
φίου άρχεται μετά τήν παρέλευσιν είκοσι Μξ εβδομάδων άπό της 
ορισθείσης ημερομηνίας. 

Ποσόν 
πιστουμένων 
ασφαλιστέων 
αποδοχών. 

19.—(1) Τό ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών τό πιστούμενον δι' 
έκάστην εβδομάδα δυνάμει τών παραγράφων (α), ((3), (ε) και (στ) 
του εδαφίου (1) του άρθρου 18, είναι ίσον πρός.τό έιβδομαδιαΐον 
ποσόν τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, δι' οιανδήποτε δέ πίερίο
δον μικροτέροτν της εβδομάδος πιστουται τό άνάλογρν ποσόν : 
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Νοείται δτι το άθροισμα των δι' έκαστον έτος εισφορών πιστουμέ
νων ασφαλιστέων αποδοχών δυνάμει της παραγράφου (α) του εδα
φίου (1) τοΟ άρθρου 18 και τών ύπό του ήσφαλισμένου ή υπέρ αύτου 
πληρωθεισών η πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών κατά τό ως 
εϊρηται έτος εισφορών δέν δύναται να ύπερβαίνη τό έτήσιον ποσόν 
τών βασυκών ασφαλιστέων αποδοχών. 

(2) Τό ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών, τό πιστούμενον δι ' έκά
στην εβδομάδα δυνάμει τών παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου 
(1) του άρθρου 18, είναι ϊσον προς τον έβδαμάδιαΐον μέσον δρον 
τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών τόν έξευ
ρεθέντα διά σκοπούς υπολογισμού του ύψους της σχετικής παροχής 
ήτις κατεβλήθη προς τόν ήσφαλισμένον, δι' οιανδήποτε δε περίοδον 
μικροτέραν της εβδομάδος πιστοϋται τό άνάλογον ποσόν : 

Νοείται δτι έν ουδεμία περιπτώσει τό δι' έικάστην έ'βδομάδά πιστού
μενον ποσόν δύναται νά είναι μιίκρότερον του εβδομαδιαίου ποσού 
τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών : 

Νοείται περαιτέρω δτι τό άθροισμα τών δι' έ'κάστην εβδομάδα πι
στού μένων ασφαλιστέων αποδοχών και του ποσού τών ύπό του ήσφα
λισμένου πληρωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών δεν δύναται νά ύττερ
βαίνη τόν έίβδομαδιαΐον μέσον δρον τών πληρωθεισών και πιστωθει
σών ασφαλιστέων αποδοχών τόν έξευρεθέντα διά τους σκοπούς του 
ύψους της σχετικής παροχής. 

(3) Τό ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών, τό πιστούμενον δι ' έκά
στην έβδο·μάδα δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 18, είναι ϊσον 
προς τόν έβδομαδιαΐον μέσον δρον τών πληρωθεισών και πιστωθει
σών ασφαλιστέων αποδοχών εις τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων 
αποδοχών του ήσφαλισμένου διά τήν περίοδον από τής ορισθείσης 
ημερομηνίας μέχρι τής τελευταίας έίβδομάδος, πρό τής εβδομάδος 
ήτις περιλαμβάνει τήν σχετικήν ήμερομηνίαν : 

Νοείται δτι έν ουδεμία περιπτώσει τό καθ' έκάστην εβδομάδα πι
στούμενον ποσόν δύναται νά ύπερβαίνη τό διιπιλάσιον του εβδομα
διαίου ποσού τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. 

(4) Τό ποσόν τών ασφαλιστέων αποδοχών, τό πιστούμενον δι ' έκά
στην εβδομάδα δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 18, είναι ϊσον 
προς τόν έβδομαδιαΐον μέσον δρον τών πληρωθεισών και πιστωθει
σών ασφαλιστέων αποδοχών ε'ις τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων 
αποδοχών τοΰ ήσφοολισμένου διά τήν περίοδον άπό τής ορισθείσης 
ημερομηνίας ή από τής ήμεροιμηνίας αφ' ής ό ήσφαλισμενος συνεπλή
ρωσε τήν ήλικίαν τών δεκαέξ ετών, έάν αύτη είναι μεταγενέστερα 
τής ορισθείσης ημερομηνίας, μέχρι τής τελευταίας έιβδομάδος πρό 
τής σχετικής ημερομηνίας : 

'Νοείται δτι, έάν ή τοιαύτη περίοδος είναι μεγαλύτερα τών πέντε 
ετών και ό ήσφαλισμένος καθίσταται ανίκανος ή άποβιοΐ πρό τής 
ύπ' αύτου συμπληρώσεως τής ηλικίας τών είκοσι πέντε ετών, λαμ
βάνεται ύπ' δψιν ή αμέσως πρό τής εβδομάδος τής σχετικής ημερο
μηνίας περίοδος πέντε ετών έφ' δσον τούτο εΐναι εύεργετικώτερον 
διά τόν ήσφαίλισμένον :: 

(Νοείται περαιτέρω δτι εις ην περίπτωσιν ό ήσφαλισμένος συμπλη
ροΐ τήν ήλικίαν τών είκοσι πέντε ετών μετά τήν όρισθεΐσαν ήμερο
μηνίαν, λαμβάνεται ύπ' δψιν, έφ' δσον τούτο είναι εύεργετικώτερον 
διά τόν ήσφαλισμένον, ή περίοδος άπό τής ημερομηνίας τής ύπ' 
αύτου συμπληρώσεως τής ηλικίας τών είκοσι πέντε ετών μέχρι τής 
σχετικής ημερομηνίας, έάν δε αύτη είναι μι'κροτέρα τών πέντε ετών, 
ή περίοδος τών πέντε ετών πρό τής σχετικής ημερομηνίας, έν ουδε
μία δμως περιπτώσει λαμβάνεται ύίπ' δψιν περίοδος" πρό τής ορισθεί
σης ημερομηνίας. 
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Μετατροπή 
πληρωθεισών 
καΐ πιστω
θεισών 
ασφαλιστέων 
αποδοχών 
είς άσφαλι
στικάς 
μονάδας. 

20.—'(1) Αί καθ" έίκαστον έτος εισφορών πληρωθεΐσαι ύπό· καΐ πι
στωθεΐσαι υπέρ ήσφαλισμένου άσφαλιστέαι άποδοχαί μετατρέπονται 
εις άσφαλιστικάς μονάδας δια της διαιρέσεως του όλικου ποσού τών 
τοιούτων πληρωθεισών και πιστωθεισών αποδοχών διά τοΟ ποσού 
των κατά τό έτος αυτό ετησίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών : 

Νοείται δτι τό πηλίκον της τοιαύτης διαιρέσεως στρογγυλεύεται 
είς τό πλησιέστερον έκατοστόν. 

(2) Αί καθ' έ'καστον έτος καταβληθεΐσαι ύπό ή̂  πιστωθεΐσαι υπέρ 
ήσφαλισμένου είσφοραί δυνάμει του καταργηθέντος Νόμου μετατρέ
πονται είς ασφοολιστικάς μονάδας διά της διαιρέσεως διά του αρι
θμού 52 του γινομένου του αριθμού τών ώς εΐρηται εισφορών έπί τόν 
αριθμόν 1.04. 

'(3) Προκειμένου περί συντάξεως γήρατος, συντάξεως άνικανό
τητος και συντάξεως χηρείας, ή ασφαλιστική μονάς ή μέρος αυτής 
δι' έκαστον έτος εισφορών πρό της ορισθείσης ημερομηνίας τό όποιον 
υπολογίζεται διά σκοπούς της σχετικής παροχής εξευρίσκεται διά 
τής διαιρέσεως διά του αριθμού 52 του γινομένου του ετησίου μέσου 
δρόυ τών πληρωθεισών και πιστωθεισών εισφορών διά τά· οϋτω υπο
λογιζόμενα έτη εισφορών έπί τόν αριθμόν 1.04. 

(4) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΟ εδαφίου (2) του άρθρου 18 
ήσφαλισμένος δέν δύναται νά έχη πέραν τής μιας ασφαλιστικής μο
νάδος δι' οιονδήποτε έτος εισφορών πρό τής ορισθείσης ημερομηνίας. 

(5) Ή πρώτη ασφαλιστική μονάς ή μέρος αυτής αποτελεί τό κατώ
τερον τμήμα τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων απο
δοχών του ήσφαλισμένου κατά τό ύπό άναφοράν έτος εισφορών, 
οιουδήποτε δε μονάς ή μέρος μονάδος πέραν τής πρώτης αποτελεί 
τό άνώτερον τμήμα τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων 
αποδοχών αύτοΟ διά τό έτος τοΰτο : 

Νοείται δτι διά τό πρώτον έτος εισφορών οιονδήποτε ποσόν πληρω
θεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών ήσφαλισμένου διά 
τήν περίοδον άπό τής ορισθείσης ημερομηνίας μέχρι τέλους τσυ ώς 
εΐρηται έτους εισφορών υπερβαίνον τό γινόμενον του εβδομαδιαίου 
ποσού τών βασϋκών άσφοίλιστέων αποδοχών έπί τόν αριθμόν τών 
εβδομάδων τών έμπιπτουσών είς τήν ώς εΐρηται περίοδον κατανέ
μεται εις τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών : 

Νοιεΐται περαιτέρω δτι οσάκις λαμβάνεται ύϊτ' δψιν περίοδος μικρό
τερα ενός έτους εισφορών, τό ποσόν τών πληρωθεισών και πιστωθει
σών ασφαλιστέων αποδοχών του ήσφαλισμένου κατά τήν μικροτέραν 
αυτήν περίοδον τό μή ύττερβαΐνον τό γινόμενον του εβδομαδιαίου 
ποσοΟ τών βασϋκών ασφαλιστέων αποδοχών έπί το.Ο αριθμού* τών 
εβδομάδων τών έμπιπτουσών εντός τής περιόδου ταύτης κατανέμεται 
είς τό κατώτερον τμή μα άσφοίλιστέων αποδοχών, οιονδήποτε δε ύπό
λοιπον είς τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών. 

'Αναπρο
σαρμογή 
του ποσοΰ των 
ασφαλιστέων 
αποδοχών. 

21. Μετά τήν πάροδον δύο ετών άπό τής ορισθείσης ημερομηνίας 
και μετέπειτα άνά, διετίαν ή ένωρίΐερον έάν τούτο κρίνεται άναγ
καΐον ύ!πό του Υπουργού, διεξάγεται έρευνα, κατόπιν διαβουλεύ
σεων μετά του διά του άρθρου 68 ιδρυομένου Συμβουλίου Κοινωνι
κών 'Ασφαλίσεων, έπί του ύψους τών μισθών και ημερομισθίων, έάν 
δε αϋτη κατάδειξη αβξησιν του γενικού επιπέδου τών μισίθών και 
ημερομισθίων κατά πασοστόν 10% τουλάχιστον άφ' ής Τελευταίως 
καθωρίσθησαν τό ποσόν τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών και 
τό άνώτατον δ'ριον ασφαλιστέων αποδοχών, τά ώς εΐρηται ποσόν 
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και δριον αναπροσαρμόζονται άπό καθωρισιμένης ήιμερομηνίας συμ
φώνως προς την τοιαύτην αυξησιν και την ώς αποτέλεσμα ταύτης 
υπολογιζόμενη ν νά προικύψη αυξησιν των ασφαλιστέων αποδοχών : 

Νοείται δτι τοιαύτη αναπροσαρμογή δύναται κατά την κρίσιν του 
Υπουργού νά γίνη έστω και έάν ή ώς εΐρηται αϋξησις είναι μικρό
τερα του ποσοστού των 10%, 

ΜΕΡΟΣ Ι Ι Ι .  Η Π Α Ρ Ο Χ Α Ι ΠΛΗΝ· ΤΩΝ ΛΟΓΩι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΒΛΑΒΩΝ 

22.Γ— (ίΐ) Αί δυνάμει του παρόντος Μέρους παροχαί είναι αϊ άκό Είδη 
λουθΌΙ :  παροχών. 

ι(α) Περιοδιικώς καταβαλλόμενοι παροχαί1— 
f(i) επίδομα μητρότητος 
(ϋ) έιπίίδομα ασθενείας 

(iii) επίδομα ανεργίας 
(ϊν) σύνταξις γήρατος 
(ν) σύνταξις άνικανότητος 

(vi) σύνταξις χηρείας 
(vii) επίδομα ορφάνιας 
(viii) επίδομα αγνοουμένου' 

(β) Παροχαί καταβαλλόμενοι έφ' άπαξ>

(ϊ) βοήθημα γάμου 
(ii) βοήθημα τοκετού 

(iii) βοήθημα κηδείας.* 
(2) "Απασαι αί περιοδικώς καταβαλλόμεναι παροχαί περιλαμβά

νουν βσσιικήν παροχήν και συμπληρωματυκήν παροχήν. 

23. ·Διά σκοπούς παροχών αί καθ' εκαστον έτος εισφορών άσφα Μετατροπής 
λιοΐτιΚαί μονάδες ήσφαλισμένου μετατρέπονται εις πληρωθείσας και ^^δω^εΐς^ 
πιστωθίείισας ασφαλιστέας άποδοχάς διά του πολλαπλασιασμού έκά πχηρωθε[σας 
στης ασφαλιστικής μονάδος επί τό έτήίσιον ποσόν τών βασιικών άσιφα καίπιστω
λιστέων αποδοχών, τό ισχύον κατά τήν σχετικήν ήμερομηνίαν. θείσας 

άποδοχάς. 

24. Αί προϋποιθέισεις εισφοράς άναφοριικώς προς τάς εν τω άρθρω Προϋποθέσεις 
22 άναφεραμένας παροχάς εκτίθενται εις τον Τρίτον Πίνακα. γσ£°ρας' 

ΓΚναξ. 

25.—1(|1) Τηρουμένων τών διατάξεων του άρθρου 20 και του έδα 'Υπολογισμός 
φίου (5) του παρόντος άρθρου, προς τόν σκοπόν καθορισμού του πλ^^^ων 

δικαιώματος προσώπου τινός εις παροχήν— θεισών 
ι(α)· ε'ισφοραί καταβληθείσα ι ύπό τέως ήσφαλισμένου ή πιστω άσ<ραλιι^έων 

θεΐσαι υπέρ' αύτου πρό της ορισθείσης ημερομηνίας λογί διΤσκοπούς 
ζονται ώς πληρωθεισαι ή πιστωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδο παροχών, 
ιχαί δυνάμει του παρόντος Νάμου ήτοι— 
(ϊ) είσφοραί καταβληθεΐσαι άναφορυκώς προς τήν άπασχό

λησιν μισθωτού πρό της ορισθείσης ημερομηνίας λογί
ζονται ώς πληρωθεισαι άσφαλιστέάι άποδοχαί δυνάμει 
του άρθρου 4, 

(ii) είσφοραί καταβληθεΐσαι δυνάμει του άρθρου 9Α του 
καταργηίθέντος Νώμου λογίζονται ώς είσφοραί κατα
βληθεΐσαι δυνάμει του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, 
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(iii) είσφοραί καταβληθείσα ι υπό αυτοτελώς εργαζομένου 
πρό της ορισθείσης ημερομηνίας λογίζονται, ώς πληρώ
θεΐσαι ασφαλιστέοι άποδοχαί δυνάμει τοΟ άρθρου 12, 

(iv) είσφοραί καταβληθεΐσαι προ της ορισθείσης ήμερομη
νίας δυνάμει πιστοποιητικού προαιρετικής ασφαλίσεως 
(λογίζονται ώς πληρωθεΐσαι ασφαλιστέοι άποδοχαί δυ
νάμει του άρθρου 15, 

(ν) εΐίσφοραί πιστωθεΐσαι δυνάμει οιασδήποτε διατάξεως έν 
ίσχύϊ προ τής ορισθείσης ημερομηνίας λογίζονται ώς 
πιστωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί δυνάμει τής αντι
στοίχου διατάξεως του άρθρου 18, 

(vi) είσφοραί πιστωθεΐσαι υπέρ οιουδήποτε προσώπου δυνά
μει του καταργηίθέντος Νόμου δι* ύπηρεσίαν είς την 
Έθνυκήν Φρουράν δυνάμει των περί Έθνι'κής Φρουράς 

20 τοϋ 1964. Νόμων του 1964 εως 1979, υπολογίζονται ώς πιστωθεΐσαι 
68 ]Ζ ! 964 ασφαλιστέοι άποδοχαί, 
26 του 1965 
27τοϋ1965 
44 τοϋ 1965 

5τοϋ1966 
14τοΰ 1966 
41 τοϋ1966 4 
76 τοϋ 1966. 
38τοϋ1967 
70τοϋ1967 
66τοϋ1968 
95τοϋ1968 
24τοϋ1975 
56τοϋ1975 
33τοϋ1976 
16τοϋ1977 
22τοϋ1978 
88τοϋ1979. 

(vii) ευάφοραί πιστωθεΐσαι δυνάμει του εδαφίου (2) του 
άρθρου 10 του καταργηθέντος Νόμου υπολογίζονται 
μόνον καθ' όσον άφορα εις σύνταξιν γήρατος, σύνταξιν 
άνϋκανότητος, σύνταξιν χηρείας ή επίδομα αγνοουμένου' 

(β) €ίσφοραί κατα&ληθεΐσαι δυνάμει του άρθρου 7 λογίζονται 
ώς πιστωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί, προκειμένου όμως 
ητερί συντάξεως άνιικανότητος, συντάξεως χηρείας καΐ επι
δόματος ορφάνιας, αί τοιαυται είσφοραί λογίζονται ώς πλη
ρωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί δυνάμει του άρθρου 4, έφ' 
ίδσον ή άνιΐκανότης ή ό θάνατος δεν προ&κλήθη ώς έκ τής 
υπηρεσίας έν τη 'Εθνική Φρουρά* 

(γ) πληρωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί δυνάμει του' άρθρου 12 
δεν υπολογίζονται καθ' όσον άφορα είς επίδομα ανεργίας 
ή επίδομα μητρότητος" 

Ι(!δ) πληρωθεΐσαι άσφαίλιστέαι άποδοχαί δυνάμει του άρθρου 15 
δεν υπολογίζονται καθ' δσον άφορα είς επίδομα μητρότη
τος, επίδομα ασθενείας, επίδομα ανεργίας ή σύνταξιν ανι
κανότητας : 
ίΝοεΐται ότι ή παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
επί πληρωθέισών ασφαλιστέων αποδοχών δυνάμει πιστο
ποιητικού προαιρετικής ασφαλίσεως έΐκίδοθέντος συμφώνως 
προς την παράγραφον (γ) του εδαφίου (.1) του άρθρου 15* 

(ε) άσφαλιστέαι άποδοχαί πιστωθεΐσαι δυνάμει τής παραγρά
φου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 δέν υπολογίζονται 
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καθ' όσον άφορα εις σύνταξιν γήρατος, σύνταξιν άνικανό
τητος, σύνταξιν χηρείας ή έπίΐδομα αγνοουμένου" 

(στ) άσφαλιστέαι άποδοχαί πιστωθεΐσαι δυνάμει του εδαφίου (2) 
του άρθρου 18 υπολογίζονται μόνον καθ' όσον άφορα εις 
σύνταξιν γήρατος, σύνταξιν άνικανότητος, σύνταξιν χηρείας, 
επίδομα αγνοουμένου ή έπίδοιμα όρφανίας' και 

(ζ) ασφαλιστέοι άποδοχαί πιστωθεΐσαι δυνάμει του εδαφίου (3) 
του άρθρου 18 υπολογίζονται μόνον καθ' όσον άφορα εις . 
σύνταξιν άνΐΐκανότητος, σύνταξιν χηρείας, έπίδοιμα αγνοου
μένου ή επίδομα όρφανίας. 

(2) Άσφαλιστέαι άποιδοχαί επί τών όιποίων κατεβλήθησαν είσφο
ραί μετά την ήμέραν καθ' ην έπισυνέβη τό γεγονός διά το όιτοΐον 
απαιτείται χορήγησις παροχής τίνος και άναφερόμεναι εις περίοδον 
εισφορών προη>γουμένην της ώς εϊρηται ημέρας λογίζονται ώς πλη
ρωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί προ της ημέρας ταύτης— 

(α) ιέάν μεν πρόκειται περί ασφαλιστέων αποδοχών έπί τών 
οποίων είναι καταβλητέοι δυνάμει του άρθρου 4 είσφοραί 
ανεξαρτήτως του χρόνου καταβολής τών εισφορών' 

'(β.) έάν δε πρόκειται περί ασφαλιστέων αποδοχών έπί τών 
όποιων είναι καταβλητέοι είσφοραί δυνάμει του άρθρου 12 
ή τοΟ άρθρου 15, έφ' δσον αϊ είσφοραί κατεβλήθησαν εντός 
της δυνάμει τών Κανονισμών όριζοιμένης προθεσμίας διά τήν 
■καταβολήν τών εισφορών.. 

1(3) Πρακευμένου περί παροχής χορηγούμενης ένεκα του θανάτου 
του ήσφάλισμένου, αϊ διατάξεις του εδαφίου (2) εφαρμόζονται και 
έπί ασφαλιστέων αποδοχών έπί τών οποίων είναι καταβλητέοι είσ
φοραί δυνάμει του άρθρου 12 μετά τήν παρέλευσιν της έν τη παρα
γράφω (β) του ώς εϊρηται εδαφίου αναφερομένης προθεσμίας, έάν 
αϊ είσφοραί έπί τών τοιούτων ασφαλιστέων αποδοχών κατεβλήθησαν 
ουχί άργότερον τών εξ μηνών άπό του τοιούτου θανάτου και αναφέ
ρονται εις περίοδον εισφορών άρχοιμένην ουχί ένωρίτερον της πρώτης 
ημέρας του τελευταίου συμπεττληρωμένου έτους εισφορών πρό του 
θανάτου του ήσφάλισμένου : 

ΐΝοεΓται ότι ή καταβολή οίασδήίποτε παροχής δυνάμει ασφαλιστέων 
αποδοχών έπί τών όποιων εφαρμόζονται αϊ διατάξεις του παρόντος 
εδαφίου άρχεται άπό τής ημερομηνίας καταβολής τών εισφορών 
έπί τών τοιούτων ασφαλιστέων αποδοχών. 

(4) Έκαστη εβδομαδιαία εισφορά καταβληθείσα δυνάμει του 
άρθρου 7 λογίζεται ώς καταβληθείσα έττΐ ασφαλιστέων αποδοχών 
ίσων προς τό έβδοιμαδιαΐον ποσόν τών βασικών άσφαίλιστέων απο
δοχών. 

((5) ιΔιά τους σκοπούς χορηγήσεως συντάξεως, άνικανότητος, συν
τάξεως χηρείας, συντάξεως γήρατος και επιδόματος αγνοουμένου, 
εισφορά καταβληθείσα ή πίστωθεΐσα πρό" τής 5ης Όκτω'βρίου, 1964 
δεν υπολογίζεται, έκτος έάν ό αϊτών καθίσταται διά του υπολογι
σμού ταύτης δικαιούχος εις τήν παροχήν ή εις ηύξη'μένην τοιαύτην. 

26*—(1) Προς τον σκοπόν καθορισμού του δυκαιώματος προσώπου Άσφαλιστέαι 
τινός προς παροχήν, άσφαλιστέαι άποδοχαί έίπί τών όποιων ό έργο

 ά
^°δοχ«ΐέπΐ 

δότης παραλείπει νά καταβάλη κατά παράβασιν τών διατάξεων του ε ΐ να ι κατα. 
παρόντος Νόμου εισφοράς λογίζονται ώς πληρωθεΐσαι άσφαλιστέαι βλητέαι 
άποδοχαί, έφ' όσον ή ύποχρέωσις του εργοδότου προς καταβολήν είσφοραί 
εισφορών έπί τών. τοιούτων ασφαλιστέων αποδοχών άνεγνωρίσθη ^πλ^ω

0
" 

ή ήθελεν άναγνωρισθή διά διχαστικής αποφάσεως. θεΐσαι. 
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Ποσόν 
και ϋψος 
παροχών. 
Τέταρτος 
Πίναξ. 

Τέταρτος 
Πίναξ. 

Τέταρτος 
Πίναξ. 

Τέταρτος 
Πίναξ. 

Βοήθημα 
γάμου. 

Βοήθημα 
τοκετοΰ. 

'Επίδομα 
μητρότητος. 

(2) ΑΙ διατάξεις τοΟ εδαφίου (2) του άρθρου 25 εφαρμόζονται, 
τηρουμένων των 'αναλογιών, ικαί ιέπί ασφαλιστέων αποδοχών λογιζο
μένων ώς πληρωθεισών δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

27.^(1) Το ποσόν τών βοηθημάτων γάμου, τακετοΰ* ικαί. κηδείας, 
εμφαίνεται εις τό Μέρος Ι του Τετάρτου 'Πίνακος. 

(2) Τό έίβιδοίμάδιαΐον ϋψος των έπιδοιμάτων μητρότητος, ασθενείας 
και ανεργίας, εξευρίσκεται ώς 'καθορίζεται εΐ'ις τό Μέρος 11 του 
Τετάρτου Πίνακος. 

(3) Τό έ'βδοιμαδιαΐον ϋψος τών συντάξεων γήρατος, ανι'κανότητος 
και χηρείας, (εξευρίσκεται ώς καθορίζεται εΙς τό Μέρος IIΙ του 
Τετάρτου Πίνακος. 

(4) Τό έβδοιμαδιαΐον ϋψος του έπιδό/ματος ορφάνιας ίέξευρίσκεται 
ώς 'καθορίζεται ε'ίς τό Μέρος IV του Τετάρτου Πίνοίκος. 

28. Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου πάσα γυνή 
συνεριχο'μένη ε'ίς γάμον δικαιούται,είς βοήθηίμα γάμου έφ' 6σον κατά 
τήν σύναψιν του γάμου αϋτη πληροί τάς σχετυκάς προϋποθέσεις εισ
φοράς. 

29.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, γυνή 
τθκουσα τεκνον δυκαιοΟται εις 'βοήθηίμα τοίκετοΟ^

(α) έάν κατά τήν ημερομηνίαν του τοικετου αϋτη ή ό σύζυγος 
αυτής πληροί τάς σχετιικάς προϋποθέσεις εΐίσφορας" ή1 

(β) έάν ή άπαίτησις προβάλλεται άναφορικώς προς τό ιμετά 
ιθάνατον του συζύγου αυτής γεννηθέν τέμνον αύτου, έφ' δσον 
οδτος ίκατά τον χρόνον του θανάτου του έπλήρου τάς σχε
τικάς προϋποθέσεις 'εΊσφορας : 

ΙΝοεΐται δτι αϋτη δεν δικαιούται εΐ'ις 'βοήθηίμα το'κετου δυνάμει 
αμφοτέρων τών ασφαλίσεων, ήτοι τόσον της ίδιας αυτής ασφαλίσεως 
δσον ικαί τής του συζύγου αυτής. 

ι(2) Γυνή τεικοΟσα δίδυμα ή μείζονα αριθμόν τέκνων, δικαιούται 
εις 'βοήθηίμα τοκετού, δι' είκαστον εξ αυτών ιέφ' δσον πληροί τάς 
προϋποθέσεις εισφοράς άναφορικώς προς τόν τοκετόν. 

30.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος >Νό'μου, γυνή τις 
δυκαιοϋται ε'Ίς έπίδοιμα ιμητρότητος έάν— 

(α) .πιστοποιηθή παρ' οιουδήποτε 'εγγεγραμμένου πρακτήρος 
'ιατρού δτι δέον νά άναμένηται ό τοκετός αυτής εν τινι έβδο
μάδι κοίθοριζομένη έν τω πι'στοποιηΐϋκω (έν τοΐς εφεξής 
ιάναφεροΐμένης ώς «ή έβδο'μάς άναΐμενο'μένου το'κετου»), έφ' 
δσον δεν υπερβαίνει τάς οκτώ εβδομάδας από τής εβδομάδος 
καθ' ην εξεδόθη τό' πιστοποιητικόν 

(β) πίληροΐ τάς σχετιΐκάς προϋποθέσεις εισφοράς : 
■Νοείται δτι— 

(i) γυνή τις δεν δυκαιοϋται εις επίδομα μητρότητος δι' οιον
δήποτε χρονυκόν διάστηιμα καθ' δ λαμβάνει πλήρεις απο
δοχάς παρά τοΟ εργοδότου αυτής" 

(ii) οσάκις ό εργοδότης κατο3βάλλη μέρος μόνον τών αποδοχών, 
τό έτιίδοίμα .μητρότητος μειοϋται 'κατά τοσούτον ποσόν ώστε 
προστιθέμενον εις τό ικατοοβαλλόμενον ιμέρος τών Ιάποδρχών 
νά μήν ύπερβαίνη τό πλήρες ποσόν τών τοιούτων αποδοχών. 
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(2) Τηρουμένων των εν τοΐς εφεξής διατάξεων του παρόντος άρ
θρου, επίδομα ιμητρότητος καταβάλλεται δια χρονυκόν διάστημα 
δώδεκα εβδομάδων άρχόμενον την εκτην εβδομάδα προ της εβδο
μάδος τοΟ αναμενόμενου τοκετού : 

Νοείται δτι— 
(α) 'έάν ή δικαιούμενη εις επίδομα μητρότήτος γυνή άπσβιώση, 

ουδέν επίδομα καταβάλλεται δια το μετά τον θάνατον αυτής 
ιχρονιΐκόν διάστηιμα' 

(β) εάν ό τοκετός ιέπισυμβή ιμετά την εβδομάδα του άναμενο
ιμένου τοκετού, τηρούμενης τής προηγουμένης 'επιφυλάξεως, 
το ιέπίδομα εξακολουθεί νά ικαταβάλληται 'μέχρι τής εκπνοής 
τής πέμπτης εβδομάδος άπό τής εβδομάδος καθ' ην έπι
συνέβη ό τοκετός. 

(3) Όσάκις προκύπτη ζήτημα περί την ορθότητα τοϋ πιστοποιη
τικού δυνάμει του οποίου γυνή τις προβάλλει άπαίτησιν δι' επίδομα 
μητρότητας ή δικαιούται τούτου, ιέκτός εάν έπισυνέ'βη ήδη ό τοκετός, 
αυτή δύναται νά κληθή δπως ύποβληθή εις ίατρικήν έξέτασιν δια 
την εκδοσιν νέου πιστοποιητικού, έν ή δε περιπτώσει ήθελε προικύψει 
διαφορά μεταξύ του ιάρχικου πιστοποιητικού και τοΟ νέου τοιούτου, 
το προς λήψιν επιδόματος μητρότητας δικαίωμα αυτής δύναται νά 
καθορισθή ώς 'έάν το άρχϋκόν πιστοποιητικόν σύμφωνη μετά του 
νέου τοιούτου. 

(4) Έάν γυνή τις—■ 
(α) ετεκε τέκνον χωρίς προηγουμένως νά πρσβάλη άπαίτησιν 

δι' επίδομα μητρότητος ιέν δψει του αναμενόμενου τοκετού" 
και 

(β) ακολούθως πρσβάλη άπαίτησιν δι' επίδομα μητρότητος 
λόγω του έπισυμβάντος τοκετού, 

το εις επίδομα μητρότητας δικαίωμα αυτής καθορίζεται ως έάν ή 
έβδσμάς του αναμενόμενου τοκετού ήτο ή έ'βδομάς καθ' ην ιέπισυνέβη 
δ τοκετός. 

31. Γυνή τις εκπίπτει του προς λήψιν επιδόματος μητρότητας δι "Εκπτωσις 
καιώματος— έκ τοΟ προς 

(α) έάν καθ' δν χρόνον είναι καταβλητέον το επίδομα μητρό επιδόματος 
τητος έργάζηται ώς μισθωτή ή αυτοτελώς εργαζομένη, διά μητρότητος 
τοσούτο διάστημα του ιέν λόγω χρόνου ώς ό εξεταστής άπαι δικαιώματος. 
τήσεων ήθ&λεν ορίσει, έν ουδεμία δμως περιπτώσει διά διά
στηιμα ©λασσον των ήμερων καθ' ας αϋτη ε'ίργάσθη εντός 
τοΟ τοιούτου χρόνου' 

(β)ι 'έάν άνευ ευλόγου αιτίας παράλειψη νά παρουσιασθή προς 
ή ιύποβληΐθή ε'ις την Ιάπαιτουμένην συμφώνως τω 'έδαφίω (3) 
του άρθρου 30 ίίατρικήν ΐέξέτασιν, διά τοσούτο διάστημα του 
χρόνου 'καθ' δν είναι καταβλητέον το ιέπίδοίμα μητρότητος 
(του διαστήματος τούτου αρχομένου ουχί ένωρίτερον τής 
ημέρας καθ' ην εϊλαβε χώραν ή παράλειψις), ώς ό 'εξεταστής 
απαιτήσεων ήθελεν ορίσει, ύπό τήν ίέπιφύλαξιν δτι, ιέάν ιέπι
συμβή ό τοκετός μετά τήν τοιαύτην παράλειψιν, αϋτη δέν 
'εκπίπτει ώς Ιέκ τής τοιαύτης παραλείψεως του δικαιώματος 
της άναφαριικώς προς την ήμέραν του· τοικετοΟ ή τό μετά τόν 
τσκετόν χρονι'κόν διάστημα. 

32.—ι(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, πρόσω Έ π ί δ ο α 
πόν τι, δικαιούται εις επίδομα ασθενείας δι' έκάστην ήμέραν άνικα ασθενείας 
νότητος προς έργασίαν, ήτις αποτελεί μέρος περιόδου διακοπής άπα καΐ ανεργίας. 
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σχολήσεως και εις επίδομα ανεργίας δι ' έκάστην ήιμέραν ανεργίας 
ήτις 'αποτελεί μέρος τοιαύτης περιόδου, εάν 'κατά την ήιμέραν ταύτην 
πληροί τάς σχετικάς προϋποθέσεις εισφοράς καΐ δεν εΐναι άνω της 
ηλικίας των έξήκοντα πέντε ετών ή κάτω της ηλικίας των δεκαέξ 
ετών. 

(2) Καθ' έκάστην περίοδον διακοπής της απασχολήσεως
1
— 

(α) πρόσωπον το όποιον έχει πληρωθείσας 'ασφαλιστέας άπο
δοχάς έ'Ις τό ικατώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών του
λάχιστον ΐσας προς είκοσι εξ φοράς τό έβδοΐμαδιαΐον ποσόν 
τών βασικών ασφαλιστέων ιάποδοχών δικαιούται δυνάμει του 
εδαφίου (;1) εις επίδομα ασθενείας διά έ'βδσμήικοντα οκτώ 
ημέρας και ε'Ίς επίδομα ανεργίας, δι' ετέρας εβδσμήκοντα 
οκτώ ημέρας' 

(β) δι ' έκάστην μονάδα πληρωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών 
ε'Ίς τό ικατώτερον τμήιμα ασφαλιστέων αποδοχών ΐσην προς 
τό έιβδοιμάδιαΐον ποσόν τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών 
επιπλέον του εΐκοσιεξαπλασίου του 'εβδομαδιαίου ποσού τών 
τοιούτων αποδοχών καταβάλλεται επίδο'μα ασθενείας διά 
ιμίαν ήμέράν κα ι επίδομα ανεργίας δι ' έτέραν μίαν ήιμέραν, 
πλέον τοΟ αριθμού τών έν τη παραγράφω (α) όριζοιμένων 
έιβδοιμή'κοντα οκτώ ήμερων' 

(γ) ό ανώτατος αριθμός ήμερων διά τάς οποίας καταβάλλεται 
ιέπίδσμα ασθενείας κα ι >έπίδο;μα ανεργίας είναι εκατόν πεντή
κοντα εξ ήιμέραι δι' έκάτερον τών έπίδοιμάτων τούτων : 

Νοείται δτι ούδεις 'δικαιούται εις επίδομα ώς ανωτέρω διά τάς 
πρώτας τρεις ήιμέρας οιασδήποτε περιόδου διακοπής της απασχο
λήσεως, πρόσωπον δε δπερ πληροί τάς προϋποθέσεις εισφοράς δυνά
μει πληρωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών δυνάμει του άρθρου 12 
δεν δικαιούται εις επίδομα ασθενείας διά τάς πρώτας τριά
κοντα ημέρας της τοιαύτης περιόδου και πρόσωπον δπερ πληροί 
τάς προϋποθέσεις εισφοράς δυνάμει πληρωθεισών ασφαλιστέων απο
δοχών δυνάμει της παραγράφου (γ) τοΟ εδαφίου (1) του άρθρου 
15 δέν δικαιούται είς επίδομα ανεργίας διά τάς πρωίας τριάκοντα 
ημέρας της τοιαύτης περιόδου. 

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

(i) ώς ήιμέρα άνικανότητος προς έργασίαν έκτος έάν ό 
ά'ιτών απόδειξη δτι τήν έν λόγω ήιμέραν οδτος εΐναι 
ανίκανος προς έργασίαν ή δτι τόν ΐσυνεΦούλευσεν ίέγγε
γραμμένος πράκτήρ ιατρός δπως τήν ήιμέραν ταύτην 
απόσχη οιασδήποτε εργασίας εϊτε διότι ευρίσκεται ύπό 
παρακολούθησα/ λόγω του δτι είναι φορεύς μεταδο" 
τικής τίνος νόσου, εϊτε διότι ήλθεν εις έπαφήν μετά 
προσώπου πάσχοντος έκ τοιαύτης νόσου* 

(ii) ,ώς ήιμέρα ανεργίας έκτος έάν ό αϊτών απόδειξη δτι 
είναι άνεργος ιμέν, Ικανός δέ και διαθέσιμος προς έρ
γασίαν κατά τήν ήιμέραν ταύτην ή δτι είναι άνεργος 
κα ι κατά τήν ήμέραν ταύτην τυγχάνει επαγγελματικής 
εκπαιδεύσεως δυνάμει σχεδίου εγκεκριμένου ύπό του 
'Υπουργού' 

(β) ήιμέρα άνικανότητος <πρός 'έργασίαν δέν θεωρείται ήιμέρα 
'ανεργίας* 

(γ) ή Κυριακή 'και αϊ καθοριζόμενα ι ύπό του Διευθυντού έ'τεραι 
ήιμέραι της εβδομάδος, δεν θεωρούνται ώς ήμέραι άνικανό
τητος προς έργασίαν ή ώς ήμέραι ανεργίας' 
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('δ) ήμερα τις δεν θεωρείται ως ημέρα ανεργίας εάν κατά την 
ήμέραν ταύτην ό ήσφαλισμένος άσκή έπί κέρδει επάγγελμα, 
έκτος έάν— 

(i) θά ήδύνατο ύπό όμαλάς συνθήκας νά άσκηση το επάγ
γελμα τούτο, επιπροσθέτως της συνήθους αυτού ερ
γασίας και έκτος των συνήθων ωρών εργασίας" και 

(Π) αϊ έξ αυτού άποδοχαί διά την ήμέραν ταύτην δεν ύπερ
βαίνωσι καθωρισμένον ποσόν ή έφ' δσον ικερδαίνονται 
άποδοχαί άναφορικώς προς χρονικόν διάστημα μείζον 
της μιας ημέρας, ό ημερήσιος μέσος δρος τών ούτω 
ικ'ερδαιναμένων αποδοχών δεν ύπερβαίνη το ως εϊρηται , 
ίκαθωρισμένον ποσόν* 

(ε) ήΐμέρα <κάθ' ή ν πρόσωπον τι ευρίσκεται έν διακοπαΐς δέν 
θεωρείται ώς ημέρα ανεργίας" 

(στ) ουδείς θεωρείται άνεργος καθ' οιανδήποτε ήμέραν, έάν 
ηταρά το γεγονός δτι εληξεν ή διεκόπη ή άίπασχόλησις αύτου, 
οδτος λαμβάνη διά τήν ήμέραν ταύτην άποδοχάς ή έτέραν 
πληρωμήν ουσιωδώς ϊσην προς τάς άίποδοχάς ας θά ελάμ
βανε διά τήν ήμέραν ταύτην, έάν δέν έΊληγε ή διεκόπτετο ή 
άπασχάληίσις, ώς αποζημίωσα; διά τήν άπώλειαν τών τοιού
των αποδοχών" 

ι(ζ) ουδείς θεωρείται άνεργος καθ' οιανδήποτε ήμέραν έάν δέν 
έργάζηται συνήθως καθ' έικάστην ήμέραν της εβδομάδος 
(εξαιρουμένης της Κυριακής ή της εις τήν περίπτωσιν αυτού 
δυνάμει της παραγράφου (γ) του παρόντος εδαφίου καθορι
ζομένης ημέρας) και κατά τήν έ'βδομάδα έν ή περιλαμβά
νεται ή ώς εϊρηται ήμερα, οδτος άπησχολήθη καθ' ήν έκτα
ίσιν fjto σύνηθες ε'ις τήν περίπτωσιν αύτου* 

ι (η) ουδείς θεωρείται άνεργος καθ' οιανδήποτε ήμέραν έάν οδτος 
εΐναι λιμενεργάτης (εγγεγραμμένος ή μή) και κοίτα τήν 
έβίδομάδα έν ή περιλαμβάνεται ή ώς εϊρηται ή,μέρα αί άπο
δοχαί αυτού δέν υπολείπονται καθωρισμένου ποσού. 

(4) Ή'μέρα έν σχέσει προς τήν οποίαν εφαρμόζονται αί διατάξεις 
της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) δέν λαμβάνεται ύπ' δψιν κατά 
τον ύπσλογισμόν οιασδήποτε περιόδου συνοοπτών ήμερων καθ' σσον 
άφορα εις έιτίδομα ασθενείας ή ανεργίας. 

1(5) Έάν ό εργοδότης συνεχίζη νά καταβάλλη έν δλω ή έν μέρει 
τάς άποδοχάς ήσφαλισμένου δι' δν χρόνον οδτος δικαιούται εις επί
δομα ασθενείας, τό τοιούτον επίδομα, αναλόγως της περιπτώσεως, 
άποσβέννυται ή μειούται κατά τό ποσόν κατά τό όποιον τό άθροισμα 
τοΰ επιδόματος και τοΰ ποσού τοΰ καταβαλλομένου μέρους αποδο
χών υπερβαίνει τάς πλήρεις άποδοχάς τοΰ μισθωτού. 

(6) Τό επίδομα ανεργίας εις τό όποιον δικαιούται πρόσωπον τι 
διά πάσαν ήμέραν ανεργίας κατά τήν οποίαν τό πρόσωπον τούτο 
τυγχάνει έίπαγγελματιΐκής εκπαιδεύσεως δυνάμει σχεδίου εγκεκρι
μένου ύπό τοΰ Υπουργού δύναται, νά καταΐβάλληται ε'ις τήν άρμοδίαν 
διά τήν έφαρμογήν τοΰ τοιούτου σχεδίου αρχήν. 

33.—(υ) 'Οσάκις πρόσωπον τι εξαντλεί πλήρως τό δικαίωμα αυτού Έξάντλησις 
έπί τών δυνάμει τοΰ άρθρου 32 καταβαλλομένων επιδομάτων έπανα και άνάκτησις 
κτδ τό προς λήψιν έπτϋδόματος ασθενείας δικαίωμα άμα τη κατά Jf*^^*" 
βολή εισφορών έπί ασφαλιστέων αποδοχών ίσων τουλάχιστον προς ασθενείας ή 
δεκατρείς φοράς τό έβδομάδιαΐον ποσόν τών βασικών ασφαλιστέων ανεργίας, 
αποδοχών και τό προς λήψιν επιδόματος άνερ·γί<χς δικαίωμα ό&μα τη 
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"Εκπτωσις 
έκ του προς 
λήψιν 
επιδόματος 
ασθενείας 
δικαιώματος. 

"Εκπτωσις 
έκ τοϋ προς 
λήψιν 
επιδόματος 
ανεργίας 
δικαιώματος. 

καταβολή εισφορών έπί ασφαλιστέων αποδοχών ίσων τουλάχιστον 
προς είκοσι εξ φοράς τό έΐβδ'ομαδιαΐον ποσόν τών βασικών ασφαλι
στέων αποδοχών έν αναφορά προς περιόδους εισφορών άρχομένας 
κατά ή μετά την έναρξιν της περιόδου διακοπής της απασχολήσεως 
έν τη όποια οδτος εξαντλεί τό τοιούτον διίκαίωμα, έν ούδεμιφ δμως 
περιπτώσει έπανάκτα τό διικαίωίμα έίς έΐπίδσμα ασθενείας ή ανεργίας 
ειμή μετά την παρέλευσιν δεκατριών και είκοσι £ξ εβδομάδων αντι
στοίχως άπό της ημερομηνίας εξαντλήσεως του σχετυκοΟ δικαιώ
ματος : 

Νοείται δτι ασφαλιστέοι άποδοχαί έπί τών οποίων κατεβλήθησαν 
είσφοραί άναφορυκώς προς περιόδους καθ' άς ό ήσφαλυσμένος ήτο 
ανίκανος προς έργασίαν συνε'πεία ασθενείας, σωματικής βλάβης ή 
τοκετού1, δέν υπολογίζονται., 

ι(2) "Αμα τη επανακτήσει του δικαιώματος του ώς έν τω έδαφίω 
(1), ως και έν μετεγενεστέρα περιπτώοει εξαντλήσεως και έπανα
κτήσεως τοιούτου δύκαιώματος, ό ήσφαλισμένος δι/καιοΟται και πάλιν 
εις επίδομα συμφώνως προς τό άρθρον 32, διά τους σκοπούς δμως 
χορηγήσεως προσθέτου επιδόματος δυνάμει της παραγράφου (β) 
του εδαφίου (2) του ρηθέντος άρθρου, υπολογίζονται μόνον ασφα
λιστέοι άποδοχαί έπί τών όίποίων κατεβλήθησαν είσφοροί διά περιό
δους άρχομένας μετά τό τέλος της περιόδου διαίκοπής της απασχο
λήσεως αύτοΟ έν τη οποία οδτος έξήντλησε τό τοιούτο δικαίωμα. 

(3) Έν ή περιπτώσει ή περίοδος διακοπής της απασχολήσεως 
καθ' ην πρόσωπον τι έξήντλησε τό προς λήψιν επιδόματος δικαίωμα 
του δυνάμει του άρθρου 32, έξαίκολουθεΐ και μετά τήν έπανάκτησιν 
του τοιούτου δικαιώματος, τό τμήμα της περιόδου πρό και τό τμήμα 
αυτής μετά τήν έπανάκτησιν λογίζονται ώς χωριστά! περίοδοι δια
κοπής τής απασχολήσεως., 

34. Πρόσωπον τι εκπίπτει του προς λήψιν επιδόματος ασθενείας 
δικαιώματος διά περίοδον μέχρις §ξ έιβδομάδων έάνΐ— 

'(α) κατέστη άνίικανον προς έργασίαν Ιδία ύπαιτιότητι" 

(β) καίτοι κληθέν ύπό του Διευθυντού δπως ύποστή ίατριικήν ή 
ετέραν έξέτασιν ή ίατριικήν ή έτερον νοσηλείαν, ήρνήθη ή 
παρέλειψε νά πράξη οϋτω άνευ ευλόγου αιτίας* 

(γ) είργάσθη καθ' ήμέραν δι' ήν άπήτησεν επίδομα ασθενείας' 
. α ■ 

(δ) συμπεριεφέρθη κατά τρόπον πιθανόν νά καθυστέρηση τήν 
άνάρρωσιν αύτοΟ. 

35.^(1) Πρόσωπον τι άπολέσαν τήν έργασίαν του λόγω στάσεως 
εργασιών οφειλομένης εις εργατική ν διαφοράν άναφυεΐσαν εις τόν 
τόπον τής απασχολήσεως αύτου εκπίπτει του προς λήψιν επιδόματος 
ανεργίας δικαιώματος έφ' δσον διαρκεί ή τοιαύτη στάσις εργασιών, 
έκτος έάν διαρκούσης τής στάσεως εργασιών τό πρόσωπον τούτο 
είργάσθη καλή τή πίστει άλλαχόυ και εις τό συνήθως ύπ' αΰτου* 
ένασκούμενον επάγγελμα ή προσελήφθη τακτιΐκώς εις ετερόν τι 
επάγγελμα : 

Νοείται δτι τό παρόν εδάφιον δέν εφαρμόζεται έπί προσώπου άπο
δεικνύοντος δτι—ι 

(α) δέν συμμετέχει ή δέν κέϊκτηται άμεσον συμφέρον, ουδέ ενι
σχύει οικονομικώς τήν έργατυκήν διαφοράν έξ ής προεκλήθη 
ή τοιαύτη στάσις έργοοσιών και 
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Τρίτος 
Πίναξ. 

Ειδική 
αΰξησις 
του ϋψους 
των συντάξεων 
γήρατος κσΛ 
χηρείας. 

Σύνταξις 
άνικανότητος. 

(γ) έδικαιουτο εις σύνταξιν άνιικανότητος αμέσως πρό της 
συμπληρώσεως της συνταξίμου ηλικίας. 

(2)< Ή σύνταξις γήρατος καταβάλλεται από της ημερομηνίας καθ' 
ην πρόσωπον τι πρώτον πληιροΐ τάς εν τω έδαφίω (1) προϋποθέσεις 
και εξακολουθεί να καταβάλληται έφ' όρου ζωής. 

(3) Ήσφαλισμένη χήρα προβάλλουσα άπαίτηισιν δια σύνταξιν γή
ρατος δύναται να έπιλέξη δπως ύπσκαταστήση τόν έτήσιον μέσον 
δρον τών πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών του 
άΐποιβιώισαντος συζύγου αυτής τόν έξευρισκόιμενον συιμφώνως προς 
τάς διατάξεις του εδαφίου (4), εις τάς ύπ' αυτής πληρωθείσας ή 
πιστωθείσας ασφαλιστέας άποδοχάς δι' είκαστον έτος εισφορών δπερ 
συμπίπτει έν δλω ή έν μέρει— 

(α) προ του θανάτου του συζύγου αυτής' ή 
(β) διαρκουντος του γάμου αυτών. 

(4) Ό έν τω άμέσω προηγουμένω έδαφίω μνη'μονευόιμενος ετή
σιος μέσος όρος πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων απο
δοχών του αποβιώσαντος συζύγου είναι δ ετήσιος μέσος δρος δ εξευ
ρεθείς διά τους σκοπούς της ύπό τής χήρας προβληθείσης απαιτή
σεως δια σύνταξιν χηρείας ή όστις θά έξευρίσκετο έάν προεβάλλετο 
τοιαύτη άπαίτησις.. 

(5) Ήσφαλισμένος όστις κατά την ύπ' αύτου συμπλήρωση/ τής 
ηλικίας τών έιβδοιμήΐκοντα ετών πληροί την εις τήν ύποπαράγραφον 
(α) τής παραγράφου (2) του Τρίτου Πίνακος προϋπόθεση/ είσφο
ρας, άλλα δεν πληροί τήν εις τήν ύποπαράγραφον (β) τής παρα
γράφου (2) του ε'ιρηιμένου Πίνακος προϋπόθεση/ εισφοράς, δικαιού
ται εις έφ' άπαξ καθωρισμένον ποσόν. 

37wi(l) 'Από τής ορισθείσης ημερομηνίας το έβδομαδιαΐον υψος 
του βασικού μέρους τής συντάξεως γήρατος παντός προσώπου λαμ
βάνοντος τοιαύτην σύνταξιν κατά τήν ή'μερο'μηνίαν ταύτην καΐ μη 
συμπληρώσαντος τήν ήλυκίαν τών έ'βδομήικοντα ετών αυξάνεται κατά 
εκατόν τεσσαράκοντα πέντε μίλς δι' έκάστην ασφαλιστική ν μονάδα 
άναφερομένην ε'ις τό χρονικόν διάστηιμα μεταξύ τής σχετικής ημερο
μηνίας καΐ τής ορισθείσης ημερομηνίας :ι 

Νοείται ότι οιονδήποτε ΰπόλοιπον ασφαλιστικής μονάδος ίσον προς 
ή υπερβαίνον ήμισείαν άσφαλιστικήν μονάδα λογίζεται ως μία άσφα
λιστυκή μονάς. 

(2) Οι προ τής ορισθείσης ημερομηνίας δικαιούμενοι αυξήσεως 
συντάξεως δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 22 ή του εδαφίου 
(3) του άρθρου 24 ή του εδαφίου (2) του άρθρου 26Α του καταρ
γηθέντος Νόιμου δικαιούνται από τής ορισθείσης ημερομηνίας της έν 
τώ έδαφίω (1) αναφερομένης αυξήσεως. 

38.1(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόιμου ήσφα
λισμένος δικαιούται είς σύνταξιν άνιικανότητος έάν— 

)(α) ήτο ανίκανος προς έργασίαν δι' έΐκατόν πεντήκοντα Μξ ημέ
ρας εντός οιασδήποτε περιόδου διακοπής τής απασχολή
σεως" 

ι(β)' ιέντός τής τοιαύτης περιόδου διακοπής τής άίποοσχολήσεως 
Ιάποδείξη ότι προβλέπεται νά παραμείνη μονίμως ανίκανος 
προς έργασίαν' 

((γ)' δεν συνεπλήρωσε τήν συντάξίμον ήλϋκίαν' καΐ 
(δ) πληροί τάς σχετιικάς προϋποθέσεις ε'ιισφορας : 
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ι (β) Ιδέν ανήκει εις τάξιν ή κατηγορίαν εργατών μέλη της όποιας, 
αμέσως πρό της ενάρξεως της στάσεως εργασιών, είργά
(ζοντρ εις τόν τόπον απασχολήσεως αύτου καΐ τινά τούτων 
συμμετέχουν, κέκτηνται άμεσον συμφέρον ή ενισχύουν οικο
νομικώς την τοιαύτην στάσιν εργασιών. 

(2) Πρόσωπον τι εκπίπτει του* προς λήψιν έπιδόίματος ανεργίας 
δυκαιώματος δια χρονϋκόν διάστημα μέχρις £ξ έιβδομάδων έάνΓ

(α) άπολέση την έργασίαν του Ιδία ύπαιτιότητι ή εκουσίως 
(εγκατάλειψη ταύτην άνευ ευλόγου τινός αιτίας' ή 

(β) ι (καίτοι έΐκοιναποιήθη εις αυτό παρά τίνος γραφείου ευρέσεως 
ιέργασίας ή έτερου ανεγνωρισμένου γραφείου, ή παρά τίνος 
εργοδότου ή έκ μέρους αύτου, ή ϋπαρξις θέσεως κενωθείισης 
ή κενωθησομένης εις κατάλληλόν τίνα έργασίαν, άρνηται 
ή παραλείπη άνευ ευλόγου αιτίας νά ύποβάλη αΐτηισιν δια 
την θέσιν ταύτην ή άρνηται νά άποδεχθή ταύτην πρασφερ
θεΐσαν είς αυτόν ήΐ 

(γ) αμελή νά έπωφεληθή ευλόγου τινός ευκαιρίας προς κατάλ
ληλόν τίνα άπασχσληίσιν' ή 

(δ) άρνηθή ή παράλειψη άνευ ευλόγου αίτιας νά τύχη επαγγελ
ματικής εκπαιδεύσεως ώς ό Διευθυντής ήθελε διατάξει. 

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ή άπασχόλησις δεν 
θεωρείται κατάλληλος διά πρόσωπον τι έάν αϋτη; είναι— 

(α) ιάπασχάλησις εις θέσιν κενωιθείσαν συνεπεία στάσεως εργα
σιών οφειλομένης έίς έργατικήν τίνα διαφοράν' 

'(β) ιάπασχόλησις εις τό σύνηθες αύτου επάγγελμα έν τη περιο
χή ένθα τό τελευταΐον συνήθως είργάζετο είτε έναντι απο
δοχών κατωτέρων είτε ύπό δρους όλιγώτερον ευνοϊκούς, 
ίέικείνων ών ήδύνατο ευλόγως νά αναμένη ότι θά άπελάμβανε 
λαμβανομένων ύπ' δψιν τών δρων εργασίας ών συνήθως 
«πελάμβανεν είς τό σύνηθες αύτου επάγγελμα έν τη περιο
χή ταύτη ή ών θά άπελάμβανεν έάν έσυνέχιζε τήν απασχό
λησα/ αύτου" 

(γ) άπασχόλησις είς τό σύνηθες αύτου επάγγελμα είς οιανδή
ποτε έτέραν περιοχήν έναντι αποδοχών κατωτέρων ή ύπό 
δρους όλιγώτερον ευνοϊκούς τών τηρουμένων έν τή περιοχή 
ταύτη δυνάμει συμφωνίας μεταξύ, τών οργανισμών εργο
δοτών και μισθωτών ή ελλείψει τοιαύτης συμφωνίας, τών 
Ι6πό καλών εργοδοτών γενικώς ανεγνωρισμένων. 

(4) Μετά τήν πάροδον ευλόγου ύπό τάς περιστάσεις χρονικού δια
στήματος από τής ημέρας καθ' ην πρόσωπον τι κατέστη άνεργον, 
άπασχόλησίς τις δεν θεωρείται ακατάλληλος λόγω μόνον του γεγο
νότος δτι είναι έκτος του συνήθους αύτου επαγγέλματος, έάν πρό
κειται περί απασχολήσεως έναντι αποδοχών ουχί κατωτέρων, καΐ 
ύπό δρους ουχί όλιγώτερον ευνοϊκούς τών γενικώς τηρουμένων δυ
νάμει συμφωνίας μεταξύ τών όργανιισμών εργοδοτών και μισθωτών, 
ή ελλείψει τοιαύτης συμφωνίας, τών ύπό καλών εργοδοτών γενικώς 
άνεγνω ρ ισμένων. 

36— (ίΐ) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, πρόσω ζο^αξις 
πόν τι δικαιούται είς σύνταξιν γήρατος έάν— γήρατος. 

(α) συνεπλήρωσε τήν συντάξιμον ήλικίαν και 
(β) άμα τή συμπληρώσει τής ηλικίας ταύτης ή μετέπειτα πληροί 

τάς σχετιίκάς προϋποιθέσεις εισφοράς" ή| 
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Νοείται ότι &ίς περίπτωσιν καθ' ην ή άνυκανότης οφείλεται είς ατύ
χημα έπισυμβάν κατά ή μετά την όρισθεΐσαν ήμερομηνίαν, ό ήσφα
λισμένος θεωρείται δτι πληροί τάς προϋποθέσεις εισφοράς έάν οδτος 
πιληροΐ τάς τοιαύτας προϋποθέσεις διά καταβολή ν επιδόματος ασθε
νείας. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων τοϋ άρθρου 74, ή σύνταξις άνικα
νότητος καταβάλλεται από της σχετικής ημερομηνίας έν δσω δ ήσφα
λισμένος παραμένει μονίμως ανίκανος προς έργασίαν καΐ δέν 'έχει 
συμπληρώσει τήν συντάξιμον ήλικίαν. 

(3) Παν πρόσωπον είς τό όποιον έχορηγήθη σύνταξις άνιικανότητος 
ή τό όίποΐον προέβαλεν άπαίτησιν διά σύνταξιν άνικανότητος, δέον 
όπως συμμορφοΰται προς πάσαν όδηγίαν έκδιδομένην αύτω καθ' 
οιονδήποτε χρόνον ύπό τοΟ Διευθυντού δι' ής καλείται δπως— 

)(α) ύ>ποβάλη εαυτόν είς ίοπρικήν έξέτασιν ή έπανεξέτασιν ύπό 
' Ιατρικού Συμβουλίου" 

(β) ύποβάλη εαυτόν είς τοιαύτην ιατρικήν περίθαλψιν ήτις θεω
ρείτα ι έν τη περιπτώσει αύτοΟ κατάλληλος ύπό τοΟ υπευ
θύνου δι' αυτόν θεράποντος ιατρού ή ύπό του Ι α τρ ι κού 
(Συμβουλίου' 

(γ) συμμετάσχη είς ο'ιοτνδήίποτε μαθητείαν επαγγελματικής 
Ιέικίπαιίδ'εύσεως ή αναπροσαρμογής ώς δ Διευθυντής ήθελε 
διατάξει. 

(4) Πρόσωπον τ ι εκπίπτει του προς λήψιν συντάξεως άνικανό
τητος δικαιώματος, διά χρονικόν διάστημα μή υπερβαίνον τάς £ξ 
εβδομάδας έάν άνευ ευλόγου τινός αιτ ίας παρέλειψε νά συίμμορ
φωθή προς οιανδήποτε όδηγίαν έκδοθεΐσαν δυνάμει του εδαφίου 
(3 ) : ; 

Νοείται δτι είς περίπτωσιν προσώπου τό όποιον εκπίπτει του* προς 
λήψιν συντάξεως άνικανότητος δικαιώματος δυνάμει του παρόντος 
εδαφίου,, τό ήμισυ τού ποσού

1 τής συντάξεως τό όποιον,, ελλείψει 
της τοιαύτης εκπτώσεως, θά κατεβάλλετο αύτω, καταβάλλεται είς 
τους εξαρτώμενους αύτου. 

39.—(ll) Χήρα ή ς ό σύζυγος κατά τόν χρόνον του θανάτου αύτου Σύνταξις 
έπλήρου τάς προϋποθέσεις εισφοράς διά σύνταξιν γήρατος,, δικαι X^P

61
**:· 

ουται εις σύνταξιν χηρείας, έάν. αΰτη| κατά τόν χρόνον τοΟ θανά
του αύτου συνέζη μετ' αυτού ή συνετηρεΐτο αποκλειστικώς ή κατά 
κύριον λόγον ύπ' αύτου. 

(2) Χήρος του όποιου ή σύζυγος κατά τόν χρόνον του θανάτου 
αυτής έπλήρου τάς προϋποθέσεις εισφοράς διά σύνταξιν γήρατος, 
δικαιούται είς σύνταξιν χηρείας, έάν ούτος κατά τόν χρόνον του 
θανάτου τής συζύγου του ήτο μονίμως άνίκοονος προς συντήρησα/ 
εαυτού και συνετηρεΐτο αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον ύπ* 
αυτής. 

(3) Όσάκις ό θάνατος του αποβιώσαντος συζύγου οφείλεται είς 
άτύχη,μα έπισυμβάν κατά ή μετά τήν όρισθεΐσαν ήμερομη,νίαν, 
οδτος θεωρείται δτι έπλήρου τάς προϋποθέσεις είσφορας τάς άνα
φερσμένας είς τό έδάφαον (,1) και (2) του παρόντος άρθρου έάν 
έπλήρου τάς προϋποθέσεις εισφοράς διά καταβολήν βοηθήματος 
κηδείας. 

(4) Όσάκις ό αποβιώσας σύζυγος έλάμβανεν ή έδικαιουτο είς 
αϋξησιν συντάξεως γήρατος, δυνάμει του άρθρου 37, ή τοιαύτηΐ αϋ
ξησις καταβάλλεται είς τόν δικαιουίχον τής συντάξεως χηρείας. 
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Τρίτος 
ΓΚναξ. 

'Επίδομα 
όρφανίας. 

Βοήθημα 
κηδείας. 

Τρίτος 
Πίναξ. 

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), ή σύνταξις 
χηρείας καταβάλλεται έφ' ορού ζωής. 

(6) Χήρα συνερχομένη; εις νέον γάμον παύει να δικαιούται είς 
σύνταξιν χηρείας, δικαιούται δμως είς έφ* άπαξ ποσόν ίσον προς 
τό γινόιμενον του εβδομαδιαίου ύψους της τοιαύτης συντάξεως χή
ρε ίας επί τον άριθίμόν 52. 

(7) Έάν χήρα ή χήρος δέν δικαιούται είς σύνταξιν χηιρείας δυ
νάμει του εδαφίου (II) ή (2) του παρόντος άρθρου, Μνεκεν του δτι 
ό αποβιώσας σύζυγος δεν έπλήρου τήν είς τήν ύποπαράγραφον (β) 
τής παραγράφου 2 του Τρίτου Πίνακος προϋπόθεσα/ εισφοράς, 
έπλήρου δμως τήν είς τήν ύποπαράγραφον (α) της παραγράφου 2 
του ώς εΐρηται Πίνακος προϋπόθεσιν εισφοράς,, ή χήρα ή δ χήρος, 
αναλόγως της περιπτώσεως, δικαιούται είς έφ' άπαξ καθωρισμένον 
ποσόν. 

40.— (!) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου,, πρό
σωπον τι έχον τήν έπιμέλειαν ορφανού, δικαιούται είς έπίδο<μα ορ
φάνιας, έάν ό εΤς έκ των γονέων τοΟ ορφανού ήτα ήσφαλισμένος. 

(2) Πας αρφανός άναφορικώς προς τόν όποιον καταβάλλεται 
επίδομα ορφάνιας,, παύων νά εΐναι ανήλικος, άλλως ή λόγω θα
νάτου, δικαιούται είς έφ' άπαξ ποσόν ίσον προς τό γινόμενον του 
εβδομαδιαίου ύψους του έπιδόΐματος ορφάνιας έπί τόν άριθίμόν 52. 

41.—(!) Τηίρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου κατα
βάλλεται βοήθηιμα κηδείας έπί τω θανάτω προσώπου τινός έάν— 

(α) κατά τόν χρόνον του θανάτου αύτου έπλήρου τάς σχετι
κάς προϋποθέσεις εισφοράς" ή 

(β) κατά τόν χρόνον του θανάτου αύτου έδικαιουτο εις σύν
ταξιν γήρατος, σύνταξιν άνικανότητος,, σύνταξιν χηρείας, 
επίδομα αγνοουμένου· δυνάμει του εδαφίου (1)| του άρ
θρου 42,, ή παροχήν λόγω θανάτου δυνάμει του εδαφίου 
(2) ή (4) ή (8) του άρθρου 49' ή 

(γ) κατεβάλλετο άναφρρικώς προς τούτο επίδομα ορφάνιας 
ή επίδομα αγνοουμένου δυνάιμει του εδαφίου (2) του άρ
θρου 42* ή 

ι(δ) πρόκειται περί μισθωτού του όποιου ό θάνατος επήλθε 
συνεπεία σωματικής βλάβης προκληίθείσηις έξ επαγγελμα
τικού άτυχήιματος ώς τούτο καθορίζεται έν τω Μέρει IV 
ή συνεπεία καθωρισμένηίς τινός νόσου, οφειλομένης είς τήν 
άπασχόληισιν αύτου' ή 

(ε) τούτο ή το είτε έξαρτώμενον ήσφαλισιμένου δστις πληροί 
τάς σχετικάς προϋποθέσεις εισφοράς κατά τόν χρόνον του 
θανάτου του εξαρτωμένου ή έξαρτώμενον προσώπου δπερ 
ικατά τόν χρόνον τοΟ θανάτου τοΟ εξαρτωμένου δικαιούται 
είς μίαν των είς τήν παράγραφον (β) ανωτέρω αναφιερο
μένων παροχών. 

(2) Τό ποσόν του βοηιθήματος κηδείας τό καταβαλλόμενον δυ
νάμει τής παραγράφου (ε) του εδαφίου (!) είναι τό ήιμισυ του 
είς τό Μέρος Ι του Τρίτου Πίνακος έμφαινομένου ποσού δια βοή
θηιμα κηδείας. 

(3) Τό δυνάμει του παρόντος άρθρου βοήθηιμα κηδείας καταβάλ
λεται— 

(α) είς τόν χήρον ή τήν χήραν τοΟ θανόντος έφ* δσον ό θανών 
ήτο Ιγγαμος" 
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(β) εις πασαν δε έτέραν περίπτωσιν εις το προς εΐσπραξιν 
του βοηθήιματος όριζόμενον ύπό του Διευθυντού πρόσωπον. 

42.— (1) Ή σύζυγος αγνοουμένου ήσφαλισμένου, ό όποιος κατά Επίδομα 
τον χρόνον της εξαφανίσεως αυτού έπλήρου τάς προϋποθέσεις είσ αγνοουμένου, 
φοράς δια σύνταξιν γήρατος,, δικαιούται εις επίδομα αγνοουμένου,, 
εφ' όσον αυτή; κατά τον χρόνον της εξαφανίσεως του συζύγου της 
συνέζη μετ' αύτου ή συνετηρεΐτο αποκλειστικώς ή κατά κύριον 
λόγον ύπ' αύτου. 

(2) Πρόσωπον έχον τήν έπιμέλειαν άνηιλίκου τοΟ οποίου αμφό
τεροι οι γονείς είναι αγνοούμενοι ή ό εις των γονέων αύτου είναι 
αγνοούμενος και ό έτερος απεβίωσε, δικαιούται εις επίδομα αγνο
ουμένου έφ' δσον ό εις των γονέων ήτο ήσφαλισμένος. 

(3) Πας ανήλικος άναψορικώς προς τόν όποιον καταβάλλεται 
επίδομα αγνοουμένου, παύων νά είναι ανήλικος άλλως ή λόγω 
θανάτου, δικαιούται εις έφ* άπαξ ποσόν ίσον προς το γινάμενον 
του εβδομαδιαίου ϋψους του επιδόματος αγνοουμένου έπί τάν αρι
θμόν 52. 

(4) Τό υψος του κατά το έδάφιΐον (1). καταβλητέου έπιδόιματος 
είναι τό αυτό ώς και τό υψος της συντάξεως χηρείας,, τό δε ϋψος 
του κατά τό εδάφιον (2) καταβλητέου έπιδόιματος είναι τό αυτό 
ώς και τό υψος του επιδόματος ορφάνιας. 

ΜΕΡΟΣ IV.—ΠΑΡΟΧΑΙ ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 
43.— (1) Αϊ δυνάμει του παρόντος Μέρους παροχαΐ είναι αϊ άκό Είδη και 

λουθοι: °Ψ°ς 

παροχών. 

(α) επίδομα σωματικής βλάβης' 
(β) παροχαί λόγω αναπηρίας' 
ι(γ) παροχαί λόγω θανάτου. 

(2) Αί παροχαί λόγω αναπηρίας πθριλαμβάνουν σύνταξιν ανα
πηρίας και βοήθηιμα αναπηρίας,, αί δε παροχαί λόγω θανάτου 
σύνταξιν χήρας ή χήρου, επίδομα ορφάνιας και σύνταξιν γονέως. 

(3) Α,ί δυνάμει του παρόντος άρθρου καταβαλλόμενοι παροχαί 
περιλαμβάνουν βασικήν και συμπληρωματική ν παροχήν,, τό ϋψος 
των οποίων εμφαίνεται είς ή εξευρίσκεται συμφώνως προς τόν 
Πέμπτον Πίνακα. Πέμπτος 

Πίναξ. 

(4) Διά τόν ύπολογισμόν του ύψους του επιδόματος σωματικής 
βλάβης και της συντάξεως αναπηρίας λαμβάνονται ύπ' δψιν πλη;
ρωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί αί όποΐαι υπολογίζονται διά 
σκοπούς επιδόματος ασθενείας. 

44.— (1) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Μέρους επάγγελμα "Εννοια 
τικόν άτύχηιμα ση,μαίνει άτύχηιμα προκληθέν ώς έκ τής άπασχολή έπαγγε> 
σεως και έν τη απασχολήσει μισθωτού. τικουάτ 

(2) Άτύχη,μά τι έπισυμβάν έν τη απασχολήσει μισθωτού τίνος 
λογίζεται, ελλείψει αποδείξεως περί τό εναντίον, έπαγγελματικόν 
ατύχημα. 

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), άτύχη,μά τι 
λογίζεται έπαγγελματικόν άτύχηιμα ανεξαρτήτως του γεγονότος 
δτι τούτο έπισυνέβηι καθ' δν χρόνον ό μισθωτός ένήργει κατά πα
ράβασιν οιασδήποτε διατάξεως νόμου ή κανονισμού ή οδηγιών δο
θεισών ύπό του εργοδότου του ή έκ μέρους αύτου, άφορωσών είς 
την άπασχόιληισιν του μισθωτού. 
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(4) Άτύχηιμά τι, έπισυμβάν εν Κύπρω καθ' δν χρόνον μισθωτός 
μεταβαίνει εις τον τόπον της εργασίας αύτοΟ ή επιστρέφει έκ 
τούτου,, λογίζεται έπαγγελματικόν ατύχημα ανεξαρτήτως του γεγο
νότος δτι ό μισθωτός ούδεμίαν ύποχρέωσιν υπέχει ένοα/τι του έ.ρ
γοδότου αύτου,, δπως χρη[σιμοποιή είδικήν τίνα διαδρομήν ή μέσον: 

Νοείται δτι άτύχηιμά ούτως έπισυμβάν, δεν λογίζεται έπαγγελ
ματικόν ατύχηιμα,, έάν ό ιμισθωτός εγκατέλειψε τόν τόπον εργα
σίας αύτου κατά την διάρκειαν του ωραρίου εργασίας δια σκοπόν 
άσχετον προς τήν άπασχόλησιν αύτου. 

,(5) Άτύχηιμά τι έπισυμβάν εις μισθωτόν έν τω τόπω ή περί τόν 
τόπον της απασχολήσεως αύτου, εις δν εκάστοτε απασχολείται διά 
τους σκοπούς της εργασίας ή επιχειρήσεως τοΟ εργοδότου,, λογί
ζεται έπαγγελματικόν άτύχηιμά έφ' δσον συμβαίνει καθ' δν χρόνον 
ό μισθωτός οδτος λαμβάνει μέτρα προς άντιμετώπισιν πραγμα
τικής ή νομιζομένης έκτακτου κιοπαστάσεως έν τω ή περί,τω τοι
ούτω τόπω απασχολήσεως, προς διάσωσιν,, παροχή ν αρωγής ή προ
στασίας εις πρόσωπα, άτινα ύπέστηισαν ή πιστεύεται δτι όπέστηισαν 
ή δτι πιθανόν νά ύποστώσι, σωματιικήν βιλάβην ή άτινα ευρίσκον
ται ή πιθανόν νά εύρεθώσιν έν κινδύνω ή προς άποτροπήν ή πε
ριορισμόν σοβαράς ζηιμίας είς περιουσίοη/. 

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 55, άτύχηιμά έπισυμ
βάν ως έκ τής απασχολήσεως κάΙ έν τη απασχολήσει μισθωτού 
έκτος της Κύπρου δέν λογίζεται έπαγγελματικόν άτύχηιμά. 

Επίδομα 45.— (il) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, όσά
σωματικής κις μισθωτός υφίσταται σωματικήν βλάβην συνεπεία έπαγγελμα
βλάβης. τικου ατυχήματος, οδτος δικαιούται είς επίδομα σωματικής βλάβης 

δι' έκάστην ήιμέραν, καθ' ην συνεπεία της σχετικής σωματικής 
βλάβης ην υπέστη; είναι ανίκανος προς έργασίαν και διά χρονικόν 
διάστηιμα δώδεκα μηνών άφ' ής έπισυνέβη; το σχετικόν άτύχηιμά: 

Νοείται δτι δέν καταβάλλεται επίδομα σωματικής βλάβης άναψο
ρικώς προς τάς τρεΐς πρώτας ημέρας οιασδήποτε περιόδου διακο
πής τής απασχολήσεως., 

(2) Μισθωτός τις δέν δικαιούται εις επίδομα σωματικής βλάβης 
δι' οιονδήποτε χρονικόν διάστηιμα καθ' δ λαμβάνει πλήρεις άπο
δοχάς παρά του εργοδότου αύτου,, έν ή δέ περιπτώσει ό εργοδότης 
καταβάλλει προς αυτόν μέρος μόνον των αποδοχών, τό επίδομα 
σωματικής βλάβης μειοΟται κατά τό ποσόν κοαά τό όποιον τό 
άθροισμα του επιδόματος καΐ του καταβαλλομένου μέρους απο
δοχών υπερβαίνει τάς πλήρεις άποδοχάς του μισθωτού. 

(3) Έάν ό μισθωτός κατέστη! ανίκανος προς έργασίαν καθ' οιον
δήποτε χρόνον τής ημέρας τοΟ άτυχήμοχτος, ή τοιαύτηι ήμερα λο
γίζεται ώς ήιμέρα άνικανότητος προς έργασίαν. 

46.—(1) 'Οσάκις μισθωτός υφίσταται σωματικήν βλάβην,, συνε
πεία επαγγελματικού ατυχήματος, ίδικαιοΟται είς παροχάς λόγω 
αναπηρίας, έάν συνεπεία της σχετικής σωματικής βλάβης ην ύπέστηι, 
τήν τετάρτηιν ήιμέραν άφ' ής έπισυνέβη, τό σχετικόν άτύχηιμά ή καθ' 
οιανδήποτε μεταγενεστέραν ήιμέραν,, πάσχη έξ άπωλείας φυσικής 
ή πνευματικής τίνος ικανότητος και τήν ήιμέραν ταύτην δέν δικαι
ούται είς επίδομα σωματικής βλάβης εξαιρουμένης ημέρας έφ* ής 
εφαρμόζεται ή έπιφύλαξις του εδαφίου (!ΐ) του άρθρου 45: 

Νοείται δτι διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου λογίζεται 
δτι δέν έπήλθεν απώλεια ικανότητος τίνος καθ' οιονδήποτε χρόνον 
οσάκις ή έ'κτασις τής προκυψάσης αναπηρίας, υπολογιζόμενη; συμ

ΠαροχαΙ 
λόγφ 
αναπηρίας. 
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φώνως ταΐς εν τοΐς εφεξής διατάξεσι του παρόντος άρθρου, ανέρ
χεται εις ποσοστόν κατώτερον των δέκα έττΐ τοις έικατόν. 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου,, ή Μκτασις της ανα
πηρίας υπολογίζεται εάν έπϊ της αναπηρίας, ην ύπέοτηι ό αϊτών 
συνεπεία της σχετικής απώλειας ικανότητος,, έφαρμοσθώσιν αϊ ακό
λουθοι γενικαϊ άρχαί : 

(α) τηρουμένων των εν τοΐς εφεξής διατάξεων τοΟ παρόντος 
εδαφίου, λαμβάνονται ύπ' όψιν ιμόνον αί άναπηρίαι (επα
γόμενοι άπώλειαν τής προς το κερδαίνειν ικανότητος ή 
προσθέτους δαπανάς, ή μη), τάς οποίας ό αϊτών,, λαμβα
νομένων ύπ' δψιν τής φυσικής και πνευματικής αύτου κα
ταστάσεως την ήμέραν του υπολογισμού, παρουσιάζει κατά 
την περίοδον ή|τις λαμβάνεται ώς βάσις του υπολογισμού 
έν συγκρίσει προς πρόσωπον τής αυτής ηλικίας καΐ φύλου, 
ούτινος ή φυσική και πνευματική κατάστασις είναι κανο
νική* 

(β) τηρουμένων των διατάξεων του αμέσως επομένου εδαφίου, 
πάσα τοιαύτη αναπηρία θεωρείται τό αποτέλεσμα τής σχε
τικής απώλειας ικανότητος, εξαιρουμένων των περιπτώ
σεων καθ' άς ό αϊτών— 

(ϊ) εν πάση περιπτώσει θά ύφίστατο τοιαύτην άναπη
ρίαν συνεπεία έκ γενετής τίνος άνωιμαλίας ή συνεπεία 
σωιματικής βλάβης ήν υπέστη

1 ή νόσου 6φ' ής προσε
βλήθη! προ του σχετικού άτυχήιματος' ή 

(ii) δεν θά ύφίστατο τοιαύτην άναπηρίαν έάν μετά τό 
άτύχηιμα δεν ύφίστατο σωιματικήν βλάβης ή δέν 
προσεβάλλετο ύπό νόσου ούχϊ αποδοτέας ε'ις τό 
τοιούτον άτύχηιμα*' 

(γ) ό υπολογισμός διενεργείται άνευ οιασδήποτε αναφοράς 
εις έτέραν είδικήν κατάστασιν του αιτούντος,, πλην τής 
ηλικίας, του· φύλου και τής φυσικής και πνευματικής αύτου 
,κοτϋαστάσεως' 

(δ) τό ποσοστόν αναπηρίας διά τάς έν τω "Εκτω Πίνακι,, έκτι "Εκτος 
θεμένας άπωλείας ικανότητος είναι τό έναντι έκαστης

 Πίνα
ξ· 

τούτων ανάγραφαμενον ποσοστόν έπϊ τοΐς εκατόν, αί δέ 
λοιπά! άναπηρίαι υπολογίζονται αναλόγως' καΐ 

(ε) κατά τον ύπολογισμόν του βαθμοΟ αναπηρίας δέον δπως 
λαμβάνηται ύπ' δψιν και τυχόν προκληίθ'εΐσα παραμόρ
φωσις. 

(3) Διά τον ύπολογισμόν τής εκτάσεως τής αναπηρίας του αι
τούντος λαμβάνεται ύπ' δψιν χρονικόν διάστηιμα άρχόμενον ούχϊ 
ένωρίτερον τής τετάρτης ημέρας άφ' ής έπισυνέβηί τό σχετικόν άτύ
χηιμα καθ^ ήν ό αϊτών πάσχει, καΐ δύναται νά άναμένηται δτι θά 
εξακολούθηση πάσχων, έκ τής σχετικής άπωλείας ικανότητος: 

Νοείται δτι έάν κατά τον ύπολογισμόν του βαθμού αναπηρίας 
του αιτούντος, ή κατάστασις τούτου δέν είναι τοιαύτηί,, λαμβανο
μένων ύπ' δψιν τών δυνατών νά έπέλθωσιν εϊς τοιαύτην κατάστασιν 
μεταβολών (προβλεπτών ή μή), ώστε νά έπιτρέπη τήν διενέργειαν 
οριστικού υπολογισμού δι* όλόκληρον τό ώς εΐρηϊται χρονικόν διά
στηιμα— 

(α) διενεργείται προσωρινός υπολογισμός μέ βάσιν Μτερον 
βραχύτερον διάστηιμα, δπερ κρίνεται ευλογον, λαμβανο
μένων ύπ' δψιν τής καταστάσεως του αϊτουντος και τής ώς 
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έν τοις ανωτέρω δυνατότητος μεταβολής της τοιαύτη,ς 
καταστάσεως' και 

(β) ώς βάσις του επομένου υπολογισμού λαμβάνεται χρονικών 
διάστημα αρχόμενον αίμα τη λήξει του συνιστώντος τή,ν 
βάσιν του προσωρινού' υπολογίσιμου διαστήματος. 

(4) Ό υπολογισμός εκθέτει τον βαθμόν αναπηρίας εις έκατο
στιαίαν άναλογίαν, καθορίζει δέ ωσαύτως το συνιστών τή,ν βάσιν 
του υπολογισμού χρονικό ν διάστημα καί„ οσάκις τό τοιούτο διά
στημα περατοϋται καθ' ώρισμένην ήμερομηνίαν, έάν ό υπολογίσιμος 
είναι προσωρινός ή οριστικός: 

Νοείται δτι— 
(α) διά τόν συμφώνως τω παρόντι άρθρω καθορισμόν τών έπί 

^παροχών λόγω αναπηρίας δικαιωμάτων τοΟ αιτούντος τά 
ίάφορώντα είς την έικατοστιαίαν άναλογίαν καΐ χρονικόν 
διάστηιμα αναπηρίας στοιχεία δεν εξειδικεύονται πλέον του 
δέοντος" και 

(β) έΐκαταοτιαία αναλογία μεταξύ εΐίκοσι και έΐκατόν, ήτις δέν 
είναι πολλαπλάσιον του δέκα λογίζεται— 
(i)' έάν μέν είναι πολλαπλάσιον του πέντε, ώς ή αμέσως 

ανωτέρω αναλογία, ήτις είναι πολλαπλάσιον του δέκα* 
(ii) έάν δέ δέν είναι πολλαπλάσιον του' πέντε, ώς ή πλησιε

στέρα αναλογία ήτις είναι πολλαπλάσιον του δέκα

(5) 'Οσάκις εξευρίσκεται δτι ή έκτασις της αναπηρίας διά τό 
συνιστών τήν βάσιν τοΟ ύπολογισμοΟ χρονικόν διάστημα, ανέρχεται 
είς έικατοστιαίαν άναλογίαν κατωτέραν τών είκοσι έπί τοις έικατόν, 
ή παροχή λόγω αναπηρίας καταβάλλεται ύπό μορφήν έφ' άπαξ βοη
θήματος (Ιέν τω παρόντι Νόμω καλούμενη «ιβοήθημα αναπηρίας»), 
του Οποίου τό ποσόν καθορίζεται έν τω Μέρει 111 του Πέμπτου 
Πίνακος : 

'Νοείται δτι τό ποσόν του βοηθήματος δι' οιονδήποτε χρονικόν διά
στημα υπολογισμού βραχύτερον τών επτά ετών, μειουται κατά τόν 
λόγον του διαστήματος τούτου προς διάστημα επτά ετών. 

(6) Όσάκις εξευρίσκεται δτι ή έκτασις της αναπηρίας διά τό συ
νιστών τήν βάσιν του υπολογισμού χρονικόν διάστηιμα ανέρχεται είς 
έ'κατοιστιαίαν άναλογίαν είκοσι έπί τοις έικατόν ή μείζονα τοιαύτην, 
ή παροχή λόγω αναπηρίας είναι εβδομαδιαία σύνταξις (έν τω πα
ρόντι Νόμω καλούμενη «σύνταξις αναπηρίας»), τό ϋψος της οποίας 
εξευρίσκεται ώς καθορίζεται έν τω Μέρει IV του Πέμπτου Πίνοοκος : 

Νοείται δτι όσάκις τό χρονικόν τούτο διάστημα λήγη καθ' ώρι
σμένην ήμερομηνίαν, ή σύνταξις παύει διά του θανάτου του δικαιού
χου προ της ημερομηνίας ταύτης. 

47J—(1) Όσάκις δικαιούχος συντάξεως άνοητηρίας ύπολογυσθείσης 
είς έικατοστιαίαν άναλογίαν κατωτέραν τών έικατόν έπί τοις έικατόν, 
είΐσέρχεται είς νσσοκαμεΐον ή παρόμοιον ίδρυμα διά νά ύποοτη έγικε
κριμένην νοσοκομειακή ν ή έτέραν. νοσηλείοο/, καθ' άπαν τό χρονικόν 
διάστημα της νοσηλείας ή τοιαύτη αναλογία λογίζεται ώς ΰπολο
γισθεΐσα εις έικατόν έπί τοις έικατόν. 

(2) Όσάκις δικαιούχος συντάξεως αναπηρίας ΰπολογιισθε&σης είς 
ποσοιστόν έλασσον τών έ,κστόν έπί τοΐς έκοττόν τη απαιτήσει τοΟ Διευ
θυντού δυνάμει του άρθρου 52 συμμετέχη είς μαθητείαν τακτικής 
επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ή αναπροσαρμογής, διά τό χρονικόν 
διάστηιμα καθ' δ οδτος υποχρεούται ύπό του Διευθυντού δπως συμ
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μετέχη εις τοιαύτην μαθητείαν ή άναπροσαρμογήν, ή αναπηρία αύτοΰ 
λογίζεται ώς αναπηρία βαθμού εκατόν επί τοις έΐκατόν. 

(3) 'Οσάκις δικαιούχος συντάξεως αναπηρίας οφειλομένης εις 
σωματικήν βλάβην προχληθεΐσαν κατά ή μετά την όρισθεΐσοα/ ήμερο
μηνίαν και ύ'παλογισθείσης είς ποισοιστόν έλασσον τών έικατόν έπί 
τοις έικατόν εΐναι ανίκανος και προβλέπεται νά παραμείνη μονίμως 
ανίκανος προς έργοίσίαν, ή αναπηρία αύτοΰ λογίζεται ώς αναπηρία 
βαθμού έικατόν επί τοις έικατόν. 

48.—(Ί) Το έιβδομάδιαΐον ϋψος της συντάξεως αναπηρίας της κα Προσαύξησις 
ταβαλλομένης δι' άναπηρίαν βαθμού έ,κατόν έπί τοΐς έικατόν, αύξά ^να^ίας 
νεται κατά £4.565 μίλς εβδομαδιαίως, έάν συνεπεία της σχετικής \6γω 
απώλειας ικανότητος ό δικαιούχος έχη ανάγκην τακτικής βοηιθείας τακτικής 
ή μερίμνης., * μερίμνης. 

(2) Πάσα αυξηισις συντάξεως, δυνάμει του παρόντος άρθρου χορη
γείται δι' δ χρονικόν διάστημα ό εξεταστής απαιτήσεων ήθελε καθο
ρίσει κατά τον χρόνον της χορηγήσεως της συντάξεως αναπηρίας, 
δύναται δέ νά άνανεοΰται από καιρού ε'ις καιρόν :; 

Νοείται δτι δέν καταβάλλεται τοιαύτη αϋξηαις έφ' δσον ό δικαιού
χος τυγχάνει δωρεάν Ίατριικής νοσηλείας εντός νοσοκομείου ή παρο
μοίου {Ιδρύματος. 

49*—ι (Ί) 'Οσάκις μισθωτός υφίσταται σωιματυκήν βλάβην συνεπεία Παροχαΐ 
επαγγελματικού ατυχήματος, ή δέ σχετική σωιματυκή βλάβη έπά θ ° ^ τ ο υ 
γεται τόν θάνατον αύτοΟ, καταβάλλονται παροχαί λόγω θανάτου 
ε'ις τους επιζώντας αύτοΰ συμφώνως προς τάς διατάξεις του πα
ρόντος άρθρου. 

(2) Ή χήρα του θανόντος δικαιούται είς παροχήν λόγω θανάτου, 
έάν κατά τόν χρόνον του θανάτου του συζύγου αυτής αυτή συνέζη 
μετ' αύτοΰ ή συνετηρεΐτο αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον ύπό 
του θανόντος.^ 

(3) Ή δυνάμει του εδαφίου (2) παροχή λόγω θανάτου εΐναι :·— 
ί(α) σύνταξις (έν τω παρόντι Νόμω καΐλουιμένη «ισύνταξις 

χήρας») αρχομένη άπό του θανάτου του συζύγου, καταβλη
τέα έφ' δρου ζωής ή μέχρι της συνάψεως νέου γάμου' καΙ 

((β) ιέφ' άπαξ ποσόν καταβλητέον άμα τω τερματισμώ της συν
τάξεως συνεπεία συνάψεως νέου γάμου, ΐσον προς τό γινό
μενον τοΰ εβδομαδιαίου ΰψους τής συντάξεως εις ήν έδι
καιουτο αμέσως προ του νέου γάμου, έπί τόν αριθμόν 52., 

(4) Ό χήρος θανούσης δικαιούται είς παροχήν λόγω θανάτου έάγ 
κατά τόν θάνατον τής συζύγου αύτοΟ οΰτος^

(α) ήτο μονίμως ανίκανος νά συντήρηση εαυτόν' και 
(β) συνετηρεΐτο αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον ύπ* αύτης 

ή ούτω θά συνετηρεΐτο έάν δέν έπισυνέβαινε τό σχετικόν 
ατύχημα

(5) Ή δυνάμει τοΰ εδαφίου (4) παροχή λόγω θανάτου είναι σύν
ταξις (ΐέν τω παρόντι Νόμω καλούμενη «'σύνταξις χήρου») αρχομένη 
άπό τοΰ θανάτου τής συζύγου και καταβλητέα έφ' δρου ζωής. 

(6) Έάν ό θανών καταλείπη όρφανόν, ό έχων τήν έπιμέλειαν του 
όρφανοΰ δικαιούται είς επίδομα ορφάνιας. 

'(7) Πας ορφανός άναφορικώς προς τόν όποιον καταβάλλεται επί
δομα ορφάνιας, παύων νά είναι ανήλικος, άλλως ή λόγω θανάτου, 
δικαιούται εις έφ' άπαξ ποοόν ΐσον προς τό γινόμενον τοΰ εβδομα
διαίου ΰψους τοΰ επιδόματος ορφάνιας έπί τόν αριθμόν 52. 
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(8) Έάν ό θανών δεν καταλείπη σύζυγον ή όρφανόν,, ό γονεύς του 
θανόντος δικαιούται παροχής λόγω θανάτου έάν κατά τον χρόνον 
του θανάτου οδτος συνετήρεΈτο αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον 
ύπό του θανόντος ή ούτω θά συνετηρεΐτο έάν δέν έπισυνέβαινε τό 
άτύχηιμα., 

(9) Ή δυνάμει τοΰ εδαφίου (8) παροχή λόγω θανάτου εΐναι σύν
ταξις (Ιέν τω παρόντι Νόιμφ καλούμενη «σύνταξις γονέως») αρχο
μένη άπό του θανάτου του ήσφαλισμένου καΐ καταβλητέα έφ' δρου 
ζωής, ή είς την περίπτωσιν μητρός, μέχρις οδ αϋτη συνέλθη εις νέον 
γάμον ή είς γάμον. 

ι(10) Τό έβδοιμαδιαΐον ϋψος των παροχών λόγω θανάτου εξευρί
σκεται1 ώς καθορίζεται είς τό Μέρος II του Πέμπτου Πίνακος. 

SOJ— (1) Πας ήσφαλισμένος υφιστάμενος σωιματικήν βλάβην έξ 
επαγγελματικού ατυχήματος άναφοριικώς προς δ ό παρών Νόμος 
προνοεί την καταβολήν παροχών υπέχει υποχρέωσα; δπως τό ταχύ
τερον δυνατόν άφ' ής έπισυνέβη τό άτύχηιμα, γνωστοποίηση τούτο : 

Νοείται δτι αντί του υπέχοντος την προς τοΰτο ύποχρέωσιν ήσφα
λιίσμένου ή τοιαύτη γνωστοποίησις δύναται νά γίνη παρ' έτερου 
τινός προσώπου ενεργούντος έΐκ μέρους ή διά λογαριασμόν αύτου. 

(2) Ή γνωσταποίησις γίνεται προς τον έργοΙδότην, ή (έν περιπτώ
σει πλειόνων έργοίδοτών) είς ενα των εργοδοτών, ή είς οίονδήττοτε 
έπιστάτην ή έτερον ύπάλληιλον ύΐπό την έποίπτείαν του οποίου εΐργά
ζετο ό ήσφαλισμένος καθ' δν χρόνον έπισυνέβη τό ατύχημα, ή είς 
οιονδήποτε πρόσωπον έπί τούτω ύποδευκνυόμενον 6πό του εργοδότου 
και διαλαμβάνει άπαντα τά προς τούτο αναγκαία στοιχεία. 

51.—'(1) "Εκαστος διευθυντής έν τη έννοια του εδαφίου (2) τηρεί 
άνηρτηιμένην είς περίοπτον μέρος του τόπου απασχολήσεως ή πλη
σίον αύτοΟ ένθα ευχερώς νά δύναται νά άναγνωοίθή ύφ' απάντων τών 
απασχολουμένων περίίληψιν έικάστοτε εκδϋδοιμένην ύπό του Διευθυν
τού και περιλαμβάνουσαν τάς ύπό του παρόντος Νόμου έπιβαλλο
μένας υποχρεώσεις καθ' δσον άφορα εις τάς γνωστοποιήσεις ατυχη
μάτων και την ύποβολήν αιτήσεων. 

(2) Διά τους σκοπούς του έΐδαφίου (.1), ό δρος «διευθυντής» ση
μαίνει τό πρόσωπον, έταιρείαν, όργανισιμόν ή συνεταιρυσμόν δστις 
είναι ύίπεύθυνος δι' οιονδήποτε μεταλλεΐον, λατο'μείον, έργοστάσιον, 
έργαστήριον ή έτερον τόπον απασχολήσεως, ή είς δν ανήκει ή τοιαύτη 
έπιχείρηισις, περιλαμβάνει δέ τον διευθυντή ν, άντιπρόσωπον ή πάν 
έτερον πρόσωπον κατέχον ή κατ' έμφάνισιν κατέχον τήν γενϋκήν διεύ
θυνσιν ή &λεγχον μεταλλείου, λατομείου, εργοστασίου, εργαστηρίου 
ή ετέρου τινός τόπου απασχολήσεως. 

"Υποχρεώσεις 
αΐτούντων καΐ 
δικαιούχων 
παροχών 
λόγω 
σωματικής 
βλάβης η" 
αναπηρίας. 

52.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, έκα
στος αϊτών έπίιδοιμα σωιματικής βλάβης ή παροχάς λόγω αναπηρίας 
και Εκαστος δικαιούχος λαμβάνων τοιούτον έπίΐδοιμα ή παροχάς, οφεί
λει νά συμμορφου'ται προς πάσαν όδηγίαν έΐκίδιίδοιμένην αύτω ύιπό του 
Διευθυντού, δυνάμει της όποιας οδ'τος υπέχει ύποχρέωσιν δπως— 

ι (α) ύποβάλη εαυτόν είς Ίατρικήν έξέτασιν ύπό Ιατρικής αρχής, 
ίνα καθορισθή τό αποτέλεσμα του σχετικού ατυχήματος ή 
ή προσήΐκουσα είς τήν σχετυκήν σωιματιικήν βλάδην ή άπώ
λειαν ικανότητος περίθαλψις" ή 

(β)1 ύποβάλη εαυτόν είς τήν προσήικουισαν διά τήν ώς εϊρηται 
σωιματϋκήν βλάβην ή άπώιλειαν ίικανότητος ίατρικήν περί



899 Ν. 41/80 

θαλψιν καθ οριζόμενη ν αναλόγως της περιπτώσεως δπό του 
θεράποντος ιατρού ή ύ'πό της ίατριΐκής αρχής εις ην ύπέβα
λεν εαυτόν προς έξέταίσιν, συμφώνως ταΐς προηγουμέναις 
διατάξεσι του παρόντος Νόμου' ή 

(γ) συμμετάσχη εις οιανδήποτε μαθητείαν επαγγελματικής 
εκπαιδεύσεως η αναπροσαρμογής ήτις ήθελε τυχόν προ
νοηθή και κατά την γνώμην του Διευθυντού ενδείκνυται εις 
την περίπτωσυν αύτου.· 

(2) Αϊ όΐδηγίαι αυτινες απευθύνονται εις τόν αιτούντα ή δικαιοϋχον 
και έντέλλουοιν αυτόν δπως ύπσβάλη εαυτόν είς ίατρικήν έξέτασιν, 
δέον δπως δΰδωνται εγγράφως. 

(3) Ό αϊτών ή δικαιούχος, όστις συμφώνως ταΐς προηγουμέναις 
διατάξεσι του παρόντος άρθρου, εντέλλεται δπως ύποβάλη εαυτόν 
εις ιατρυκήν έξέτασιν ή τύχη ιατρικής νοσηλείας, είναι ύπόχρεως να 
πράττη ούτω καθ' οιονδήποτε χρόνον ήθελε ζητηθή τούτο έξ αύτου. 

(4) "Έκαστος δικαιούχος οφείλει δπως τό ταχύτερον δυνατόν γνω
στοίποιή εγγράφως είς τον Διευθυντήν πάσαν αλλαγή ν καταστάσεως, 
ήτις, ώς εύλογους αναμένεται δτι οδτος γνωρίζει, θά ήδύνατο νά έπη
ρεάση τήν συνέχισιν του δικαιώματος αύτοϋ έπι της χορηγούμενης 
αύτώ παροχής, ή του προς λήψιν τής τοιαύτης παροχής δικαιώματος 
αύτου. 

53.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2), έάν πρόσω Καθορισμένα ι 
πόν τι προσβληθή ύπό τίνος τών καθωρυσμένων νόσων ή βλαβών, νόσο1· 
έφ' δσον πρόκειται περί νόθου ή βλάβης οφειλομένης είς τήν φύσιν 
καθωρισμένης ώς προς τήν τοιαύτην νόσον ή βλάβην εργασίας είς 
τήν όίποίαν άπηισχολήθη ώς μισθωτός κατά τήν 5ην 'Οκτωβρίου 1964 
ή μετέπειτα, καταβάλλονται αύτώ αϊ δυνάμει τών διατάξεων τών 
προηγουμένων άρθρων του παρόντος Μέρους καθοριζόμεναι παρο
χαί, προς τόν σκοπόν δε τούτον εν τοις είρημένοις άρθροις : — 

(α) ιπάσα αναφορά γενομένη είς σωματικήν βλάβην προικλη
θεΐσαν συνεπεία επαγγελματικού άτυχήιματος θεωρείται ώς 
αναφορά γενομένη και είς νόσον ή βλάβην οφειλομένη ν εις 
τήν φύσιν τής απασχολήσεως' 

(β) πάσα αναφορά γενομένη είς τήν ήμερομηνίαν του επαγγελ
ματικού ατυχήματος σημαίνει ώισαύτωςΓ— 
(i) έάν ή πρώτη άπαίτηοις άναφορικώς προς τήν νόισον ή 

βλάβην εΐναι δι' επίδομα σωματικής βλάβης, τήν πρώτην 
ήμέραν άπό τής 5ης 'Οκτωβρίου, 1964 ή μετέπειτα, καθ' 
ην συνεπεία τής νόσου ή βλάβης δ αϊτών κατέστη ανί
κανος προς έργασίαν 

(ii) έάν ή πρώτη άπαίτησις άναφορικώς προς τήν νόσον ή 
βλάβην είναι διά παροχάς λόγω αναπηρίας, τήν πρώτην 
ήμέραν, άπό τής 5ης 'Οκτωβρίου, 1964 ή μετέπειτα, 
καθ' ήν ό αιτών υπέστη άπώλειαν φυσικής ή πνευματι
κής τίνος ικανότητος :' 

Νοείται δτι οσάκις πρόσωπον τι άπαιτή επίδομα σωματικής βλά
βης άναφορικώς προς νόσον ή βλάβην δι' ήν Μλοίβε προηγουμένως 
τοιούτον επίδομα ή παροχάς λόγω αναπηρίας, ή προγενεστέρα αύτου 
άπαίτηίσις αναφορικούς προς τήν νόοον ή βλάβην ταύτην ουδόλως 
λαμβάνεται ύπ' όψιν, έάν είναι ανίκανος προς έργασίαν και ή άνικα
νότης αύτου οφείλεται κατά κύριον λόγον είς τό γεγονός δτι εξετέθη 
περαιτέρω ε'ις τόν κίνδυνον τής τοιαύτης νόσου ή βλάβης. 
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(2) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1), κανονι
σμοί εκδιδόμενοι δυνάμει τούτου δύνανται ωσαύτως νά προβλέψωσιν 
ότι δια νά θεωρηθή νόισος τις ή βλάβη ώς οφειλομένη εις τήν φύσιν 
της εργασίας δέον νά πληρώνται ώρισμέναι προϋποθέσεις, περιλαμ
βανομένων της διαρκείας της άίπασχολήσεως εις οιανδήποτε συγικε
κριμένην έργασίαν, του διαρρεύσαντος χρονϋκοΟ διαστήματος μεταξύ 
προοβαλής έκ της νόσου ή βλάβης και της απασχολήσεως έ·ν συγκε
κριμένη εργασία ώς και του συνεχούς ή μή της τοιαύτης απασχο
λήσεως. 

'(3) Έν περιπτώσει προσβολής έκ πνευμΌνοικονιάσεως, σιλικώοεως, 
σιδηροσιλικώσεως, άσβεστώσεως ή οιασδήποτε των τοιούτων νόσων 
συνοδευομένης υπό φυματιώσεως :—> 

(α) πρόσωπον τι δεν δικαιούται εις επίδομα σωματυκής βλάβης 
δυνάμει του παρόντος 'Νόμου' 

(β) αναπηρία υπολογιζόμενη δυνάμει του εδαφίου (4) του 
άρθρου 46 είς ποσοίστόν ενός Μως δεκαεννέα έπί τοις έικατόν 
λογίζεται ώς αναπηρία είς ποσοστόν είκοσι έπι τοις έικατόν. 

(4) Διά τους σκοπούς απαιτήσεως προβαλλόμενης δυνάμει του 
παρόντος Νόμου διά παροχάς λόγω πνευμονοΐκονιάσεως, σιλικώσεως, 
σιδηροσιλικώσεως, άσβεστώοεως ή οιασδήποτε των τοιούτων νόσων 
συνοδευομένης ύιπό φυμοπιώσεως, πρόισωιπόν τι, δπερ ύπήρξεν εργά
της έν τη έννοια των περί Πνευμονοίκονιάσεως (Αποζημιώσεως) 

Πτοθΐ96θ Νόμων του 1960 και 1966 λογίζεται ώς μισθωτός δυνάμει του πα
58τοϋΐ966. ρόντος Νόμου. 

54. ιΠρόσωπόν τι εκπίπτει του προς λήψιν έπυδάμοπος σωματικής 
βλάβης ή συντάξεως αναπηρίας δικαιώματος διά περίοδον μή, ύπερ
βαίνουσαν τάς εξ εβδομάδας έάν— 

(α) καίτοι κληθέν ύπό του Διευθυντού δπως ύιτοιβάλη εαυτό είς 
ίατρικήν ή έτέραν έξέτασιν ή είς ίατρικήν νοσηλείαν άνευ 
ευλόγου τινός αίτιας ήρνήθη, ή παρέλειψε νά παρουσιασθί) 
ή νά ύποβάλη εαυτό είς τοιαύτη ν έξέτασιν ή νοσηλείαν' ή 

(β) παρέλειψεν άνευ ευλόγου αίτιας νά άκολουθήση τάς οδη
γίας τής ιατρικής αρχής' ή 

(γ) εΐργάσθη καθ' ήμέραν δι' ην προέβαλεν άπαίτησιν έπί επι
δόματος σωματικής βλάβης' ή' 

ι(δ) συμπεριεφέρθηι κατά τρόπον δστις πιθανόν νά προεκάλη 
καθυστέρησιν είς τήν άνάρρωΟιν αύτου :■ 

Νοείται δτι είς τήν περίπτωσιν προσώπου τινός δπερ εκπίπτει έκ 
του προς λήψιν επιδόματος σωματικής βλάβης ή συντάξεως αναπη
ρίας δικαιώματος δυνάμει του παρόντος άρθρου, τό ή!μισυ του Οψους 
τής παροχής τό όποιον ελλείψει τής τοιαύτης εκπτώσεως θά κατε
βάλλετο προς αυτόν, καταβάλλεται είς τους εξαρτώμενους αύτου. 

55*—1(1) Αϊ διατάξεις του Μέρους IV εφαρμόζονται και έπί των 
πλοιάρχων, μελών του πληρώματος και των μαθητευομένων εις ναυ
τικήν ύπηρεοίαν προσώπων, των υπηρετούντων έπί Κυπριακών 
πλοίων, ώς και έπί των κυβερνητών και μελών του πληρώματος αερο
σκαφών, νοουμένου δτι τά πρόσωιπα ταΟτα είναι μισθωτά, εισφερο
μένων δμως των ακολούθων τροποποιήσεων : — 

(α) έκτος είς ην περίιττωσιν ό ύποστάς σωματικήν βλάβη,ν εΐναι 
πλοίαρχος ή κυβερνήτης, ή γνωστοποίησις του ατυχήματος 
δύναται νά γίνη είς τόν πλοίαρχον ή τόν κυβερνήτην, ώς έάν 
οδτος ήτο εργοδότης ώς και νά ύποβληθή προς αυτόν ή 
αίτησις προς χορήγησιν παροχής, ουδεμία δέ γνωστοποίη

"Εκπτωσις 
έκ τοΰ 
δικαιώματος 
προς λήψιν 
επιδόματος 
σωματικής 
βλάβης και 
συντάξεως 
αναπηρίας. 

Εφαρμογή 
έπί προσώπων 
υπηρετούντων 
έπί πλοίων 
και αερο
σκαφών. 
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σις απαιτείται οσάκις το άτύχηιμα έπισυμβαίνη καΐ ή άνικα
νότης άρχεται έττΐ του πλοίου ή έπί του αεροσκάφους' 

(β) αί άφορώσαι εις τόπους απασχολήσεως και διευθυντάς δια
τάξεις του άρθρου 51 του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται 
(έπιφερομένων των αναγκαίων προσαρμογών και έπί των 
πλοίων και αεροσκαφών και τών πλοιάρχων ή κυβερνητών 
αυτών 

(γ) ιέν περιπτώσει θανάτου του μισθωτού ή αίτησις προς χορή
γηισιν παροχών λόγω θανάτου υποβάλλεται εντός τριών 
μηνών άφ' fjq ό αϊτών έλαβε γνώσιν του θανάτου' 

((δ) οσάκις ό ύποστάς σωματικήν βλάβην απολύεται ή καταλεί
πεται εις άλλοδαπήν χώραν, έγγραφοι καταθέσεις άφορώ
σαι είς τάς περιστάσεις ύφ' άς προεκλήθη ή σωματική βλάβη 
ως και την φύσιν αυτής, δύνανται να ληφθώσι παρά παντός 
Προξενικού Υπαλλήλου της Δημοκρατίας τής Κύπρου ή 
'Δικαστικού ή Ειρηνοδίκου τής τοιαύτης αλλοδαπής χώρας, 
άμα δε ώς ληφθώοιν αύται διαβιβάζονται ύπό του προσώπου 
ύφ' οδ ελήφθησαν είς τόν Ύπουργόν και αδται ή τά κεκυρω
μένα γνήσια αντίγραφα αυτών, άποτελούσι μαρτυρίαν είς 
πάσαν διαδϋκασίαν σχετιζομένην προς τήν γενομένην 
αΐτησιν. 

(2) Ό παρών Νόμος εφαρμόζεται ωσαύτως έπι παντός προσώπου 
υπηρετούντος έπί τών εν τω παρόντι άρθρω αναφερομένων πλοίων 
ή αεροσκαφών ύπό ιδιότητα έτέραν ή τών έν έδαφίω (1), έάν έργά
ζηται διά τάς άνάγκας του πλοίου ή αεροσκάφους, ή τών έπ' αύτου 
φερομένων επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου και έφ* δσον άλλως 
πρόκειται περί μισθωτού έν τή έννοια του παρόντος Νόμου. 

(3)' Οί έν τοις προηγουμένοις έδαφίοις μή άλλως καθοριζόμενοι 
σροι κέκτηνται, έκτος έάν άλλως πρσκύπτη έκ του κειμένου, και έφ' 
δσον ούτοι άφορώσιν είς πρόσωπα υπηρετούνται έπί πλοίου, τήν 
εννοιαν ην άπέδωκαν αύτοΐς οί περί Έμπορυκής Ναυτιλίας (Πλοίσρ 46τοθΐ963 
ΥΟΙ και Ναυτικοί) Νόμοι του 1963 εως 1976. 33τοΰΐ965 
Α ' r 69το0 1968 

2 5 τ ο ϋ 1 9 6 9 
24 του 1976. 

ΜΕΡΟΣ VΓΕΝΙιΚΑΙ ιΔΙΑΤΑΞΕΙ,Σ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 

56.—(ιΐ) Πρόσωπον τι δικαιούμενον επιδόματος σωματικής βλάβης Λωρεάν 
ή παροχών λόγω αναπηρίας δικαιούται ωσαύτως δωρεάν της ύπό ' ^ ^ Ι 
τής Κυβερνήσεως παρεχομένης ιατρικής περιθάλψεως, περιλαμβα ^ώρ^μέΐας 
νομένης τής είς Κυβερνητικά ιατρικά ιδρύματα τοιαύτης, έφ' δσον περιπτώσεις, 
αύτη είναι αναγκαία συνεπεία τής σχετικής σωματικής βλάβης ήν 
το πρόσωπον τούτο υπέστη : 

Νοείται δτι τό δικαίωμα τής δωρεάν ιατρικής περϋθάλψεως δυνάμει 
του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει είδικήν ίατρικήν περίθαλψιν και 
γνωμοδότησιν έκτος τών Κυβερνητικών ίατρϋκών Ιδρυμάτων, έάν ή 
τοιαύτη περίθαλψις ή γνωμοδότη'σις παρέχεται προς τους μισθωτούς 
είς μειωμένα τέλη, μή υπερβαίνοντα τό ϋψος τών είς Κυβερνητικά 
'ιατρικά Ιδρύματα καταβαλλομένων ύπό του Ταμείου τοιούτων τελών, 
δυνάμει σχεδίου ιατρικής περιθάλψεως του εργοδότου αυτών εγκε
κριμένου ύπό του 'Υπουργού. 

(2) Ή έν τω έδαφίω (II) ιατρική περίθαλψις παρέχεται ωσαύτως 
δωρεάν είς παν πρόσωπον δικαιούμενον συντάξεως άνι'κανότητος ή 
τό όποιον έδικαιουτο εις τοιαύτην σύνταξιν κατά τήν ήμερομηνίαν 
συμπληρώσεως ύπ' αύτου τής συνταξίμου ηλικίας. 
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Καταβολή 
δαπανών 
επαγγελμα
τικής εκπαι
δεύσεως ή ανα
προσαρμογής 
έκ τοϋ 
Ταμείου. 

Πρόσωπα 
έν τή αλλο
δαπή ή 
έκτίοντα 
ποινή ν 
φυλακίσεως. 

57. Α! δαπάνα ι συμμετοχής οιουδήποτε προσώπου εις μαθητείαν 
επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ή αναπροσαρμογής δυνάμει της πα
ραγράφου (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 38 και της παραγράφου 
(γ) του εδαφίου (ίΐ) του άρθρου 52 καταβάλλονται έκ του Ταμείου, 
ώς ήθελεν έικάστοτε καθορισθή διά Κανονισμών. 

58*—ι(ιΐ) Πρόσωπον τι εκπίπτει του δικαιώματος προς λήψιν επι
δόματος ασθενείας, ανεργίας, μητρότηίτος ή σωμοαοκής βλάβης, ή 
συντάξεως άνικανότητος διά πάν χρονικόν διάστηιμα καθ' δ εκτίει 
ποινήν φυλακίσεως ή τελεί ύπό νόμιμον κράτησιν :ι 

Νοείται δτι, ε'ις περίπτωσιν προσώπου, δπερ εκπίπτει του δικαιώ
ματος προς λήψιν συντάξεως άνικανότητος, το ήμισυ του ύψους τής 
παροχής το όποιον, ελλείψει τής τοιαύτης εκπτώσεως θα κατεβάλ
λετο προς αυτό, καταβάλλεται είς τους εξαρτώμενους αύτου. 

(2) (Πρόσωπον τι εκπίπτει του δικαιώματος προς λήψιν επιδόμα
τος ασθενείας, ανεργίας, μητρότητος ή σωματικής βλάβης, διά παν 
χρονυκόν διάστημα καθ' δ απουσιάζει έΐκ Κύπρου :ι 

ιΝιαεΐται δτι έν περιπτώσει προσώπου άπουσιάσαντος έκ Κύπρου 
έπι τω σκοπώ θεραπείας ενεικεν άνικανότητος άρξαμένης πριν ή άπέλ
θη έκ Κύπρου, ή καταβολή του επιδόματος ασθενείας ή σωματικής 
βλάβης διά το χρονικόν διάστημα τής τοιαύτης απουσίας ενεργείται 
τή έγκρίσει του Διευθυντού μετά την είς Κύπρον έπιστροφήν του 
άπουσιάσαντος προσώπου. 

Αυξησις 
παροχών 
δι' εξαρτώ
μενους. 

Ι έχαρτος 
Πίναξ. 

Τέταρτος 
Πίναξ. 

Πέμπτος 
Πίναξ. 

59.Τ*(1) Όσάκις πρόσωπον τι δικαιούμενον εις τίνα περιοδικώς 
καταβαλλομένην παροχήν—. 

;(α) συζή μετά τής συζύγου του ή συντηρή ταύτην άποικλειστι
κώς ή κατά κύριον λόγον' ή 

(β) συντηιρή αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον άνήλικον 
τεκνον ή άνήλικον νεώτερον άδελφόν ή άνήλυκον νεωτέραν 
άδελφήν αύτου' ή 

(γ) άνέλαβεν άποκλιειστυκώς ή κατά κύριον λόγον τήν συντήρη
ισιν του πατρός αύτου δστις είναι άνίΐκανος νά συντηρή 
εαυτόν, ή τής χήρας αύτου μητρός ή τής μητρός αύτου ήτις 
ουδέποτε συνήλθεν εις γάμον ή ής ό σύζυγος εΐναι ανίκανος 
νά συντηρή εαυτόν, ή προσώπου έχοντος τήν φροντίδα εξαρ
τωμένου αύτου τέικνου' ή 

(δ) άνέλαβεν αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον τήν συντή
ρησιν του συζύγου αυτής δστις είναι άνΟκανος νά συντηιρή 
έαυτόν„ 

το έιβδομαδιαΐον ϋψος τής βασικής παροχής έπαυξάνεταΐΓ

(ί) προκειμένου περί επιδόματος μητρότητος, επιδόματος 
ασθενείας ή επιδόματος ανεργίας ώς καθορίζεται έν τω 
(Μέρει 11 του Τετάρτου Πίνακος, 

(Π) προκειμένου περί συντάξεως γήρατος, συντάξεως άνι
κανότητος ή συντάξεως χηρείας ώς καθορίζεται έν τω 
Μέρει III του Τετάρτου Πίνακος,, 

(iii) προκειμένου περί επιδόματος σωματικής βλάβης ώς κα
θορίζεται έν τω Μέρει Ι του Πέμπτου Πίνακος, 
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(iv) προκειμένου περί συντάξεως χήρας ή χήρου ώς καθορί
ζεται εν τω Μέρει 11 του Πέμπτου Πίνακος, Πέμπτος 

(ν) προκειμένου περί συντάξεως αναπηρίας ώς καθορίζεται 
έν τω Μέρει IV του Πέμπτου ΠΊνακος. Πέμπτος 

ΠΙναξ. 
(2) Το αμέσως προηγούμενον εδάφιον ουδόλως εφαρμόζεται έπί 

ύπάνδρου γυναικός εκτός έάν δ σύζυγος αυτής— 
(α) είναι μονίμως ανίκανος προς συντήρησιν έαυτου' ή 
(β) έγένετο ένοχος ήθε?α|μένης αμελείας, ίνα προμηθεύη ευλο

γον διατροιφήν δι' αυτήν ή τα τέκνα της' ή 
(γ) ίέκτίη ποινήν φυλακίσεως διά χρονυκόν διάστημα υπερβαίνον 

τό εν έτος ή 
(ίδ) είναι αγνοούμενος. 

1(3) Ουδεμία αϋξησις παροχών καταβάλλεται δυνάμει του παρόν
τος άρθρου έν αναφορά προς οιονδήποτε πρόσωπον δικαιούμενον επι
δόματος ασθενείας, ανεργίας ή μητρότητος, συντάξεως χηρείας, συν
τάξεως γήρατος, συντάξεως άνυκανότητος, έπι!δό!ματος αγνοουμένου 
δυνάμει του εδαφίου (ιΐ) του άρθρου 42, επιδόματος σωματικής βλά
βης, συντάξεως αναπηρίας, συντάξεως χήρας ή χήρου, ή συντάξεως 
γονέως., 

60.—(1) Το διίκαίωμα εις οιανδήποτε παροχήν ήρτηται έκ της προς Απαιτήσεις 
τούτο υποβολής α'ιτήΐσεως, Κανονισμοί δε θέλουσι προβλέψει περί της κα1 πληρωμαΐ. 
προθεσμίας υποβολής τών αιτήσεων, τών περιστάσεων ύφ* ας ή 
τοιαύτη; προθεσμία παρατείνεται, του τρόπου υποβολής αιτήσεως 
και τών περιστάσεων ύφ' άς είτε υπεβλήθη αίτησις είτε μή, τό προς 
λήψιν παροχής δικαίωμα άπόλλυται λόγω παραλείψεως ή καθυστε
ρήσεως εις τήν ένέργειαν ή τήν εΐσπραξιν της πληρωίμής. 

(2) Κανονισμοί θέλουσιν ωσαύτως προβλέψει περί του χρόνου 
και τρόπου πληρωμής οιασδήποτε παροχής, του χρόνου ενάρξεως 
της καταβολής της τό πρώτον χορηγούμενης παροχής καΐ του χρόνου 
καθ' δν τίθενται έν ίσχύϊ τυχόν μεταβοιλαί εις τό δψος τής παροχής, 
δύνανται δε ωσαύτως νά προβλέψωσι περί του υπολογισμού τής 
παροχής διά χρονικάς περιόδους άλλας ή τής μιας εβδομάδος. 

i61w— (1) Έάν πρόσωπον τι, ελλείψει του παρόντος άρθρου, θά έδι Διπλά 
καιουτο συγχρόνως εις δύο ή πλείονας περιοδικώς καταβαλλαμένας δικαιώματα. 
παροχάς δυνάμει του παρόντος Νόμου, δικαιούται νά λαμβάνη μόνην 
τήν καθ' ΰψος μεγαλυτέραν τών τοιούτων παροχών, έάν δέ αϊ παροχαί 
εΐναι καταβλητέαι εις τό αυτό υψος τήν πρώτον χορηγηθεΐσαν 
παροχήν :< 

Νοείται δτι, τηρουμένων τών διατάξεων του εδαφίου (2), τό επί
δομα ορφάνιας, ώς και σύνταξις αναπηρίας καταβαλλομένη: συνε
πεία επαγγελματικού ατυχήματος έπισυμβάντος ή νόσου προκλη;
θείση:ς πρό της ορισθείσης ημερομηνίας, εξαιρουμένης τυχόν αυξή
σεως αυτής δι' εξαρτώμενους, καταβάλλεται ανεξαρτήτως της κα
ταβολής ετέρας τινός περιοδικώς καταβαλλομένης παροχής. 

(2) Πρόσωπον τι δικαιούται νά λαμβάνη συγχρόνως δύο ή πλείο
νας συντάξεις αναπηρίας,, προς έξεύρεσιν δέ του όλικοΰ ποσοΟ τών 
οϋτω καταβαλλομένων συντάξεων λαμβάνεται ύπ* δψιν ό ολικός 
βαθμός τών σχετικών αναπηριών και ό υψηλότερος τών δύσ ή 
πλειόνων εβδομαδιαίων μέσων δρων τών πληρωθεισών καΐ πιστω
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Πέμπτος 
Πίναξ. 

Άντιπροσώ
πευσις 
θανόντων καΐ 
ανικάνων 
προσώπων. 

'Αναπαλλο
τρίωτο ν 
παροχών. 

Κεφ. 6 
11 τοϋ 1965. 
Επιστροφή 
παροχής 
παρανόμως 
καταβλη
θείσης. 

'Ορισμός 
εξεταστών 
απαιτήσεων 
και επι

θεωρητών. 

Έξουσίαι 
επιθεωρητών. 

θεισών ασφαλιστέων αποδοχών των έξευρεθέντων διά τάς σχετικάς 
συντάξεις σύμφωνους προς το Μέρος IV του Πέμπτου Πίνακος: 

Νοείται δτι ό λαμβανόιμενος ύπ' δψιν ολικός βαθμός αναπηρίας 
δεν δύναται να ύπερβαίνη τό εκατόν έπί τοις εκατόν καΐ δτι έν 
ουδεμία περιπτώσει καταβάλλεται συμπληρωματική παροχή διά 
άναπηριαν προκληθεΐσαν προ της ορισθείσης ημερομηνίας. 

62. Όσάκις πρόσωπον δπερ προέβαλεν άπαίτησιν διά τήν χορή
γησιν παροχής τίνος,, ή δπερ Ισχυρίζεται δτι δικαιούται ή έδικαιοΟτο 
παροχής τίνος ή τό πρόσωπον εις δ είναι καταβλητέα οιαδήποτε 
παροχή, εΐναι δι' οιονδήποτε λόγον άνίκανον νά ένεργήση, ή άπο
βιοΐ, ό Διευθυντής δύναται νά δρίση τοιούτο πρόσωπον ώς ήθελε 
κρίνει κατάλληιλον προς ύποβολήν της αιτήσεως, διεκδίκηριν ή εΐσ
πραξιν της παροχής ώς αντιπρόσωπος ή διά λογαριασμόν ή έκ1 

μέρους του έν λόγω προσώπου. 
63.— (1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόιμου, είναι 

άκυρος, ή έκχώρησις ή έπιβάρυνσις παροχής, ώς και πάσα συμ
φωνία προς έκχώρηριν ή έπιβάρυνσιν αυτής, είς περίπτωσιν δέ πτω
χεύσεως προσώπου δικαιουμένου εις τίνα παροχήν,, ή παροχή αϋτη, 
δεν περιέρχεται είς τον σύνδικο ν τής πτωχεύσεως ή είς οιονδήποτε 
έτερον πρόσωίπον ενεργούν διά λογαριασμόν των πιστωτών αύτου. 

(2) Ουδεμία παροχή υπόκειται είς κατάσχεσιν δυνάμει του περί 
Πολιτικής Δικονομίας Νόμου. 

64.—(II) Έάν άποδειχθή δτι πρόσωπον τι έλαβεν οιονδήποτε 
ποσόν ύπό ιμορφήν παροχής ενόσω δεν έδικαιοΟτο είς τούτο,, τό 
ρηθέν πρόσωπον υποχρεούται είς τήν έπιστροφήν τοΟ ούτω ληιφθέν
τος ποσού, έφ' δσον τούτο τω κατεβλήθηι λόγω άποσιωπήσεως ή 
ψευδούς παραστάσεως ουσιώδους τινός γεγονότος .και εϊτε ή άπο
σιώπησις ή ψευδής παράστασις ήτο δολία είτε μή. 

(2) Έκτος έάν άποδειχθή δτι πρόσωπον ύποχρεούμενον είς τήν 
έπιστροφήν ποσού ληφθέντος ύπ' αύτοΟ ύπό μορφήν παροχής,, έλαβε 
τούτο καλή τή πίστει και άνευ γνώσεως του γεγονότος δτι δέν 
έδικαιοΟτο τοιούτου ποσού, τό τοιούτο ποσόν δύναται νά παρα
κρατηθή έκ πάσηις μεταγενεστέρως τω προσώπω τούτω όφειλομένηΐς 
παροχής χωρίς νά αποκλείεται ή δι' άλλου μέσου διεκδίκηισις αύτοΟ. 

ΜΕΡΟΣ VI.—ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

65.—i(jl) Ό Διευθυντής δύναται νά όρίση οιονδήποτε των παρά 
τω Ύπουργείω Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύπηιρε
τούντων λειτουργών ώς έξεταστήν απαιτήσεων ή ώς έπιθεωρητήν 
έπί τω τέλει ένασκήσεως των εξουσιών και καθηκόντων τών ανατι
θεμένων αύτώ ύπό του παρόντος Νόιμου. 

(2) Πάσα ενέργεια, είς ην υποχρεούται ή εξουσιοδοτείται νά 
προβή δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου ό Διευθυντής,, δύναται νά διε
νεργηθή ύπό τίνος τών δυνάμει του παρόντος άρθρου οριζομένων 
επιθεωρητών ή ύφ' οίουδή,ποτε ετέρου 'λειτουργού παρά τω 
Ύπουργείω 'Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, εις δν ό Διευ
θυντής ήθελε παράσχει τήν σχετικήν προς τοΟτο εξουσιοδότηση/. 

66.— (ιΐ) "Εικαστος επιθεωρητής ορισθείς δυνάμει του αμέσως 
προηγουμένου άρθρου, κέκτηται έπί τω τέλει εφαρμογής τών δια
τάξεων του παρόντος Νόμου, έξουσίαν δπως προβαίνη είς τάς ακο
λούθους ενεργείας, ήτοι: 
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(α) δπως κατά πάντα εϋλογον χρόνον είσέρχηται εις οιονδή
ποτε οϊκηιμα ή έτερον τόπον, των ιδιωτικών κατοικιών εξαι
ρουμένων, ένθα δεδικαιολογηιμένως πιστεύει δτι εργάζονται 
μισθωτοί ή αυτοτελώς εργαζόμενοι' 

(β) δπως προβαίνη ε'ις την άναγκαίαν έξέτασιν καΐ έρευναν 
ίνα έξακριβοΐ έάν εις το τοιούτον οϊκηιμα.ή έτερον τόπον 
τηρώνται ή προηγουμένως έτηροΟντο, αϊ διατάξεις τοΟ πα
ρόντος Νόμου' 

(γ) δπως άναφορικώς προς θέματα άφορώντα εις τον παρόντα 
Νόμον, έφ·' ών ευλόγως δύναται νά ζητήση πληροφορίας, 
έξετάζη, είτε μόνος εϊτε έάν κρίνη τούτο σκόπιμον τη πα
ρουσία έτερου προσώπου, παν πρόσωπον, δπερ ήθελεν εξεύ
ρει εν τω τοιούτω οΐκήιματι ή έτέρω τόπω Ϋ\ δπερ δεδικαιο
λογηιμένως πιστεύει δτι είναι ή ύπη,ρξε μισθωτόν ή αυτοτε
λώς έργαζόμενον πρόσωπον, καΐ νά απαίτηση έξ αυτού" 
δπως ύποβληθη εις τοιαύτης έξέτασιν' 

(δ) δπως ένασ.κή πάσαν έτέραν έξουσίαν άναγκαίαν διά την 
έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

(2) Ό κάτοχος παντός τοιούτου οικήματος ή έτερου τόπου και 
πάν έτερον πρόσωπον δπερ έχει ή εΤχεν έν τη υπηρεσία αύτου otov
δήποτε μισθωτόν, οι αντιπρόσωποι και ύπηρέται αύτου καΐ πας 
μισθωτός ή αυτοτελώς εργαζόμενος όφιείλουσιν δπως παρέχωσιν εις 
τον έπϋθεωρητήν πάσαν πληροφορίαν και προσκομίζωσιν αύτω προς 
έξέτασιν πάν έγγραφον δπ&ρ οδτος ήθελεν ευλόγως απαιτήσει. 

(3) Πάς δστις— 
(α) εκουσίως καθυστερεί ή παρακωλύει επιθεωρητής έν τη 

ενασκήσει τών εξουσιών δι' ών περιβέδληται δυνάμει του 
παρόντος άρθρου' ή 

(β)] αρνείται ή άμελεΐ νά απάντηση είς οιονδήποτε έρώτηιμα 
τιθέιμενον αύτω ή νά παράσχη οίοη/δήποτε πληροφρρίαν ή 
νά προσκόμιση οιονδήποτε εγγραφον καίτοι υπέχει ύπο
χρέωσιν προς τούτο δυνάμει του παρόντος άρθρου" ή 

(γ) αποκρύπτει ή πειράται νά άπσ.κρύψη ή παρακωλύει ή πει
ράται νά παρακώλυση οίονδή;ποτε πρόσωπον δπως έμφά
νισθη ενώπιον,, ή έξετασθη παρά τίνος επιθεωρητού, 

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς χρηίματικήν ποινήν μη 
ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας:, 

Νοείται δτι ούΐδείς υποχρεούται δυνάμει του παρόντος άρθρου νά 
απάντηση είς έρώτηιμα ή νά δώση μαρτυρίαν τείνουσαν νά ενοχο
ποίηση εαυτόν. 

(4) "Εκαστος επιθεωρητής εΐναι εφοδιασμένος διά του πιστο
ποιητικού του διορισμού αύτου, δπερ και επιδεικνύει έάν του ζητηθή, 
οσάκις άπαιτήται νά είσέλθη είς οιονδήποτε οϊκηιμα ή έτερον τόπον 
διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 

67.— (Ί) Ίατρικόν Συμβούλιον όριζόμενον διά τους σκοπούς τοΟ '1θίτΡικόν 
παρόντος Νόμου απαρτίζεται έκ δύο 'Ιατρικών Λειτουργών έκλε ^ β ο υ λ ι ο ν 

γομένων έκ καταλόγου 'Ιατρικών Λειτουργών καταρτιζομένου ύπό Ίατρικόν 
του Ύττουργου τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου. Συμβούλιον 

Πνευμονο
κονιάσεως. 

(2) Ό Διευθυντής ή έτερος λειτουργός δεόντως έξουσιοδοτηίμένος 
ύπ' αύτου, συγκαλεί τάς συνεδριάσεις του ΊατρικοΟ Συμβουλίου 
έφ' δσον και οσάκις άπαιτήται τούτο διά τους σκοπούς του πα
ρόντος Νόμου, καθ' έκάστη,ν δέ τοιαύτης συνεδρίασα/ εκλέγει έκ 
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του1 ώς έν τω έδαφίω (1) καταρτιζομένου καταλόγου δύο μέλη έξ 
ων ό εΤς ορίζεται όπως έκτελη καθήκοντά προέδρου. 

(3) Ίατρικόν Συμβούλων Πνευμονακονιάσεως οριζόμενο ν δια 
τους σκοπούς του παρόντος Νάμου 'απαρτίζεται έκ τριών 'Ιατρικών 
Λειτουργών εκλεγομένων έκ του ώς έν τω έδαφίω (1) καταλόγου. 

(4) Ό Διευθυντής η έτερος λειτουργός δεόντως εξουσιοδοτημένος 
ύπ' αύτου, συγκαλεί τάς συνεδριάσεις του Ιατρικού Συμβουλίου 
Πνευμονοκονιάσεως εφ' όσον και οσάκις άπαιτήται τούτο δια τους 
σκοπούς του παρόντος Νάμου, καθ' έκάστην δε συνεδρίασιν εκλέγει 
τρία μέλη, έκ του 'ώς έν τω έδαφίω (1) ,καταλόγου, έξ ών εις ορίζε
ται όπως έκτελη ικοίθήικοντα προέδρου. 

(5) Πάσα. άπόφασις του 'Ιατρικού Συμβουλίου Πνευμονοικονιά
σεως λαμβάνεται ίδια πλειοψηφίας, πάσα δε άπόφασις του Ίατρϋκου 
Συμβουλίου δέον σπως εΐναι ομόφωνος. 

(6) Προς τά μέλη: του 'Ιατρικού Συμβουλίου και του ΊατρικοΟ 
Συμβουλίου Πνευμονακονιάσεως καταβάλλεται αμοιβή, τό ϋψος της 
οποίας καθορίζεται ύπό του Υπουργού δι' έκάστην συνεδρίασιν εις 
ην μετέχουσι, δικαιούνται δε ταΟτα ωσαύτως είς τήν κάταβολήν 
τώ>ν εξόδων ατινα συνεπάγεται ή τοιαύτη συμμετοχή των. 

Συμβούλων 68.—(1) Ιδρύεται Συμβούλιον Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων έν τοις 
Κοινωνικών εφεξής καλούμενον «τό Συμβούλιον»,, όριζόμένον ύπό του Ύπουρ
Ασφαλίσεων. ^ Q Q κ(χ^ άπα,ρτίζόμενον έξ— 

(α) ενός Προέδρου, προερχομένου έκ της Δημοσίας Υπηρε
σίας* 

(β) τριών προσώπων προερχομένων επίσης έκ της Δημοσίας 
Υπηρεσίας' 

(γ) οκτώ προσώπων οριζομένων άφου ό Υπουργός προηγου
μένως συμβουλεϋθή τους αντιπροσωπευτικούς των εργο
δοτών και μισθωτών 'Οργανισμούς κα.Ι άντιπροσωπευόντων 
κατ' ϊσον λόγον έν τω Συμβουλίω τά συμφέροντα εργο
δοτών και μισθωτών1 

(δ); δύο προσώπων οριζομένων άφου ό Υπουργός προηγου
μένως συμβουλευθη τους αντιπροσωπευτικούς των αγροτών 
'Οργανισμούς καΐ άντιπροσωπευόντων τά συμφέροντα τών, 
αγροτών έν τω Συμβουλίω' καΐ 

(ε) δύο έτερων καταλλήλων προσώπων μή υπαγομένων είς 
οιανδήποτε τών ώς άνω .κατηγοριών. 

(2) Τά μέλη του Συμβουλίου διορίζονται διά περίοδον μή ύπερ
βαίνουσαν τά δύο ετη, δύνανται δμως νά έπαναδιορίζωνται μετά 
τήνλήξιν της θητείας αυτών: 

Νοείται δτι ό Υπουργός δύναται, δι' εϋλογον αίτίαν, νά άνακα
λέση κατά πάντα χρόνον τον διορισμόν οιουδήποτε τών μελών του 
Σ υμβουλίου. 

(3) Τό Συμβούλιον δύναται νά έκΙδώση κανόνας διέποντας τήν 
ιδίαν αύτου διαδικασίαν, τήν σύγκλησιν τών συνεδριάσεων αύτου 
ώς και τήν άπαιτουμένην άίπαρτίαν. 

(4) Τό Συμβούλιον δύναται νά λαμβάνη αποφάσεις έστω καΐ έάν 
μεταξύ τών μελών αυτού χηρεύη ο'ιαδήποτε θέσις. 

(5) Τό Συμβούλιον μελέτα και συμβουλεύει έπί— 
(α) του ετησίου προϋπολογισμού διοικητικής δαπάνης, περι

λαμβανομένων τών εις προσωπικόν αναγκών, ώς και του 
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υπολογισμού των εσόδων και εξόδων τοΟ Ταμείου καθ' 
εκαστον έτος' 

(β) των ετησίων λογαριασμών του Ταμείου* 
(γ) της ετησίας εκθέσεως του Διευθυντού1 

(δ) παντός ζητήματος προκύπτοντος έκ της εφαρμογής του 
παρόντος Νόμου* 

(ε) πάσης προτεινομένης τροποποιήσεως του παρόντος Νόμου' 
(στ) της έΐκάστοτε αναλογιστικής εκθέσεως της υποβαλλομένης 

δυνάμει του άρθρου του παρόντος Νόμου' 
(ζ) των επενδύσεων του Ταμείου' και 
(η) παντός ετέρου θέματος, δπερ ό Υπουργός ή ό Διευθυντής 

ήθελε φέρει εις γνώσιν του Συμβουλίου. 
(6) Τό Συμδούλιον εξετάζει τουλάχιστον άπαξ έκαστης τριμη;

νίας τάς δραστηριότητας του Ταμείου. 
69.—(Ιΐ) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου Ιδρύεται Ταμεΐον ΤοΨεϊον 

iy. ~ · Α ^ ι ' ι ' « ■τ » » Λ ' Κοινωνικών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλουμενον «το Ταμεΐον», αποτελουμενον Ασφαλίσεων, 
έκ τριών Λογαριασμών: 

Ι(α) Λογαριασμοί* Γενικών Παροχών, 
(β) Λογαριασμού Συμπληρωματικών Παροχών, και 
(,γ) Λογαριασμού Παροχών 'Ανεργίας. 

(2) Τό τέως ένεργητικόν και άπασαι αϊ είσφοραΐ αϊ γενόμεναι 
δυνάμει του παρόντος Νόμου καταβάλλονται είς τό Ταμεΐον, κατα
νέμονται δε μεταξύ των είς τό εδάφιον (1) αναφερομένων Λογα
ριασμών ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών: 

Νοείται δτι τό .μετάφεραμενον είς τόν Λογαριασμόν Παροχών 
'Ανεργίας ποσόν δεν δύναται να ύπερβαίνη τό τέσσ&ρα έπί τοις 
εκατόν τών ύπό τών μισθωτών και υπέρ αυτών καταβαλλομένων 
δυνάμει του παρόντος Νόμου εισφορών,, ουδέν δέ ποσόν μεταφέ
ρεται εις ην περίπτωσιν τό άποθεματικόν του τοιούτου Λογαρια
σμού είναι ϊσον προς καθωρισμένον άνώτατον ποσόν. 

(3) Ό Λογαριασμός Γενικών Παροχών βαρύνεται— 
(α) με τάς δαπανάς αϊ όποΐαι απαιτούνται διά τήν έφαρμογήν 

τών διατάξεων του παρόντος Νόμου πλην τών απαιτουμένων 
διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων τών άφορωσών εις τάς 
παροχάς ανεργίας, και 

(β) με τάς πληίρωμάς τών βασικών παροχών και τών έφ>' άπαξ 
καταβαλλομένων παροχών,, εξαιρουμένου του επιδόματος 
ανεργίας., 

(4) Ό Λογαριασμός Συμπληρωματικών Παροχών βαρύνεται με 
τάς πληρωμάς τών συμπληρωματικών παροχών, εξαιρουμένης της 
συμπληρωματικής παροχής επιδόματος ανεργίας. 

(5), Ό Λογαριασμός Παροχών 'Ανεργίας βαρύνεται μέ τάς πλη,
ρωμάς του επιδόματος ανεργίας και μέ τάς δαπανάς αϊ Οποΐαι 
απαιτούνται διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου 
τών άφορωσών είς τάς παροχάς λόγω ανεργίας. 

(6) Εις ην περίπτωσιν τό άποθεματικόν και τά έΌοδα του Λογα
ριασμού Παροχών 'Ανεργίας δέν επαρκούν διά τήν κάλυψιν τών 
υποχρεώσεων του, ή διαφορά καταβάλλεται έκ του Παγίου Ταμείου 
τής Δημοκρατίας ή καλύπτεται έξ ειδικής εισφοράς επιβαλλομένης 
διά Κανονισμών, 

(7), Οι Λογαριασμοί του Ταμείου εξετάζονται ύπό του ΓενικοΟ 
Ελεγκτού1 και δημοσιεύονται όμοΟ μετά της έπί τών τοιούτων Λο
γαριασμών εκδιδομένης εκθέσεως αύτου,. 
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Δαπάνα ι 
Διοικήσεως. 

'Αναλογι

στικά! 
ανασκο

πήσεις. 

'Αναπροσαρ
μογή καΐ 
άνασχόπησις 
ϋψους 
παροχών. 

'Εξουσία 
εκδόσεως 
Κανονισμών. 

(8) Τά ανήκοντα εις το Ταμεΐον χρήματα επενδύονται ύπό του 
Διευθυντού συμφώνως προς τάς εκάστοτε οδηγίας του Υπουργού 
ΟΙκοναμικών. 

70.— (1) "Απασαι αί δαπάνα ι αΐτινες ήθελον διενεργηθή ύπό του 
Διευθυντού ή ύπό έτερου δημοσίου υπαλλήλου εν τη εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου καλύπτονται εκ του 'Παγίου Ταμείου 
της Δημοκρατίας. 

(2) Το ποσόν δπερ ό Διευθυντής ηθελεν υπολογίσει συμφώνως 
προς τάς δοθείσας αύτώ ύπό του Πενικου Λογιστοΰ οδηγίας ως ανα
λογούν προς τάς ιέν τω έδαφίω (1) καθοριζομένας δοοπάνας, κατα
βάλλεται εκ των αντιστοίχων Λογαριασμών του Ταμείου καθ' δν 
χρόνον και τρόπον ήθελεν ό Γενι'κός Λογιστής εκάστοτε καθορίσει. 

71.—(1) Άναλογιστής διοριζόμενος ύπό του Υπουργού προβαίνει 
το ταχύτερον δυνατόν μετά τήν 31 η ν ΐΔείκειμίβρίου 1962, βίς ανασκό
πησα/ της όλης εφαρμογής του παρόντος Νόμου κοπά τήν λήγουσαν 
τήν ήμερομηνίαν ταύτην περίοδον, είτα δε ιό τοιούτος άναλογιστής 
προβαίνει ε'ίς περαιτέρω ανασκοπήσεις επί της εφαρμογής τού πα
ρόντος Νόμου δι1' <έκάστην περίοδον τριών ετών : 

Νοείται δτι ό Υπουργός δύναται νά ζητήση τήν διεξαγωγήν άνα
σκοπήσεως έπ! της εφαρμογής του ιΝόμου κςκθ' οιανδήποτε περίοδον 
λή'γουσαν ιπρό της 31ης Δεκεμβρίου 1982, ή ένω.ρίτερον της τρίτης 
επετείου της ημερομηνίας ταύτης, έν τοιαύτη δε περιπτώσει, τό πα
ρόν άρθρον ιέφαρμάζεται ως Ιέάν ή ,περίοδος αυτή ύποκαθίστατο εις 
τήν λήγουσαν τήν 31ην ιΔείκεΙμβρίου Ί982, περίοδον και οϋτως ή επο
μένη ίάνασκόπησις επί της εφαρμογής του Νόίμου διεξάγεται άνοοφο
ρυκώς προς περίοδον ούχι μεταγενεστέραν τών τριών ετών άπό του 
τέλους της περιόδου της τελευταίας ιάνασκοπήσεως. 

(2) ίΚαθ' έικάστην τοιαύτην Ιάνασκόπησιν, ό άναλογιστής υποβάλ
λει τω Υπουργώ έκθεσιν επί της σίκονομιΙκής καταστάσεως του Τα
μείου ώς και επί της επάρκειας ή μή τών δυνάμει του παρόντος !Νό
μου καταβλητέων εισφορών προς κάλυψιν τών καταιβλητέων παρο
χών. 

72.—(ιΐ) Τό ϋψος τών βασικών /παροχών και τό ποσόν τών εφ' άπαξ 
κοτταιβαλλομένών τοιούτων αναπροσαρμόζεται άψ' ής ημερομηνίας 
αναπροσαρμόζεται, τό ποσόν τών 'δασικών ασφαλιστέων αποδοχών 
και κατά τό αυτό ποσοστόν αυξήσεως ώς τό ποσοστόν αυξήσεως του 
ποσού τών βασικών ασφαλιστέων άίποδοχών. 

(2) Ό Υπουργός προβαίνει ανά διετίαν εις άνάοΐκάπησιν του 
ύψους τών καταβαλλομένων συμπληρωμοπικών παροχών προς τόν 
σκοπόν εξακριβώσεως εάν αύται διατηρούν τήν άξίαν των έν συσχε
τισμώ προς τό ύψος τόυ τιμαρίθμου και τό ίέπίπεδον αποδοχών έν γέ
νει και Ιύπο^άλλει εκβεσιν εις τό ιΣυμβούλιον επί τών πορισμάτων της 
τοιαύτης ιάνασκόπήσεως ώς και επί της δυνατότητος αναπροσαρμο
γής του ύψους τών ώς εϊρηται παροχών, λαμβανομένων ύΊΐ' δψιν της 
οικονομικής καταστάσεως του Ταμείου, της γενικής ο'ίίκονομυκής κα
ταστάσεως και της οικονομικής πολιτικής της Κυβερνήσεως. 

ι73.—'(1) ·Τό Υοΐουργικόν Σύμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανο
νισμούς διά τήν καλυτέραν έν γένει !έφαρμογήν τών διατάξεων του 
παρόντος Νόμου, άνευ δε επηρεασμού της γενικότητος ταύτης, νά 
προ>βή διά τοιούτων Κοα/ονισμών εΐ'ις τόν καθόρισμόν ή ρύθμισιν παν
τός θέματος χρή'ζοντος ή δεκτικού καθορισμού ή ρυθμίσεως, εΊδικώ
τερον δέ τόν καθόρισμόν ή. ρύθμισιν : — 



909 Ν. 41/80 

(α) του ύψους των αμελητέων αποδοχών" 

(
!
β) του ϋψους των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών και του 

ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων 'αποδοχών 
(γ) του ποσού τών ασφαλιστέων αποδοχών οιασδήποτε κατηγο

ρίας μισθωτών 
(δ) της κατατάξεως αυτοτελώς εργαζομένων προσώπων είς 

έπαγγελματικάς 'κατηγορίας' 

(ε) τοΰ ικατωτάτου και ανωτάτου ποσού εισοδήματος έ'κάστης 
επαγγελματικής κατηγορίας αυτοτελώς εργαζομένων προ
σώπων" 

(στ) τών προϋποθέσεων καΐ δρων επιλογής του ιποσου ε'ίσοδήμα
τος Ιύφ' ενός έικάστου αυτοτελώς εργαζομένου .'μεταξύ του 
ικατωτάτου κα ι ανωτάτου ποσού* εισοδήματος" 

(ζ) τής έγγραφης τών ήσφαλισμένων και εργοδοτών 

(η) οιωνδήποτε ζητημάτων συναφών προς την 'καταβολήν κα ι 
ε'ίσπραξιν τών εισφορών περιλαμβανομένων— 
(i) του τρόπου υπολογισμού ή εκτιμήσεως τών ασφαλιστέων 

ιάποδοχών ειδικών τάξεων ή 'Κατηγοριών μισθωτών" 
(Π) του συντονισμού τούτων προς τήν καταβολήν ικαί εΐσπρα

ξιν εισφορών δυνάμει ετέρων ίΝόμων* 
(iii) τών προθεσμιών δια τήν καταβολήν ε'ίσφορών 
(iv) τών περιστάσεων ύφ' άς άχρεωστήτως καταβληθεΐσαι 

εΐσφοραι δύνανται νά έπιστρέφωνται* 
(ν) τών δρων επιστροφής εισφορών καταβληθεισών ύπό 

ήσφαλισμένου δι ' οιονδήποτε έτος ε'ίσφορών έπί ασφα
λιστέων αποδοχών ύπερβαινουσών το έτήσιον άνώτατον 
δριον ασφαλιστέων αποδοχών" 

(θ) τής επιβολής προσθέτου τέλους μέχρις εκατόν επί τοις εκα
τόν του ποσού τών οφειλομένων εισφορών έν περιπτώσει πα
ραλείψεως καταβολής εισφορών κατά παράβασιν τών δια
τάξεων του παρόντος Νόμου" 

(ι) παροχής ύπό εγγεγραμμένου πρακτήρος ίατρου νοσηλεύ
οντος ή κοίλουμένου νά έπισκεφθή ασθενή δστις πιστεύεται 
δτι πάσχει έκ νόσου τινός ύφ' ής.ίπροσεβλήθη έκ τής απασχο
λήσεως αύτου, τοιούτων στοιχείων ως ήθελε καθορισθή" 

(ια) τών περιστάσεων ύφ' άς πρόσωπον τ ι δέν λογίζεται ώς έρ
γαζάμενον έπί κέρδει. 

ι(2) Κανονισμοί γινόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατί
θενται ε'ις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροιδον τριά
κοντα ήμερων άπό τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπρο
σώπων δι' (αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή ακύρωση τους οΰτω 
κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει, τότε ούτοι αμέσως 
μετά τήν πάροδον τής ως άνω προθεσμίας δημοσιεύονται ιέν τή έπι
σήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας κα ι τίθενται έν Ίσχύϊ άπό τής τοι
αύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώοει τροποποιήσεως τούτων έν δλω 
ή έν μέρει ύπό τής Βουλής τών ^Αντιπροσώπων οδτοι δημοσιεύονται 
έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω τροπο
ποιηθή ύπ' αυτής ικαί τίθενται έν 'Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύ
σεως. 
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ΜΕΡΟΣ VI Ι .^ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΙΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΈΕ,έτασις 74.— (.1) "Αττασαι αϊ άπαιτήοεις δια παροχήν τίνα υποβάλλονται 
απαιτήσεων. αμελλητί ε ϊς τ ΐ ν α έξεταστήν απαιτήσεων. 

1(2) Τηρουμένων των έφ' έξης διατάξεων του παρόντος άρθρου, δ 
εξεταστής απαιτήσεων εις δν υπεβλήθη ή άπαίτησις δύναται— 

(α) να ιέγκρίνη ταύτην έν δλω ή <έν μέρει" ή 
(β) να άπορρίψη τήν άπαίτησιν : 

Νοείται δτι πριν ή χωρήση εις τοιαύτη ν &γκρισιν ή άπόρριψιν, ό 
εξεταστής απαιτήσεων δύναται να παραπέμψη τήν ίάπαίτησιν ε'Ίς το 
Ίατρίκόν Συμβούλων ή το Ίατρικόν Συμβούλιον Πνευμονοκονιά
σεως προς έξέτασιν. 

(3) Το Ίατρικόν Συμβούλιον ή το Ίατρυκόν Συμβούλιον Πνευμό
νσκονιάσεως προς δ άπαίτησίς τις παραπέμπεται, προβαίνει, έφ' δσον 
τούτο προσήικει τη περιπτώσει, εις έξέτασιν τοΟ αΊτοΟντος, εκδίδει δε 
εκθεσιν Ιπερί των πορισμάτων της εξετάσεως και γνωμοδοτεί έπί τοι
ούτων συναφών ζητημάτων ώς ό Διευθυντής ήθ&λεν απαιτήσει, έάν 
δε πρόκειται περί 'απαιτήσεως δια παροχήν λόγω αναπηρίας, προ
βαίνει ωσαύτως εις τον ύποιλογυσμόν τοΟ βοίθιμοϋ της αναπηρίας συμ
φώνως προς τάς διατάξεις του Μέρους IV, περιλαμβάνει δε τον τοι
ούτον ύπολογισμόν ε'ίς τήν είρηιμένην έκθεσιν : 

Νοείται δτι ή ιέξέτασις του αιτούντος δύναται να γίνη ύφ' ενός μό
νον μέλους του Συμβουλίου, εάν ό αιτών εΐναι ανίκανος νά /παρου
σιασθή ιένώπιον τούτου προς έξέτασιν. 

(4) Το Ίατρικόν Συμβούλιον Πνευμονακονιάσεως προς δ παρε
πέμφθη ύπόθεσις παροχής λόγω θανάτου, έκδΟδει έγγραφον εκθεσιν 
βάσει άποδεικτυκών στοιχείων και πληροφοριών τιθεμένων ενώπιον 
του ή, απαιτουμένων ύπ' οώτου, ώς και βάσει των πορισμάτων οιασδή
ποτε διενεργηθείσης νεκροψίας, περιλαμβάνουσαν τήν γνώιμην αυτού 
κατά πόσον δ θάνατος του προσώπου προεκλήθη ιή ούσιαστϋκώς έπε
ταχύνθη ύπό οιασδήποτε τών ιέν τω έδαφίω (3) του άρθρου 53 καθο
ριζομένων νόσων, ,ίκαί έφ' σίωνοήιποτε συναφών ζητημάτων τα όποια 
ό Διευθυντής ήθελε ζητήσει. 

(5) ιΔιά 'πάσαν ύπόθεσιν παραπεμπόμενη ν προς αυτό δυνάμει του 
εδαφίου (4), το Ίατρικόν Συμβούλιον Πνευμονακονιάσεως δύναται 
νά διάταξη·, τήν διενέργειαν νεκροψίας επί του αποβιώσαντος έάν 
θεώρηση τούτο άναγικαΐον. 

(6) Ό εξεταστής απαιτήσεων δύναται, άμα τη λήψει της εκθέσεως 
του Ιατρικού Συμβουλίου ή του Ίατροκοΰ Συμβουλίου Πνευμονο
κονιάσεως έπί υποθέσεως παραπεμφθείσης αύτοΐς δυνάμει του 'εδα
φίου (2), έπί τή ιβάσει του γενομένου υπολογισμού και λαμβανομένης 
ύπ' δψιν της γνωμοδοτήσεως του 'Ιατρικού Συμβουλίου ή τοΟ Ιατρι
κού Συμβουλίου Πνευμονοκονιάσεως, νά έγκρίνη τήν άπαίτησιν έν 
δλω ή έν μέρει, ή νά απόρριψη ταύτην. 

(7) Διά τους σκοπούς τοΟ εδαφίου ('5), ή διενεργούμενη νεκροψία 
διεξάγεται ύπό (Κυβερνητικού παθολογοανατόμου ή οιουδήποτε 
άλλου εξουσιοδοτημένου 'Ιατρικού Λειτουργού ή 'εγγεγραμμένου 
πρακτήρος ιατρού, εΐ δυνατόν παρουσία ενός ή πλειόνων μελών του 
Ίατρϋκου Συμβουλίου Πνευμονοίκονιάσεως, οι δε πνεύμονες και ή 
καρδία τοΟ άπο'βιώσαντος δέον όπως διατηρώνται και άποστέλλωνται 
εΐς το Ίατρικόν Συμβούλιον Πνευμονσκονιάσεως διά τοιαύτην περαι
τέρω έξέτασιν οϊα ήθελε θεωρηθή αναγκαία. 

(8) Πας Ιατρικός Λειτουργός ή εγγεγραμμένος πρακτήρ Ιατρός, 
δστις κατά τήν διενέργειαν νεκροψίας έπί προσώπου τινός δυνάμει 
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του άρθρου 12 του περί θανατικών 'Ανακριτών Νόμου, ήθελε διαπι κ εφ. 153 
στώσει την παρουσίαν οιασδήποτε τών έν τω έδαφίω (3) του άρθρου 
53 καθοριζομένων νόσων διατηρεί τους 'πνεύμονας κ α ι την καρδίαν 
τοΰ αποβιώσαντος και άποιστέλλει ταύτα εις τό Ίατρυκόν Συμβούλιον 
Πνευΐμονο'κονιάσεως όμοΰ μετά σχετϋκής εκθέσεως; 

75.—(1) Ό εξεταστής απαιτήσεων δύναται να αναθεώρηση πάσαν "Αναθεώρησις 
άπόφασιν έκδοθεΐσαν ύπ' αύτοΰ, έπι οιασδήποτε απαιτήσεως, έάν ίκα ^ ° ^ ^ "

ν 

ν ο π ο ί η θ ή ΟΤΙ- άπαίτήσεων. 

(α) αϋτη 'εξεδόθη ύπ' αύτοΰ άγνοοΰντος ουσιώδες τ ι γεγονός ή 
τελούντος ύπό πλάνην ώς προς τό τοιούτον ουσιώδες γεγο
νός* ή 

(β) από της ημερομηνίας της εκδόσεως της αποφάσεως επήλθε 
μεταβολή σχετική προς τάς περιστάσεις της περιπτώσεως, 
και αναλόγως να έγκρίνη ή νά απόρριψη την άπαίτησιν ή 
πριν ή προ'βή εΐς τοιαύτην εγκρισιν ή άπόρριψιν, νά π:αρα
πέμψη τήν άπαίτησιν 'εις τό Ίατρ ικόν Συμβούλιον η' τό Ί α 
τρικόν Σ υμβούλιον 'Πνευμονοίκονιάσεως. 

(2) Προκειμένου περί απαιτήσεως διά περιοδικώς /καταβαλλομέ
νη ν παροχή ν έγκριθεΐσαν κατά άναθεώρησιν, ή καταβολή της τοιαύ
της παροχής περιορίζεται εις τήν άναφερομένην εΐς χρονικόν διάστη
μα άρχόίμενον ουχί ένωρίτερον τών δύο ετών προ τής ημερομηνίας 
τής αναθεωρήσεως. 

(3)' 'Οσάκις εξεταστής απαιτήσεων άπορρίπτη ή έγκρίνη έν μέρει 
άπαίτησιν τίνα, εντός δέκα ήΐμερών από τής οικείας αποφάσεως απο
στέλλει εις τόν αιτούντα έγγραφον γνωστσποίησιν του γεγονότος 
τούτου, περιλαμβάνουσαν 'και τό αίτιολογικόν τής αποφάσεως. 

76.—(1) Έάν ήθελε προκύψει οιονδήποτε τών ακολούθων ζητημά Έπ'λυσις 
των, ή τ ο ι  ώρισμένων 

' ' ζητημάτων 
(α) 'έάν οιαδήποτε άπασχόλησις ή κατηγορία απασχολήσεως ύπότοϋ 

•είναι ή θά καταστή ασφαλιστέα* 
(β) έάν πρόσωπον τ ι είναι ή ήτο μισθωτόν 
(γ) έάν πρόσωπον τ ι είναι ή ήτο αυτοτελώς έργαζόμενον' 
(δ) ποιος είναι ή ήτο ό εργοδότης 'μισθωτού τινός. 
(ιε) έάν δυνάμει τοΰ άρθρου 4, τοΰ άρθρου Ί2 ή τοΰ άρθρου 15 

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

(στ) περί τών ασφαλιστέων αποδοχών αϊτινες δέον νά ληφθώσιν 
ύπ' όψιν διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος 'Νόμου' 

(ζ) έάν κατεβλήθη 'εισφορά ύπό προσώπου τινός ή άναφορικώς 
προς τούτο δι' οιανδήποτε περίοδον εισφορών ή έάν έπιστώ
θησαν άσφαλιστέαι άποδοχαί υπέρ αύτου διά τήν τοιαύτην 
περίοδον 

(η) περί τής ορθής ημερομηνίας γεννήσεως ήσφαλισμένου' 
(θ) περί κατατάξεως αυτοτελώς εργαζομένου ε'ίς έπαγγελματι

κήν κατηγορίαν ή περί τοΰ τόπου απασχολήσεως αύτου, 
τούτο επιλύεται, τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, 
ύπό τοΰ Διευθυντού. 

(2) 'Ό Διευθυντής δύναται πριν ή έπιλύση οιονδήποτε ζήτημα δυ
νάμει τοΰ παρόντος άρθρου νά διορίση οιονδήποτε έκ τών παρά τω 
Ύπουργείω 'Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων υπηρετούντων 

Διευθυντού. 
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ΤελεσΙδϊκον 
αποφάσεων 
Διευθυντού 
καΐ 
"Υπουργού. 

' Ιεραρχική 
προσφυγή. 

Λειτουργών προς διεξαγωγήν έρεύνης περί το ζήτημα τούτο, ό οϋτω' 
δέ 'διορισθείς δύναται να απαίτηση δια κλήσεως παρ* οίουδήίποτε 
προσώπου όπως παραστη ε'ίς την διεξαγωγήν της τοιαύτης έρεύνης, 
δώση μαρτυρίαν ή προσκόμιση έγγραφα ευλόγως κρινόμενα ώς 
αναγκαία !διά τήν διεξαγωγήν της έρεύνης. 

(3) Πας όστις κατά τήν κρίσιν του Διευθυντού ή του δυνάμει του 
εδαφίου (2) διοριζομένου προσώπου, κέκτηται οιονδήποτε συμφέρον 
εις ζήτημα όπερ τυγχάνει επιλύσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου, 
δικαιούται1— 

(α) νά παρίσταται και τυγχάνη ακροάσεως κατά τήν δυεξαγω
μένην σχέτιίκώς προς τό τοιούτο ζήτημα ερευναν' καΐ 

('6) δπως λάβη ιάντίγραφον της έπι του ζητήματος τούτου απο
φάσεως του Διευθυντού ώς και τό αιτιολογικό ν της τοιαύτης 
αποφάσεως. 

(4) Ό Διευθυντής δύναται νά αναθεώρηση τήν δυνάμει του πα
ρόντος άρθρου εκδοθεΐσαν άπόφασιν αύτου έν ή 'περιπτώσει ήθελον 
περιέλθει εις γνώσιν αύτου νέα στοιχεία. 

77. Εις πάσαν δικαστική ν διαδικασίαν1— 
(α) δι' αδίκημα προΦλεπάμενον Οπό του παρόντος Νόμου" ή 
(β) εφαπτομένη ν του ζητήματος της καταβολής οιασδήποτε 

εισφοράς δυνάμει του παρόντος Νόμου" ή 
(γ) διά τήν διεκδίκησιν ποσών οφειλομένων .εις τό Ταμείο ν, 

ή άπόφασις του 'Διευθυντού ιέπΐ παντός ζητήματος ώς τών έν τω έδα
φίφ (Ί) του άρθρου 76 καθοριζομένων εΐναι τελεσίδικος διά τους 
σκοπούς της τοιαύτης διαδικασίας, έκτος £άν εκκρεμή ιεραρχική 
προσφυγή δυνάμει του άρθρου 78 εναντίον της αποφάσεως ή δέν παρ
ήίλθεν εισέτι ή προς τοιαύ'την πρσσφυγήν τεταγμένη προθεσμία, έν 
περιπτώσει δέ ιεραρχικής προσφυγής εναντίον της τοιαύτης αποφά
σεως του ιΔιευθυντοΰ, ή απόφασις του Υπουργού εΐναι ωσαύτως τελε
σίδικος διά τους ώς εϊρηται σκοπούς, έκτος έάν εκκρεμή προσφυγή 
ενώπιον του Δικαστηρίου εναντίον της αποφάσεως αύτοΰ ή δέν παρ
ήιλθεν εισέτι ή προς τοιαύτην πρσσφυγήν τεταγμένη προθεσμία. 

78./— (Ί) Πας δστις δέν 'Ικανοποιείται εξ αποφάσεως τοΰ Διευθυντού 
ή του έξεταστου απαιτήσεων, 'εκδοθείσης δυνάμει τών διατάξεων του 
παρόντος Νόμου, δύναται εντός δεκαπέντε ήμερων άπό της εΐς αυτόν 
κοινοποιήσεως της αποφάσεως, δι' έγγραφου αιτήσεως εϋς τον Ύπουρ
γόν ιέν ή εκτίθενται οι προς 'ύποστήριξιν ταύτης λόγοι, νά προσβάλη 
τήν τοιαύτην ιάπόφασιν. 

(2) Ό Υπουργός εξετάζει τήν εις αυτόν γενομένη ν προσφυγή ν 
άνευ υπαιτίου βράδύτητος, αποφασίζει 'επί ταύτης και κοινοποιεί 
αμελλητί τήν άπόφασιν αύτου εις τόν προσφεύγοντα : 

Νοείται δτι ό Υπουργός, πρίν ή ιέκδώση τήν άπόφασιν αύτου, δύ
ναται κατά τήν '/κρίσιν του νά άκούση ή δώση τήν εύκαιρίαν εις τόν 
προοφίεύγοντα δπως υποστήριξη τους λόγους έφ' ών στηρίζεται ή 
προσφυγή : 

Νοείται περαιτέρω δτι ό Υπουργός δύναται νά άναθέση εις λει
τουργόν ή επιτροπήν λειτουργών του Υπουργείου του δπως έξετάση 
ώρισμένα 'θέματα αναφυόμενα έν τή προσφυγή κ α! ύπσβάλη ε'Ίς αυτόν 
τό πόρισμα της τοιαύτης εξετάσεως προ τής ύπό τοΰ Υπουργού εκ
δόσεως της αποφάσεως αύτου επι τής προσφυγής. 

(3) Ό μή Ικανοποιηθείς ιέικ τής αποφάσεως του Υπουργού δύναται 
νά προσφυγή ε'ίς τό Δικαστήριον, αλλά μέχρι τής ύπό του Υπουργού 
εκδόσεως τής αποφάσεως αύτου, έν περιίπτώσει προσφυγής εις αυτόν, 
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ή, έν περιπτώσει μη προσφυγής εις αυτόν, μέχρι της παρελεύσεως 
της εις το εδάφιον (1) προβλεπομένης προθεσμίας δια την καταχώ
ρισιν προσφυγής, ή άπόφασις του Διευ'θυντου ή του 'έξεταστου απαι
τήσεων δεν καθίσταται εκτελεστή. 

ΜΕΡΟΣ VI11.—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
79. Έπί τω τέλει εφαρμογής οιασδήποτε συμφωνίας συναφθείσης Άμοιβαΐαι 

μετά τής Κυβερνήσεως ετέρας τινός χώρας, προνοούσες αμοιβαίο ^W"*0"· 
τητα έπί ζητημάτων κοινωνικών ασφαλίσεων και κοινωνικής ασφα
λείας, και υπό τήν έπιφ.ύλαξιν των διατάξεων του άρθρου 169 του 
Συντάγματος, τό Ύπουργικόν Συμβούλισν δύναται δια διατάγμα
τος αύτου νά τροποποίηση τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου προς 
εφαρμογή ν έπί περιπτώσεων επηρεαζόμενων υπό τής συμφωνίας. 

80.Γ(1) Πάς εργοδότης ή αυτοτελώς εργαζόμενος δστις πάρα 'Αδι;ήματα 
λείπει ή αμελεί νά καταβάλη οιασδήποτε εισφοράς ή πρόσθετον κα π ο ι ν α ' 
τέλος δ υποχρεούται νά καταβάλη δυνάμει του παρόντος Νόμου, 
είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν πσινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας, έν περιίπτώσει δε δευτέρας 
ή κατ' επανάληψιν καταδίκης αύτου διά τό αυτό αδίκημα, είς ypr\r 
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας ή είς φυλά
κισιν μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις άμφρτέρας τάς ποινάς 
τής φυλακίσεως και τής χρηιματικής τοιαύτης. 

(2) Έν περιπτώσει καταδίκης εργοδότου ή αυτοτελώς εργαζο
μένου επί τω δτι παρέλειψεν ή ήμέλησε νά καταβάλη εισφοράς ή 
πρόσθετον τέλος οδτος επιπροσθέτως οιασδήποτε ετέρας ποινής εις 
ην υπόκειται, υποχρεούται νά καταβάλη τω Ταμείω ποσόν ίσον 
προς τό ποσόν δπερ παρέλειψεν ή ήμέλησε νά καταβάλη, πλέον 
δέ Μτερον ποσόν μή υπερβαίνον τά είκοσι πέντε έπί τοις εκατόν 
του ώς εΐρηται ποσού, έν περιπτώσει δέ δευτέρας ή κατ' επανά
ληψιν καταδίκης αύτου διά τό αυτό αδίκημα, ποσόν μή υπερβαίνον 
τά πεντήκοντα έπί τοις εκατόν του ποσού τούτου, ώς τό Δικαστή
ριον ήθελε διατάξει. 

(3) Έπί πάσης καταδίκης διά παράλειψιν ή άμέλειαν προς κα
ταβολήν εισφορών, δύναται νά προσαχθώσιν αποδεικτικά στοιχεία 
περί παραλείψεως ή αμελείας του εργοδότου προς καταβολήν έτε
ρων εισφορών άς υποχρεούται νά καταβάλη δυνάμει του παρόντος 
Νόμου, άναφορικώς προς τό αυτό πρόσωπον ή οιονδήποτε έτερον 
πρόσωπον άπασχολούμενον ύπό του εργοδότου τούτου δι' οίανδή
ποτε περίοδον προ τής ήιμερομη,νίας του αδικήματος, έφ' δσον, 
όμου μετά τής κλήσεως ή εντάλματος έπιδοθη είδοποίησις περί 
τής τοιαύτης προθέσεως, έάν δέ άποδειχθή τοιαύτη; παράλειψ,ις ή 
αμέλεια, τό Δικαστήριον δύναται νά διάταξη τόν έργοδότην νά 
καταβάλη τω Ταμείω ποσόν ίσον προς τό σύνολον των εισφορών 
ατινας οδτος παρέλειψεν ή ήμέλησε νά καταβάλη. 

(4). Πάν ποσόν καταβλη,τέον τω Ταμείω κατόπιν αποφάσεως του 
Δικαστηρίου δυνάμει του παρόντος άρθρου εισπράττεται ώς χρημα
τική ποινή., 

(5) Πάν ποσόν καταβαλλόμενον ύπό εργοδότου ή αυτοτελώς 
εργαζομένου δυνάμει τών ανωτέρω διατάξεων του παρόντος άρ
θρου λογίζεται ώς πληρωμή γενομένη προς έξόφλησιν των μή κα
ταβληθεισών εισφορών, δέν δύναται δέ ό εργοδότης νά αναζήτηση 
εκ του μισθωτού τάς ύπό του τελευταίου καταβλητέας έκ τών τοι
ούτων εισφορών. 

(6) Πας δστις ϊνα έπιτύχη τήν χορήγηση/ οιασδήποτε παροχής 
ή ετέρας πληρωμής δυνάμει του παρόντος Νόμου και τών δυνάμει 
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αύτου εκδοθέντων Κανονισμών, εϊτε εις έαυτάν εϊτε εις έτερον πρό
σωπον, ή δι' έτερον σκοπόν σχετικόν προς τόν παρόντα Νάμον— 

(α) έν γνώσει του ή εκ βαρείας αμελείας προβαίνει εις ψευδή 
εκθεσιν ή ψευδείς παραστάσεις* ή 

(β) προσάγει ή παρέχει ή προκαλεί ή επιτρέπει την προσα
γωγήν ή παροχήν έγγραφου ή πληιροφορίας άτινα γνωρί
ζει δτι εΐναι ψευδή εις τι ουσιώδες αυτών στοιχεΐον,, 

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρη.ματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας,, ή εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν 
τά δύο ετη, ή εις άιμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως κοΛ της 
χρηιματικής τοιαύτης. 

(7), Εις περίπτωσιν καταδίκης οιουδήποτε προσώπου δυνάμει του 
εδαφίου (6), τό έκδικάζον τό αδίκημα Δικαστήριον δύναται επι
προσθέτως τής επιβολής ποινής νά διάταξη τήν είς τό Ταμεΐον έπι
στροφήν του ποσού τής παρανόμως καταβληθείσης παροχής ή ετέ
ρας πληρωμής. 

(8) Πας δστις παραβαίνει ή παραλείπει νά συμμορφωθή προς 
οιανδήποτε τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει 
αύτου εκδοθέντων Κανονισμών δι' ην δεν προνοείται έτερα ποινή, 
υπόκειται δι* ε\καστον αδίκημα είς χρηιματικήν ποινήν μή ύπερβαί
νουσαν τάς εκατόν λίρας. 

(9) Όσάκις αποδεικνύεται δτι άδίκηιμα διαπραχθέν ύπό νομικού 
προσώπου κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου καΐ τών δυνάμει 
αύτου εκδοθέντων Κανονισμών, διεπράχθη, τη συναινέσει ή συνενοχή 
ή άμελεία διευθυντού,, συμβούλου, γραμματέως ή έτερου αξιωμα
τούχου του νοιμικοΰ προσώπου,ή οιουδήποτε προσώπου δπερ ένεργεΐ 
ύπό τοιαύτην Ιδιότητα,, τόσον ούτος δσον καΐ τό νομικόν πρόσωπον 
είναι ένοχοι του αδικήματος τούτου και υπόκεινται εις ποινικήν 
δίωξιν, καΐ είς τάς.έν έκαστη περιπτώσει προβλεπόμενος ποινάς. 

(10) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων δύναται 
νά έρμηνευθή ώς παρεμποδίζον τόν Διευθυντή ν δπως διά πολιτ ικής 
α γ ω γ ή ς διεκδική οιονδήποτε ποσόν όφειλόμενον τω Ταμείω. 

Ποινική 81 . Τηρουμένων οιωνδήποτε οδηγιών του Γενικού Ε ι σ α γ γ ε λ έ ω ς 
δίωξις. τ ή ς Δημοκρατίας— 

(α) ποινική δίωξις αδικήματος προβλεπομένου ύπό του παρόν
τος Νόμου ασκείται ύπό του Διευθυντού* 

(β) πας επιθεωρητής ή έτερος λειτουργός δστις ήθελεν έξου
σιοδοτηθή ύπό του Διευθυντού, τή συναινέσει του ΓενικοΟ 
ΕΙσαγγελέως τής Δημοκρατίας , ούναται, καίτοι δέν είναι 
ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ς δικηγόρος,, νά άσκηση τήν δίωξιν, νά έμφα
νισθή, παραστή έπι Δικαστη,ρίω καΐ ένεργήση έν πάση 
δικαστική διαδικασία αρχομένη δυνάμει τών διατάξεων του 
παρόντος Νόμου, δι' οιονδήποτε αδίκημα συνοπτικώς έκδι
καζόμενον. 

Πολιτική 82.—(1) "Απαντα τά όφειλόιμενα τω Ταμείω ποσά δύνανται νά 
αγωγή. διεκδικηθώσι δικαστικώς ώς Χρέη οφειλόμενα τη Δημοκρατία καΐ 

μή αποκλειομένου οιουδήποτε παντός έτερου' μέτρου, δύνανται νά 
άποτελέσωσιν ώς συμβατικόν χρέος τό άντικείμενον πολιτικής α γ ω 
γής , έγειρομένης ύπό του Διευθυντού. 

(2) Πολιτική α γ ω γ ή , έχουσα ώς άντικείμενον τά οφειλόμενα τω 
Ταμείω ποσά, δύναται νά έγ&ρθή ύπό επιθεωρητού ή έτερου λει
τουργού επί τούτω έξουσιοδοτηιμένου δι" ειδικών ή γενικών όδη
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γιων του Διευθυντού, πας δέ οϋτως εξουσιοδοτηθείς επιθεωρητής ή 
λειτουργός δύναται, καίτοι δεν είναι εγγεγραμμένος δικηγόρος, 
να διευθόνη την διεξαγωγήν της τοιαύτης αγωγής. 

83.— (1) Όσάκις εργοδότης παραλείπη ή αμελή— Ευθύνη 
ν „ , εργοδότου 

(α) να καταβολή οιανδήποτε εισφο.ραν δυνάμει του παρόντος διάτήν 
Νόμου και των δυνάμει αύτου εκδοθέντων Κανονισμών, άπώλειαν 
άναφορικώς προς μισθωτόν άπασχοληθέντα ύπ' αύτου" ή £?ροχ.ίΙς[ 

(β) νά συμμορφωθή, καθ' δσον άφορα οίονδήίποτε πρόσωπον, προς πταίσματος. 
τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αύτου 
ιέκδοθέντων Κανονισμών, τάς άφορώσας εις τήν καταβόλήν 
και εϊσπραξιν τών εισφορών, 

και ως έκ τούτου το πρόοωπον τούτο ή ή σύζυγος ή χήρα αύτοΟ άπο
λέιση έν δλω ή έν μέρει τήν παροχήν είς ήν άλλως θά έίδυκαιουτο, 
τότε τό πρόσωπον τούτο, ή σύζυγος ή αναλόγως της περιπτώσεως ή 
χήρα αύτου, θά δικαιούται δπως διά πολιτικής αγωγής διείκδικήση 
έ'κ του εργοδότου ως συμβατικόν χρέος ποσόν ίσον προς τήν ούτω 
άπολεσθεΐσαν παροχήν, ή έάν πρόκειται περί συντάξεως χηρείας, 
συντάξεως γήρατος, συντάξεως άνικανότητος ή επιδόματος αγνοου
μένου, ποσόν ίσον προς τό ποσόν της συντάξεως τό όποιον έξετιμήθη 
ύπό του Διευθυντού δτι άλλως θά κατεβάλλετο προς τόν. δικαιοΟχον. 

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

(3) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων παντός έτερου νόμου περί τό 
εναντίον, δικαστικά μέτρα δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναντα· 
νά ληφθώσι καθ' οιονδήποτε χρόνον εντός έτους άΐπό της ημερομη
νίας καθ' ην ό μισθωτός, ή σύζυγος ή χήρα αύτου θά έδικαιοΟτο, 
έιλλείψει της τοιαύτης παραλείψεως ή αμελείας του εργοδότου, είς τό 
νυν άπολεσθέν δικαίωμα παροχής. 

84. Αί χρηιματικαί ποιναί, τά τέλη και έξοδα άτινα εισπράττονται Καταβολή 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, καταβάλλονται ε[ς τό Ταμεΐον έκτος X P I ^ 0 " 1 ^ 
, Λ λ.. > ' <- , i. , κ , , ~ ^ ποινών κλπ. 
εαν άλλως προνοήται εν τω παροντι Νόμω. είς το 

Ταμεΐον. 

85. Μεταξύ τών χρεών άτινα— Προτεραιότης 
εισφορών έν 

(α) δυνάμει του άρθρου 38 του περί Πτωχεύσεως Νόμου κατά περιπτώσει 
τήν διανοιμήν τής περιουσίας ή τών στοιχείων ένεργηΐτι/κοΰ διαλύο;εω<; η" 
πτωχεύσαντος προσώπου εξοφλούνται κατά προτεραιότητα κ ^ ^ ^ ^ 
έναντι τών λοιπών χρεών και 

(β) δυνάμει του άρθρου 300 του περί Εταιρειών Νόμου, έν περί Κεφ. H3 
πτώσει διαλύσεως εταιρείας εξοφλούνται κατά προτεραίο 9τοϋΐ968 
τητα έναντι τών λοιπών χρεών, 76τοϋΐ977 

1 A r 17το0 1979. 
περιλαμβάνονται και τά ποσά άτινα οφείλονται άναφορικώς προς 
οιανδήποτε είσφοράν ή ύποχρέωοιν προς είσφοράν δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου πρακύψασαν πρό τών ακολούθων ημερομηνιών, ήτοι— 

(α) είς τήν πρώτην περίπτωσιν προ τής εκδόσεως τής προς διο
ρισμόν συνδίκου πτωχεύσεως αποφάσεως' και 

(β) είς τήν δευτέραν περίπτωσιν πρό τής ημερομηνίας καθ* ήν 
ήρξατο ή διάλυσις τής εταιρείας. 
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Έξαίρεσις 
άπό της 
φορολογίας 
καΐ της ιτρός 
καταβολήν 
δασμών και 
τελών χαρτο
σήμου υπο
χρεώσεως. 

Μείωσις 
εισφορών 
καΐ πληρωμών 
ταμεΐον 
προνοίας. 

Μείωσις 
παροχών 
καΐ είσφορών 
επαγγελμα
τικών σχεδίων 
συντάξεων. 

86. Το Ταμεΐον εξαιρείται— 
(α) της πληρωμής παντός δασμού ή τέλους πληρωτέου δυνάμει 

του έίκάστοτε έν ίσχύϊ τελωνειακού δασμολογίου, έπί μηχα
νημάτων περιλαμβανομένων τών εξαρτημάτων και ανταλ
λακτικών συσκευών οχημάτων, οργάνων, εργαλείων, εφο
δίων και πάσης φύσεως υλικών άτινα εισάγονται προς Ιδίαν 
χρήσιν του Ταμείου και δεν προορίζονται δια πώλησιν εις 
τό κοινόν* 

(β) της πληρωμής τελών χαρτοσήμου δυνάμει του εκάστοτε έν 
ίσχύϊ νάμου του αφορώ ντος . είς πληρωμή ν τελών χαρτο
σήμου' 

(γ) της πληρωμής παντός Κυβερνητικού φόρου, ή φόρου τοπι
κής αρχής. 

87.—(1) Άπό τής ορισθείσης ημερομηνίας τό ποσοστόν εισφοράς 
εις τά κατά την ήμερομηνίαν αυτήν λειτουργούντα ταμεία προνοίας 
μειουται κατά τρεις ; μονάδας καθ' δσον άφορα τήν είσφοράν του 
εργοδότου και κατά τρεις μονάδας καθ' δσον άφορφ τήν είσφοράν 
του μισθωτού : 

Νοείται δτι ή ως εϊρηται μείωσις εφαρμόζεται έπί τών αποδοχών 
του μισθωτού έπί τών οποίων υπολογίζονται αί εισφορά! είς τό τα
μεΐον προνοίας, και είς ην έχτασιν τό ποσόν τών τοιούτων αποδοχών 
δέν υπερβαίνει τό, άνώτατον δριον ασφαλιστέων αποδοχών. 

(2) Είς ην περίπτωσιν ό εργοδότης υποχρεούται δυνάμει νόμου, 
σχεΙδίου, συλλογικής συμβάσεως, συμφωνίας ή άλλως πως, δπως κα
ταβάλη προς όφελος του μισθωτού ώρισμένον ποσόν πέραν του συσ
σωρευθέντος είς τό ταμεΐον προνοίας προς όφελος του τοιούτου 
μισθωτού ποσού, τό ούτω ώρισμένον ποσόν μειουται κατά τό ποσόν 
τό όποιον άλλως θά κατεβάλλετο είς τό ταμεΐον προνοίας έάν ή ως 
έν τω έδαφίω (1) μείωίσις τών εισφορών δέν ελάμβανε χώραν, πλέον 
ποσόν ίσον προς τους τάκους τους όποιους θά απέφερε τό τοιούτο 
ποσόν έάν κατεβάλλετο είς τό ταμεΐον προνοίας :ΐ 

'Νοείται δτι είς ην περίπτωσιν τό ποσόν του τιμαριθμικού επιδόμα
τος δέν υπολογίζεται διά σκοπούς εισφορών είς τό ταμεΐον προνοίας, 
τό ως εϊρηται ώρισμένον ποσόν μειουται κατά τό ποσόν τό όποιον 
άλλως θά κατεβάλλετο ύπό του μισθωτού είς τό ταμεΐον προνοίας, 
έάν ή ώς εϊρηται μείωσις δέν ελάμβανε χωράν και κατά ποσόν ίσον 
προς τρία έ/ττΐ τοις έίκατόν έπί του ποσού τών ασφαλιστέων αποδο
χών τοΟ μισθωτού έπί τών όποιων ό εργοδότης κατέβαλεν εισφοράς 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, πλέον ποσόν ίσον προς τους,τόκους 
τους όποιους τά.ποσά ταύτα θά άπέφερον έάν κατεβάλιλοντο δις τό 
ταμεΐον προνοίας. 

(3) Οιαδήποτε πληρωμή έκ ταμείου προνοίας άνευ είσφορών μειοΟ
τα ι κατά ποσόν ίσον προς τρία έπί τόΐς έΐκατόν του ποσού τών ασφα
λιστέων αποδοχών του μισθωτού έπί τών όποιων ό εργοδότης κατέ
βαλεν εισφοράς δυνάμει του παρόντος Νόμου, πλέον ποσόν ίσον προς 
τους τόκους τους όποιους τό ποσόν τούτο θά άπέφερεν έάν έτοκί
ζετο ώς αί καταθέσεις τών πλεονασμάτων του Ταμείου. 

88.— (1) Τό ποσόν οιασδήποτε περιοδικής πληρωμής ή οποία κατα
βάλλεται προς μισθωτόν ή άναφορικώς προς μισθωτόν έξ οιουδήποτε 
επαγγελματικού σχεδίου συντάξεων διά περιόδους απασχολήσεως 
άρχομένας κατά ή μετά τήν όρισθεΐσαν ήμερομηνίαν μειουται κατά 
τό ποσόν τής αντιστοίχου συμπληρωματικής παροχής τής καταβαλ
λομένης προς τόν μισθωτόν ή άναφοριΙκώς προς αυτόν δυνάμει του 
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παρόντος Νόμου άναφορικώς προς ασφαλιστέας άποδοχάς έπι των 
όποιων κατεβλήθησαν είσφοραί δια τάς ώς εΐρηται περιόδους. 

(2) Εις περίπτωσιν οιουδήποτε έπαγγελμοπικσΟ σχεδίου συντά
ξεων χρηματοδοτούμενου δι' εισφορών έκ μέρους τόσον τοΟ εργο
δότου δσον και του μισθωτού τό ποσοστόν εισφοράς έΐκατέρου τούτων 
προς τό ώς εΐρηται σχέδιον μειουται εξ ίσου άπό της ορισθείσης ημε
ρομηνίας λαμβανομένης υπ' δψιν της εν τω έδαφίω (1) αναφερομέ
νης μειώσεως. 

ι(3) 'Από της ορισθείσης ημερομηνίας ή εισφορά συνταξίμου δημο
σίου υπαλλήλου δια σύνταξιν χήρας καΐ τέκνων δυνάμει της οικείας 
νομοθεσίας μειουται κατά εν έπί τοις έ'κατόν έΊπί του ποσού των συν
ταξίμων απολαβών αύτου δυνάμει της τοιαύτης νομοθεσίας, μή λαμ
βανομένων δμως ύπ' δψιν συνταξίμων απολαβών πέραν του ανωτάτου 
ορίου ασφαλιστέων αποδοχών. 

89. Εις περίπτωσιν καθ' ην μισθωτός υπάγεται ταυτοχρόνως είς 
ταμεΐον προνοίας και έπαγγελματίκόν σχέδιον συντάξεων εφαρμό
ζονται έπ' αύτου είτε αϊ διατάξεις του άρθρου 87 είτε αί διατάξεις 
του άρθρου 88 : 

Νοείται δτι δύνανται νά έφαρμοσθώσιν αί διατάξεις αμφοτέρων τών 
ώς εΐρηται άρθρων, είς τοιαύτην δμως εκτασιν ώστε ή προκύπτουσα 
όλυκή μείωσις νά μην ύπερβαίνη την μείωσιν ή οποία θά προέκυπτεν 
έάν έφηρμόζοντο μόνον αί διατάξεις του ενός άρθρον. 

90.—(1) Τηρουμένων τών έφ' έξης διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
τέως δίκαιοΟχος ή τέως ήσφαλισμένος λογίζεται ώς δικαιούχος ή 
ήσφαλισμένος δυνάμει του παρόντος Νόμου, και τά δικαιώματα και 
υποχρεώσεις τούτου διά περιόδους από της ορισθείσης ημερομηνίας 
διέπονται υπό του παρόντος Νόμου. 

(2) 'Από της πρώτης ημέρας του μηνός, ό όποιος περιλαμβάνει 
την όρισθεΐσαν ήμερομηνίαν, τό έβδομαδιαΐον ϋψος τών εΐς τον 
"Εβδομον Πίνακα περιγραφομένων παροχών άναφορικώς προς τέως 
δικαιούχους είναι τό έμφαινόμενον είς τον ώς εΐρηται Πίνακα. 

91. Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 1972 ε"ως 1980 κα
ταργούνται από της ορισθείσης ημερομηνίας. 

Μή εφαρμογή 
τών διατάξεων 
τών άρθρων 
87 και 88 . 
ταυτοχρόνως. 

ΜεταβατικαΙ 
διατάξεις. 

92. Πλην τοΰ άρθρου 73 του παρόντος Νόμου τό όποιον τίθεται 
έν ίσχύϊ άπό της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου έν 
τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, ή ισχύς τών υπολοίπων δια
τάξεων του παρόντος Νόμου άρχεται είς ήμερομηνίαν όρισθησομένην 
υπό τοΰ Ύπουργυκου Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημοσιευο
μένης έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

"Εβδομος 
Πίναξ. 

Καταργήσεις 
1 0 6 τ ο ΰ 1 9 7 2 

2 2 τ ο ΰ 1 9 7 4 
11 τοΰ1975 
3 2 τ ο ΰ 1 9 7 6 . 
68 τοΰ1976 
81 τοΰ1977 
6 6 τ ο ΰ 1 9 7 8 
56 τοΰ 1 979 

4 τοΰ 1980. 

"Εναρξις 
ίοχύος. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙ,ΝΑΞ 
"Αρθρον 3(α) ; 

ΜΙΣΘΩΤΟΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑΙ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ 

Μέρος Ι . ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ

ιΐ. Άπασχόλησις έν Κύπρω προσώπου τινός δυνάμει συμβάσεως 
εργασίας ή μαθητείας ή ύπό τοιαύτας περιστάσεις έξ ών δύναται νά 
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συναχθή ϋπαρξις σχέσεως εργοδότου και έργοδοτουμένου, περιλαμ
βανομένης της απασχολήσεως έν τη υπηρεσία της Δημοκρατίας. 

2. Άπασχόλησις προσώπου τινός δυνάμει συμβάσεως ή περιστά
σεων ως αϊ προμνησθεΐσαι, οσάκις το πρόσωπον τούτο εχη τήν μό
νιμον αύτου διαμονην έν Κύπρω καΐ υπηρέτη ώς πλοίαρχος ή μέλος 
του πληρώματος Κυπριακού πλοίου, ή ώς 'Κυβερνήτης ή μέλος πλη
ρώματος αεροσκάφους, ούτινος ό Ιδιοκτήτης ή ό διαχειριστής έχει 
ώς κύριον τόπον διεξαγωγής των εργασιών του τήν Κύιτρον. 

3. Άπασχόλησις έν οιαδήποτε φυλακή έν τή Δημοκρατία προσώπου 
τινός, όπερ εκτίει ποινήν φυλακίσεως. 

4. Έκπαίΐδευσις έν Κύπρω προσώπου τινός δυνάμει προγράμματος 
βιομηχανικής καταρτίσεως εφαρμοζομένου όπό τής 'Αρχής της ιδρυ
θείσης δυνάμει του περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νόμου 1974. 

Μέρος II.—ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ Ι ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ 
1. Άπασχάλησις μέλους οιασδήποτε των ναυτικών, στρατιωτικών 

και άεροπορίικών δυνάμεων της Κυβερνήσεως χώρας ετέρας ή τής 
Κυπριαΐκής Δημοκρατίας., 

2. Άπασχόλησις έν τή δημοσία ή διπλωματική υπηρεσία τής Κυ
βερνήσεως χώρας ετέρας ή τής Κυπριακής Δημοκρατίας, οσάκις τό 
άπασχολούμενον πρόσωπον προσλαμβάνεται έκτος τής Κύπρου. 

3. Άπασχόλησις έν τή υπηρεσία του συζύγου ή τής συζύγου του 
απασχολουμένου. 

4. Άττασχόλησις προσώπου μή έχοντος τήν συνήθη αύτου διαμονην 
έν Κύπρω έάν ό εργοδότης του προσώπου τούτου δέν £χη τήν συνήθη 
αύτου διαμονην έν Κύπρω ουδέ τόπον διεξαγωγής εργασιών έν αυτή. 

5. Άπασχόλησις γραμματέως ή γραφέως σωματείου, λέσχης, φι
λανθρωπικού ιδρύματος, σχολείου ή έτερου παρόμοιας φύσεως ορ
γανισμού ή Ιδρύματος, οσάκις συνήθως άπαιτήται προσωπική ερ
γασία μόνον εκτάκτως ή έκτος των συνήθων ωρών εργασίας. 

6. Μερική άπασχόλησις φροντιστου ή φύλακας αρχαίου τινός 
μνημείου. 

ι7. Άπασχόλησις φροντιστου άνευ αποδοχών. 
8. Άπασχόλησις Προέδρου 'Αρχής Τοπικής Διοικήσεως. 
9. Άπασχόληοις άνευ αποδοχών, παρεχομένη 6πό του πατρός, 

μητρός, πάππου ή μάμμης του εργοδότου. 
10. Γεωργική άπασχόληοις έν τή υπηρεσία του πατρός ή μητρός 

του απασχολουμένου. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΓΝΑΞ 
"Αρθρον 3(β)Ι 

ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ! ΙΚΑ 
ΕΞΑΙ ΡΟ ΥΜΕΝΑ Ι ΑΠΑ Σ ΧΟΛΗ Σ ΕΙ Σ 

Μέρος Ι.—ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ 
ι'Απασχόλησις έν Κύπρω προσώπου τινός εργαζομένου έπι κέρδει 

και έχοντος τήν συνήθη αύτου διαμονην έν Κύπρω, έφ' δσον ή τοιαύτη 
άπασχόλήσις δεν είναι ασφαλιστέα δυνάμει του Μέρους Ι του Πρώτου 
Πίνακος. 
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Μέρος II.—ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ Ι ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ 
Γεωργική άπασχάλησις οσάκις τό άπασχολούμενον πρόσωπον 

είναι*— 
(α) γυνή διαβιούσα μετά του συζύγου ή γονέων αυτής' ή 
(β) ανήρ κάτω τών δεκαέξ ετών διαβιών μετά των γονέων αύτου. 

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
"Αρθρον 24 

ΠΡΟΎΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
(1) Αϊ προϋποθέσεις εισφοράς καθ' όσον άφορα εις τά επιδόματα 

μητρότητος, ασθενείας, ανεργίας και είς τά βοηθήματα γάμου, το
κετού και κηδείας εΐναι αί ακόλουθοι: — 

((α) ό ήσφαλισμένος νά εχη πληρωθείσας ασφαλιστέας άποδοχάς 
είς τό κατώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών τουλάχι
στον ϊσας προς είκοσι £ξ φοράς τό έβδο'μαδιαΐον ποσόν τών 
βασικών ασφαλιστέων αποδοχών' καΐ 

(β) ό ήσφαλισμένος νά εχη πληρωθείσας ή πιστωθείσας ασφα
λιστέας άποδοχάς τουλάχιστον ϊσας προς είκοσι φοράς τό 
έβδομαδιαΐον ποσόν τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών 
διά τό τελευταΐον £τος εισφορών πρό της ενάρξεως τοΟ 
έτους παροχών δπερ περιλαμβάνει τήν ήμερομηνίαν καθ' ήν 
απαιτείται δπως πληρωθώσιν αί προϋποθέσεις είσφορας. 

(2) Αί προϋποθέσεις εισφοράς καθ' δσον άφορα τήν σύνταξιν γή
ρατος, εΐναι at ακόλουθοι : — 

(α) ό ήσφαλισμένος νά εχη πληρωθείσας ασφαλιστέας άποδο
χάς είς τό κατώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών τουλά
χιστον ΐσας προς εκατόν πεντήκοντα εξ φοράς τό έβδομα
διαΐον ποσόν τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών* 

'(β) 'ό εβδομαδιαίος μέσος δρος τών ύπ' αύτοϋ πληρωθεισών ή 
υπέρ αύτου πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών εις τό 
κατώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών διά τήν περίοδον 
ήτις άρχεται τήν 5ην 'Οκτωβρίου, 1964 ή έάν συνεπλήρωσε 
τήν ήλικίαν τών δεκαέξ ετών μετά τήν 5ην 'Οκτωβρίου, 1964, 
τήν πρώτην ήμέραν του έτους εισφορών εν ώ συνεπλήρωσε 
τήν ήλικίαν ταύτην και λήγει τήν τελευταίαν εβδομάδα πρό 
της εβδομάδος ήτις περιλαμβάνει τήν σχετι'κήν ήμερομηνίαν, 
'είναι τουλάχιστον ΐσος προς τό εν τέταρτον του εβδομαδιαίου 
ποσού τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών : 

Νοείται δτι διά τους σκοπούς τής υποπαραγράφου (β) 
οσάκις πληρωθεΐσαι ή πιστωθεΐσαι άσφαλιστέαι άποδοχαί 
αναφερόμενοι είς περιόδους πρό τής 5ης 'Οκτωβρίου, 1964 
υπολογίζονται δυνάμει τοΟ εδαφίου (5) του άρθρου 25, ό 
εβδομαδιαίος μέσος δρος τών ύπ' αύτου πληρωθεισών ή 
υπέρ αύτου πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών θά άναφέ
ρηται εις περίοδον άρχομένην τήν πρώτην ή'μέραν τοΟ έτους 
εισφορών, δπερ περιλαμβάνει τάς οϋτως ύπολογιζομένας 
ττρώτας πληρωθείσας ή πιστωθείσας ασφαλιστέας άποδοχάς 
καΐ λήγουσαν τήν τελευταίαν έιβδομάδα πρό τής εβδομάδος 
ήτις περιλαμβάνει τήν σχετικήν ήμερομηνίαν. 

(3) Αί προϋποθέσεις είσφορας καθ' δσον άφορα είς τήν σύνταξιν 
άνικανότητος εΐναι αί άναφερόιμεναι είς τήν παράγραφον (2) καΐ 
επί πλέον ό ήσφαλισμένος κατά τό τελευταΐον έτος εισφορών πρό 
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της ενάρξεως του έτους παροχών δπερ περιλαμβάνει την σχετική ν 
ήμεραμηνίαν.νά έχη πληρωθείσας ή πιστωθείσας ασφαλιστέας άπο
δοχάς ϊσας τουλάχιστον προς είκοσι φοράς τό έβδομαδιαΐον ποσόν 
των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών : 

ΜοεΓται δτι ή προϋπόίθεσις αϋτη θεωρείται ως πληρουμένη καΐ δταν 
ό μέσος δρος τών πληρωθεισών και πιστωθευσών ασφαλιστέων απο
δοχών τών δύο τελευταίων ετών εισφορών πρό της ενάρξεως του 
έτους παροχών δπερ περιλαμβάνει τήν σχετιΐκήν ήμερομηνίαν είναι 
τουλάχιστον ίσος προς είκοσι φοράς τό έβδομαδιαΐον ποσόν τών βα
συκών ασφαλιστέων αποδοχών. 

(4)' Ό εβδομαδιαίος μέσος δρος πληρωθεισών και πυστωθεισών 
ασφαλιστέων αποδοχών είς την περίπτωσιν συντάξεως χηρείας, έάν 
ό αποβιώσας σύζυγος έδιικαιούτο κατά τον χρόνον του θανάτου άύΐου 
εις σύνταξιν γήρατος ή θά έδικαιοΟτο οϋτω, έάν είχε προβάλει προς 
τούτο άπαίτησιν, εΐναι ό εξευρεθείς διά τους σκοπούς της συντάξεως 
γήρατος του θανόντος συζύγου. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
"Αρθρον 27 

ΠΟΣΟΝ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Ι—ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΑΜΟΥ, ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΚΗΔΕΙΑΣ 

Είδος παροχής 

Βοήθημα γάμου 
Βοήθημα τοκετού 
Βοήθημα κηδείας 

Ποσόν βοηθήματος 

£ μίλς 
56.000 
42.000 
56.000 

ΜΕΡΟΣ II—ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΟΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

Έβδομαδιαΐον ϋψος παροχής 

Βασική παροχή 

60% τοϋ εβδομαδιαίου μέσου δρου τών πληρω
θεισών καΐ πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών 
είς τό κατώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών 
κατά τό τελευταΐον έτος εισφορών πρό τοϋ έτους 
παροχών δπερ περιλαμβάνει τήν ήμερομηνίαν 
καθ* ην απαιτείται δπως πληρωθώσιν αί προϋπο
θέσεις εισφοράς, τοϋ έξευρισκομένου οϋτω ποσοϋ 
αυξανομένου κατά τό Ι /3 αύτοΰ δι* ένα έξαρτώ
μενον, κατά τό £ αύτοΰ διά δύο εξαρτώμενους 
καΐ κατά τά 2/3 αύτοΰ διά τρεις ή πλείονας 
εξαρτώμενους. 

Συμπληρωματική παροχή 

50% τοϋ εβδομαδιαίου μέσου δρου τών πληρω
θεισών καΐ πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών 
είς τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών 
κατά τό τελευταΐον έτος εισφορών πρό τοϋ έτους 
παροχών δπερ περιλαμβάνει τήν ήμερομηνίαν 
καθ' ην απαιτείται δπως πληρωθώσιν αϊ προϋπο
θέσεις εισφοράς, έν ουδεμία δμως περιπτώσει 
τό έβδομαδιαΐον ποσόν τής συμπληρωματικής 
παροχής θά ύπερβαίνη τό έβδομαδιαΐον ποσόν 
τών βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. 

ΜΕΡΟΣ III—ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ, ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΧΗΡΕΙΑΣ 

Έβδομαδιαΐον ϋψος παροχής 

•Βασική παροχή 

60% τοΰ εβδομαδιαίου μέσου δρου τών πληρω
θεισών καΐ πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών 
είς τό κατώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών 
ως ούτος εξάγεται δυνάμει τής υποπαραγράφου 
(β) τής παραγράφου (2) τοϋ Τρίτου Πίνακος, τοΰ 
έξευρισκομένου οϋτω ποσοϋ αυξανομένου κατά 
τό 1/3 αύτοΰ δι* ένα έξαρτώμενον, κατά τό 1/2 
αύτοΰ διά δύο εξαρτώμενους και κατά τά 2/3 
αύτοΰ διά τρεις ή πλείονας εξαρτώμενους. 

(Ι) Εις περίπτωσιν συντάξεως άνικανότητος ή 
τοϋ εδαφίου (Ι) τοΰ άρθρου 38 ή τοϋ εδαφίου (3) 

Συμπληρωματική παροχή 

(α) Σύνταξις γήρατος και σύνταξις άνικανό
τητος : 

"Εν πεντηκοστόν δεύτερον τοΰ 1.5% τοϋ 
συνόλου τών πληρωθεισών καΐ πιστωθει
σών ασφαλιστέων αποδοχών είς τό άνώτε
ρον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών. 

(β) Σύνταξις χηρείας: 
60% τοϋ ώς έν τή παραγράφω («) έξευρι
σκομένου ποσοϋ. 

χηρείας χορηγούμενης δυνάμει τής επιφυλάξεως 
τοϋ άρθρου 39, αναλόγως τής περιπτώσεως, τό 
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έβδομαδιαΐον ϋψος της βασικής παροχής δεν δύναται νά είναι χαμηλότερον τοϋ εβδομαδιαίου ϋψους 
τής βασικής παροχής τοϋ επιδόματος ασθενείας, το όποιον έδικαιοΰτο ή θά έδικαιοΰτο ό ήσφαλι
σμένος κατά τήν ήμερομηνίαν τοϋ ατυχήματος. 

(2) Εις περίπτωσιν συντάξεως γήρατος ή συντάξεως χηρείας, εάν ό ήσφαλισμένος ελάμβανε 
σύνταξιν άνικανότητος αμέσως πρό τής συμπληρώσεως τής συνταξίμου ηλικίας ή τοϋ θανάτου 
αύτοϋ, αναλόγως τής περιπτώσεως, το έβδομαδιαΐον ϋψος παροχής καθορίζεται λαμβανομένων 
ύπ' όψιν εβδομαδιαίου μέσου δρου και συνόλου πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων απο
δοχών μή υπολειπομένων τοϋ εβδομαδιαίου μέσου όρου και συνόλου τοιούτων αποδοχών βάσει 
τών οποίων ϋπελογίσθη το ϋψος τής συντάξεως άνικάνότητος. 

ΜΕΡΟΣ IV—ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ 

Έβδομαδιαΐον ϋψος παροχής 

Βασική παροχή 

£5.600 μιλς 50% τής συμπληρωματικής παροχής τής συντά
ξεως χηρείας ή οποία κατεβάλλετο ή θά κατε
βάλλετο διά τον θάνατον τοϋ γονέως τοϋ 
ορφανού, ε'ις περίπτωσιν δε καθ' ην το επίδομα 
καταβάλλεται άναφορικώς προς πλείονα τών 
δύο ορφανών τό έβδομαδιαΐον ϋψος τής παρο
χής μειοΰται αναλόγως ώστε τό άθροισμα τοϋ 
επιδόματος τοϋ καταβαλλομένου άναφορικώς 
προς άπαντα τά ορφανά νά μή ύπερβαίνη τό 
όλικόν ποσόν τής συμπληρωματικής παροχής 
τής συντάξεως χηρείας. 

Είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν αμφότεροι οι γονείς υπήρξαν ήσφαλισμένοι, τό έβδομαδιαΐον 
ϋψος τής συμπληρωματικής παροχής υπολογίζεται λαμβανομένης ύπ' όψιν τής ασφαλίσεως τοϋ 
γονέως ή οποία είναι εΰεργετικωτέρα διά τόν όρφανόν. 

Συμπληρωματική παροχή 

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 43) 

ΠΑΡΟΧΑΙ ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

ΜΕΡΟΣ Ι—ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

"Εβδομαδιαΐον ϋψος παροχής 

Βασική παροχή 

60% τοϋ εβδομαδιαίου ποσοϋ τών βασικών ασφα
λιστέων αποδοχών, τοϋ έξευρισκομένου οϋτω 
ποσοϋ αυξανομένου κατά τό Ι /3 αύτοϋ δι* ενα 
έξαρτώμενον, κατά τό Ι /2 αύτοϋ διά δύο εξαρ
τώμενους καΐ κατά τά 2/3 αύτοϋ διά τρεις ή 
πλείονας εξαρτώμενους. 

Συμπληρωματική παροχή 

50% τοϋ εβδομαδιαίου μέσου όρου τών πληρω
θεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδο
χών εις τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων απο
δοχών κατά τό τελευταΐον έτος είσφορών πρό 
τοϋ έτους παροχών όπερ περιλαμβάνει τήν 
ήμερομηνίαν καθ' ην έπισυνέβη τό ατύχημα, 
έν ουδεμία όμως περιπτώσει τό έβδομαδιαΐον 
ποσόν τής συμπληρωματικής παροχής θά 
ύπερβαίνη τό έβδομαδιαΐον ποσόν τών βασικών 
ασφαλιστέων αποδοχών. 
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ΜΕΡΟΣ ■ ΠΑΡΟΧΑΙ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Είδος παροχής 

Σύνταξις χήρας/ 
Σύνταξις χήρου 

Σύνταξις γονέως 

'Επίδομα όρφανίας 

Έβδομαδιαΐον ϋψος παροχής 

Βασική παροχή 

60% τοϋ εβδομαδιαίου ποσού των 
βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, 
τοϋ έξευρισκομένου οϋτω ποσού 
αυξανομένου κατά το Ι /3 αυτού δι* 
ενα έξαρτώμενον, κατά το 1/2 
αυτού διά δύο εξαρτώμενους καί 
κατά τά 2/3 αυτού διά τρεις ή 
πλείονας εξαρτώμενους. 

£5.600 μίλς 30% τοϋ ποσού τής συμπληρωματικής 
παροχής τής συντάξεως αναπηρίας 
βαθμοϋ 100% ως τοϋτο εξευρίσκεται 
συμφώνως προς τό Μέρος IV τοϋ 
παρόντος Πίνακος. 

£5.600 μίλς 50% τής συμπληρωματικής παροχής 
τής συντάξεως χήρας/χήρου ή οποία 
κατεβάλλετο ή θά κατεβάλλετο διά τον 
θάνατον τοΰ γονέως τοϋ ορφανού, εις 
περίπτωσιν δε καθ1 ην τό επίδομα κατα
βάλλεται άναφορικώς προς πλείονα τών 
δύο ορφανών τό έβδομαδιαΐον ϋψος τής 
παροχής μειοΰται αναλόγως ώστε τό 
άθροισμα τοΰ επιδόματος τοΰ κατα
βαλλομένου άναφορικώς προς άπαντα 
τά ορφανά νά μή ΰπερβαίνη τό όλικόν 
ποσόν τής συμπληρωματικής παροχής 
τής συντάξεως χήρας ή χήρου. 

Είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν αμφότεροι οί γονείς απεβίωσαν συνεπεία σωματικής βλάβης 
προκληθείσης έξ επαγγελματικού ατυχήματος, τό έβδομαδιαΐον ϋψος τής συμπληρωματικής 
παροχής τοΰ επιδόματος όρφανίας υπολογίζεται λαμβανομένης ϋπ' δψιν τής ασφαλίσεως τοϋ γονέως 
ή οποία είναι εΰεργετικωτέρα διά τόν όρφανόν. 

Συμπληρωματική παροχή 

60% τοΰ ποσού τής συμπληρωματικής 
παροχής τής συντάξεως αναπηρίας βαθ
μού 100% ώς τοϋτο εξευρίσκεται συμ
φώνως προς τό Μέρος IV τοΰ παρόντος 
Πίνακος. 

ΜΕΡΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Βαθμός αναπηρίας 

°/ο 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Ποσόν Βοηθήματος 

£ μίλς 
306.000 
336.000 
367.000 
397.000 
428.000 
459.000 
489.000 
520.000 
550.000 
581.000 

ΜΕΡΟΣ IV—ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Έβδομαδιαΐον ϋψος παροχής διά βαθμόν 
αναπηρίας 100% 

Βασική παροχή 

60% τοϋ εβδομαδιαίου ποσού τών βασικών ασφα
λιστέων αποδοχών, τοΰ έξευρισκομένου οϋτω 
ποσού αυξανομένου κατά τό 1/3 αυτού δι* ενα 
έξαρτώμενον, κατά τό 1/2 αύτοϋ διά δύο εξαρ
τώμενους καί κατά τά 2/3 αύτοϋ διά τρεις ή 
πλείονας εξαρτώμενους. 

60% τοϋ εβδομαδιαίου μέσου όρου τών πλη
ρωθεισών καί πιστωθεισών ασφαλιστέων απο
δοχών είς τό άνώτερον τμήμα ασφαλιστέων 
αποδοχών διά τήν περίοδον ήτις λήγει τήν 
τελευταίαν εβδομάδα προ τής εβδομάδος τοΰ 
σχετικοϋ ατυχήματος και περιλαμβάνει τό δύο 
συμπεπληρωμένα ετη εισφορών προ τής 
εβδομάδος ταύτης: 

Νοείται δτι έν ουδεμία περιπτώσει λαμβάνεται 
ύπ' όψιν περίοδος προ τής ορισθείσης ημερο
μηνίας. 

Διά βαθμόν αναπηρίας κάτω τοΰ βαθμού 100% τό έβδομαδιαΐον ϋψος παροχής είναι άνάλογον 
προς τόν βαθμόν αναπηρίας. 

Συμπληρωματική παροχή 
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ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
"Αρθρον 46 

ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Αϋξων 
•Αρ. 

9 
10 
I I 
12 

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

35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

Περιγραφή Σωματικής Βλάβης 

Απώλε ια δύο άκρων 
'Απώλεια αμφοτέρων των άκρων χειρών ή δλων των δακτύλων. . 
Ό λ ι κ ή απώλεια τής οράσεως 
'Ολική παράλυσις 
Κακώσεις εχουσαι ώς αποτέλεσμα μόνιμον άκινησίαν 
'Απώλεια καΐ τοϋ μόνου όφθαλμοϋ, μονοφθάλμου μισθωτού 
'Απώλεια καΐ τοΰ μόνου εναπομείναντος άνω άκρου, μονόχειρος 

μισθωτού 
'Απώλεια και τοϋ μόνου εναπομείναντος κάτω άκρου, μονόποδος 

μισθωτού 
'Απώλεια μιας άκρας χειρός και ενός άκρου ποδός 
Πάσα άλλη κάκωσις έπιφέρουσα όλικήν μόνιμον ανικανότητα 
Πολύ σοβαρά παραμόρφωσις τοϋ προσώπου 
Τελεία κώφωσις 

Π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς α κ ρ ω τ η ρ ι α σ μ ο ύ 
" Α ν ω ά κ ρ α 

(έτερον άνω άκρον) 
'Ακρωτηριασμός δια μέσου τής κατ' ώμον άρθρώσεως 
'Ακρωτηριασμός τοΰ βραχίονος μεταξύ άγκώνος και ώμου 
'Απώλεια τοΰ πήχεως κατά τόν αγκώνα 
'Απώλεια τοΰ πήχεως μεταξύ καρποΰ και άγκώνος . . 
!Απώλεια τής άκρας χειρός κατά τόν καρπόν 
'Απώλεια δλων των δακτύλων τής μιας χειρός 
"Απώλεια 4 δακτύλων μιας χειρός ούχΐ δμως τοΰ άντίχειρος 
Άΐτώλεια άντίχειρος. 'Αμφότεροι αί φάλαγγες 
'Απώλεια άντίχειρος. Μία φάλαγξ 
'Απώλεια δείκτου δακτύλου. Τρεις φάλαγγες 

Δύο φάλαγγες 
Μία φάλαγξ 

Τρεις φάλαγγες 
Δύο φάλαγγες 
Μία φάλαγξ 

Τρεις φάλαγγες 
Δύο φάλαγγες 

Απώλεια δείκτου δακτύλου. 
'Απώλεια δείκτου δακτύλου. 
'Απώλεια μέσου δακτύλου. 
'Απώλεια μέσου δακτύλου. 
'Απώλεια μέσου δακτύλου. 
'Απώλεια παραμέσου ή μικροΰ δακτύλου. 
'Απώλεια παραμέσου ή μικροΰ δακτύλου. 
'Απώλεια παραμέσου ή μικροΰ δακτύλου. Μία φάλαγξ 
'Απώλεια μικροΰ δακτύλου. Τρεις φάλαγγες. . 
'Απώλεια μικροΰ δακτύλου. Δύο φάλαγγες . . 
'Απώλεια μικροΰ δακτύλου. Μία φάλαγξ 
'Απώλεια μετακαρπίων οστών—Ιον ή 2ον (ή και των δύο) 
'Απώλεια μετακαρπίων οστών—3ον, 4ον ή 5ον (ή όλων μαζί) 

Π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς α κ ρ ω τ η ρ ι α σ μ ο ύ 
Κ ά τ ω ά κ ρ α 

Άμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός διά μέσου τοΰ μηρού ή διά μέσου 
' τοΰ μηροΰ ε'ις τό εν πλευρόν και απώλεια τοΰ ετέρου ποδός ή 

άμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός ΰπό τό γόνυ 
Άμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός διά μέρους τής κνήμης χαμηλό 

τερον των 5 Ίντζών άπό τοϋ γόνατος 
'Ακρωτηριασμός τής μιας κνήμης χαμηλότερον των 5 Ίντζών άπό 

τοϋ γόνατος καϊ απώλεια τοΰ έτερου ποδός 
'Ακρωτηριασμός και των δύο άκρων ποδών έχων ώς αποτέλεσμα 

κολόβωμα . . 
'Ακρωτηριασμός διά μέσου και των δύο ποδών όπισθεν τής μετα-

ταρσοφαλαγγικής άρθρώσεως 
"Απώλεια δλων των δακτύλων αμφοτέρων τών ποδών διά μέσου 

τής μεταταρσοφαλαγγικής άρθρώσεως 
'Απώλεια δλων τών δακτύλων αμφοτέρων τών ποδών όπισθεν τής 

όπισθίας μεσοφαλαγγικής άρθρώσεως 
'Απώλεια δλων τών δακτύλων αμφοτέρων τών ποδών έμπροσθεν 

τής όπισθίας μεσοφαλαγγικής άρθρώσεως 
'Ακρωτηριασμός διά μέσου τής κατ' Ίσχίον άρθρώσεως 
"Ακρωτηριασμός ΰπό τήν κατ' Ίσχίον άρθρωσιν μετά κολοβώματος 

μη υπερβαίνοντος τάς πέντε ϊντζας είς μήκος μετρούμενον άπό 
τής κορυφής τοΰ μείζονος τροχαντήρος 

Βαθμός αναπηρίας 
έπ'ι τοις εκατόν 
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Αϋξων 
"Αρ. Περιγραφή Σωματικής Βλάβης 

Βαθμός αναπηρίας 
έττι τοις εκατόν 

Ακρωτηριασμός ύπό τήν κατ' ίσχίον άρθρωσιν μετά κολοβώματος 
υπερβαίνοντος τάς 5 ϊντζας εις μήκος μετρούμενον άπό τής 
κορυφής του μείζονος τροχαντήρος, άλλα μή ύπερβαινούσης 
το μέσον τοϋ μηροϋ 

Ακρωτηριασμός ύπό τό μέσον τοϋ μηροϋ και μέχρι 3^ Ιντζών άπό 
τοϋ γόνατος . . . . . . . . . . . . 

'Ακρωτηριασμός ύπό τό γόνυ μετά κολοβώματος υπερβαίνοντος 
τάς 3£ ΐντζας άλλα μή υπερβαίνοντος τάς 5 ΐντζας . . 

"Ακρωτηριασμός ύπό τό γόνυ μετά κολοβώματος υπερβαίνοντος 
τάς 5 ΐντζας 

'Ακρωτηριασμός ενός ποδός έχων ώς αποτέλεσμα κολόβωμα 
Ακρωτηριασμός διά μέσου τοϋ ενός ποδός δπισθεν τής μεταταρσο

φαλαγγικής άρθρώσεως 
"Απώλεια όλων των δακτύλων τοϋ ενός ποδός όπισθεν τής μέσο 

δακτυλίου άρθρώσεως περιλαμβανομένου και ακρωτηριασμού 
διά μέσου τής μεταταρσοφαλαγγικής άρθρώσεως 

Απώλεια τοϋ μεγάλου δακτύλου τοϋ ποδός. ΚαΙ αί δύο φάλαγγες 
'Απώλεια τοϋ μεγάλου δακτύλου τοϋ ποδός (μία φάλαγξ) 
'Απώλεια τοϋ μεγάλου δακτύλου τοϋ ποδός (μερική απώλεια μετά 

άπωλείας μέρους όστοΰ) 
'Απώλεια δακτύλων τοϋ ποδός άλλων ή τοϋ μεγάλου : "Εκαστος 
'Απώλεια δακτύλων τοϋ ποδός άλλων, ή τοϋ μεγάλου—Μέρος 

μετά μερικής άπωλείας όστοϋ 

" Α λ λ α ι ε ί δ ι κ α ΐ σ ω μ α τ ι κ ά Ι β λ ά β α ι 
Απώλεια τοϋ ενός οφθαλμού, άνευ επιπλοκών τοϋ έτερου όντος 

φυσιολογικού . . . . 
'Απώλεια τής οράσεως τοϋ ενός όφθαλμοϋ άνευ επιπλοκών ή παρα

μορφώσεως τοϋ οφθαλμικού βολβού, τοϋ έτερου όντος φυσιο
λογικού 

'Απώλεια τής ακοής έκ τοϋ ενός ώτός 

' Ο λ ι κ ή μ ε τ ατ ρ α υ μ α τ ι κ ή ά γ κ ύ λ ω σ ι ς τ ω ν 
ά κ ρ ω ν καΐ α ρ θ ρ ώ σ ε ω ν 

'Ολική άγκύλωσις: 
Τής σπονδυλικής στήλης 
"Ωμου 
Άγκώνος 
Καρποϋ 
"Ανω καΐ κάτω κερκιδωλενικής 
Άντίχειρος (πρώτη μετακαρποφαλαγγική) 
Μιας άρθρώσεως οίουδήποτε δακτύλου έκτος τοϋ άντίχειρος 
Και των τριών αρθρώσεων ενός δακτύλου τής χειρός πλην τοϋ 

άντίχειρος . . 
Των αρθρώσεων όλων των δακτύλων (τής χειρός) πλην των 

τοϋ άντίχειρος 
Των δακτυλικών αρθρώσεων όλων των δακτύλων (τής χειρός) 

περιλαμβανομένων καΐ των τοϋ άντίχειρος 
Κατ' Ισχίον άρθρώσεως . . . . 
Γόνατος 
Ποδοκνημικής άρθρώσεως 
SUBTAILAR (ύποστραγαλική ομάς αρθρώσεων) 
Μεγάλου δακτύλου ποδός (πρώτη μεταταρσοφαλαγγική) 
Άρθρώσεως δακτύλων (ποδός) 

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

Όλική παράλυσις λόγω κακώσεως κατά τον νωτιαΐον μυελόν 
"Ολική παράλυσις: 

Βραχιονίου πλέγματος 
ΚερκιδικοΟ νεύρου 
Μέσου νεύρου . . 
Ώλενίου νεύρου 
Ίσχιακοΰ νεύρου 
"Εσω Ιγνυακοϋ 
"Εξω Ιγνυακοϋ 

70 

60 

50 

40 
40 

40 

Ι. ΕΙς περίπτωσιν δεξιόχειρος ό βαθμός αναπηρίας διά βλάβην τοϋ δεξιοϋ βραχίονος ή τής 
δεξιάς χειρός καΐ είς περίπτωσιν άριστερόχειρος, διά βλάβην τοϋ άριστεροϋ βραχίονος ή 
τής αριστεράς άκρας χειρός, αυξάνεται κατά δέκα έπι τοις εκατόν τοϋ ώς εΐρηται βαθμοϋ. 
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2. ΕΙς περίπτωσιν μετατραυματικής βραχύνσεως ενός κάτω άκρου, ό βαθμός της σχετικής 
αναπηρίας αυξάνεται κατά δέκα επί τοις εκατόν αύτοϋ. 

3. Ό βαθμός αναπηρίας διά μερικήν μετατραυματικήν άγκύλωσιν ή παράλυσιν υπολογίζεται 
αναλόγως, λαμβανομένου ύπ* δψιν τοΟ βαθμού αναπηρίας διά την άντίστοιχον όλικήν άγκύλωσιν 
ή παράλυσιν. 

4. Ό βαθμός αναπηρίας περιπτώσεων μη καθοριζομένων έν τω παρόντι Πίνακι υπολογίζεται 
βάσει τών γενικών άρχων τών αναφερομένων έν τώ έδαψίω (2) τοϋ άρθρου 46, λαμβανομένων ύπ" 
δψιν καθοριζομένων έν τω τοιούτω Πίνακι περιπτώσεων ίσου ή παρομοίου αποτελέσματος. 

ΕΒΔΟΜΟΙ ΠΙΝΑΞ 

("Αρθρον 90) 

ΥΨΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΑ ΤΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
Ι. ΠΑΡΟΧΑΙ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

Είδος Παροχής 

Σύνταξις χηρείας "1 
Σύνταξις γήρατος > 
Σύνταξις άνικανότητος J 
Αϋξησις διά— 

(α) ενα έξαρτώμενον 
(β) δύο εξαρτώμενους .. 
(γ) τρεις ή πλείονας εξαρ

τώμενους 

'Επίδομα Όρφανίας 

1 Εβδομαδιαΐον Ύφος Παροχών 

'Ετήσιος μέσος δρος τών π 

50 

£μ!λς 

8.400 

2.800 
4.200 

5.600 

4549 

£ μίλς 

7.895 

2.630 
3.950 

5.265 

£ 5.600 

4044 

£ μίλς 

7.055 

2.350 
3.530 

4.705 

μίλς 

ληρωθεισών ή πιστωθεισών εισφορών 

3539 

£ μίλς 

6.215 

2.070 
3.110 

4.145 

3034 

£ μίλς 

5.375 

1.790 
2.690 

3.585 

2529 

£ μίλς 

4.535 

1.510 
2.270 

3.025 

2024 

£ μίλς 

3.695 

1.230 
1.850 

2.465 

II. ΠΑΡΟΧΑΙ ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

Ι. ΠΑΡΟΧΑΙ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Είδος Παροχής 

Παροχαι λόγω θανάτου :— 
Σύνταξις χήρας/χήρου 
Σύνταξις γονέως 

Βασική 

£ μίλς 

8.400 
5.600 

Αϋξησις 
δι' ενα 

έξαρτώμενον 

£ μίλς 

2.800 

Αϋξησς 
διά δύο 

εξαρτώμενους 

£ μίλς 

4.200 

Αϋξησις 
διά πλείονας 

τών δύο 
εξαρτωμένων 

£μ1λς 

5.600 
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2. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

, Βαθμός 'Αναπηρίας 

% 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 

Βασική 

£ μΐλς 

8.400 
7.560 
6.720 
5.880 
5.040 
4.200 
3.360 
2.520 
1.680 

Αϋξησις 
δι* ενα 

έξαρτώμενον 

£ μΐλς 

2.800 : 
2.520 
2.240 
1.960 
1.680 
1.400 
1.120 
0.840 
0.560 

Αϋξησις 
δια δύο 

εξαρτώμενους 

£ μΐλς 

4.200 
3.780 
3.360 
2.940 
2.520 
2.100 
1.680 
1.260 
0.840 

Αϋξησις 
διά πλείονας 

των δύο 
εξαρτωμένων 

£ μΐλς 

5.600 
5.040 
4.480 
3.920 
3.360 
2.800 
2.240 
1.680 
1.120 

Έτυττώθη έν τφ Τυττογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


