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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1853 της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1983 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικοί;) Νόμος του 1983 
εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την επίοημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρβρω 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 11 του 1983 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ I960 ΚΑΙ 1962 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών 'Νσ,μος θα αναφέρηιται ως ο περί Κοινωνικών Ασφα Συνοπτικός 

λίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1983 και θα αναγινώ τίτλος, 
σκηται ομού μετά των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 48 του 1982 
και 1982 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος»), ο δε 
δασικός νόμος ικαι ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 έως 1983. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εξ αυτού Τροποποίηση 
διαγραφής του ορισμού του όρου «ορφανός» και της αντικαταστά 'ΐουάΡθΡ°υ2 

σεώς του διά του ακολούθου νέου ορισμού: νόμου*11*00 

« 'ορφανός ' σημαίνει ανήλικον ούτινος αμφότεροι οι γονείς 
απεβίωσαν ή ανήλικον ούτινος απεβίωσεν ο εις γονεύς όστις 
είχε την επιμέλειαν αυτού"». 

3. Το εδάφιον (1) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται Τρσπσποίη
διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «εξ ιεκατόν εβδσμήκοντα σιςτουάρ
πέντε» (τελευταία γραμμή) και της αντικαταστάσεως αυτών διά των ^g™ 7 7ου 

λέξεων «εικ διακοσίων εξήκοντα πέντε». νόμου0" 
4. Το άρθρον 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποιιοίησις 

(α) Διά της διαγραφής ©κ του εδαφίου (2) αυτού των λέξεων του άρθρου 19 
«των παραγράφων (γ) και (δ)» (δευτέρα γραμμή) και της ^^J*"*00 

αντικαταστάσεως αυτών διά των λέξεων «της παραγράφου (γ) »* ^ 
και 

(β) διά της προσθήκης ευθύς μετά το εδάφιον (2) αυτού των 
ακολούθων νέων εδαφίων: 

« (2Α) Διά σκοπούς εξευρέσεως του ποσού των πιστωθεισών 
ασφαλιστέων αποδοχών δυνάμει της παραγράφου (6) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 18 χορηγούνται καθ* έκαστον έτος 
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εισφορών καθ* 6 ο ησφαλισμένος δικαιούται εις σόνταξιν ανι
κανότητος ασφαλιστικαί μονάδες αι οποίαι, δια σκοπούς παρο
χών, 'μετατρέπονται εις πληρωθείσας και πιστωθείσας ασφαλι
στέας αποδοχάς ως προνοείται υπό του άρθροο 23, εάν δε 
το χρονικόν διάστημα καθ* Ο πιστούνται ασφαλιστικαί μονά
δες είναι μικρότερον του έτους, χορηγείται διά το χρονικόν 
τούτο διάστημα το ανάλόγον πασοστόν μονάδων. Ο αριθμός 
των χορηγουμένων ασφαλιστικών μονάδων εξευρίσκεται διά 
της διαιρέσεως του αθροίσματος του εβδομαδιαίου μέσου όρου 
των πληρωθεισών και πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών εις 
το κατώτερον τμήιμα ασφαλιστέων αποδοχών, ως ο τοιούτος 
μέσος όρος εξάγεται δυνάμει της υποπαραγράφου' (Β) της 
παραγράφου (2) του Τρίτου Πίνακος, και του εβδομαδιαίου 
μέσου όρου των πληρωθεισών ικαι πιστωθεισών ασφαλιστέων 
αποδοχών εις το ανώτερον τμήμα ασφαλιστέων αποδοχών, ως 
ο τοιούτος μέσος όρος εξάγεται δυνάμει του εδαφίου (4) του 
παρόντος άρθρου, διά του εβδομαδιαίου ποσού των δασικών 
ασφαλιστέων αποδοχών του ισχύοντος κατά την σχετικήν ημε
ραμηνίαν: 

Νοείται ότι διά σκοπούς εξευρέσεως του αριθμού των ασφα
λιστικών μονάδων των χορηγουμένων προς δικαιούχους συν
τάξεως ανικανότητος, των οποίων η σχετική ημερομηνία εμπί
πτει εντός, του έτους εισφορών 1981, το ποσόν των πληρωθει
σών ασφαλιστέων αποδοχών αναπροσαρμόζεται διά του πολ
λαπλασιασμού αυτού επί τον συντελεστήν 1.12, το δε ποσόν 
των πιστωθεισών ασφαλϋστέων αποδοχών αναπροσαρμόζεται 
διά του πολλαπλοίσιασμού αυτού επί τον συντελεστή ν 1.4 και 
χρησιμοποιουμένου ως διαιρετού του αριθμού 19.6: 

Νοείται περαιτέρω ότι διά σκοπούς εξευρέσεως του αριθμού 
των ασφαλιστικών .μονάδων των χορηγουμένων προς δικαιού
χους συντάξεως ανικανότητος, των οποίων η, (σχετική ημερο
μηνία εμπίπτει εντός του έτους εισφορών 1982 ή μεταξύ της 
1ης Ιανουαρίου 1983 και της 31ης Μαρτίου 1983, αι μεν ασφα
ιλιστικαί μονάδες αι αφορώσαι εις πληρωθείσας ασφαλιστέας 
αποδοχάς του έτους εισφορών 1981 αναπροσαρμόζονται δια 
του πολλαπλασιασμού αυτών επί τον συντελεστήν 0.8, το δε 
ποσόν των πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών των χορηγη
θεισών διά το έτος εισφορών 1982 και διά την περίοδον από 
1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31ης Μαρτίου 1983 αναπροσαρμό
ζεται ως προνοείται υπό της δευτέρας επιφυλάξεως του εδα
φίου (1) του άρθρου 20, χρησιμοποιουμένου ως διαιρετού 
του αριθμού 19.6: 

Νοείται ωσαύτως ότι εν ουδεμία περιπτώσει ο δι* ©κάστην 
εβδομάδα πιστούμενος αριθμός ασφαλιστικών μονάδων δύνα
ται να είναι μικρότερος του 1/52 της μιας ασφαλιστικής 
μονάδος. 

(2Β) Αι διατάξεις του εδαφίου (2Α) εφαρμόζονται επί παρο
χών των οποίων η σχετική ημερομηνία έπεται της 31ης Μαρ
τίου, 1983.». 

5. Το εδάφιον (1) του άρθρου 20 του δασικού νόμου διαγράφεται 
και αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(1) Αι καθ* έικαστον έτος εισφορών πληρωθείσαι υπό και 
πιστωθείσαι υπέρ ησφαλισμένου ασφαλιστέαι αποδοχαί μετατρέ
πονται εις ασφαλιστικάς μονάδας διά της διαιρέσεως του ολικού 
πρσρύ των τοιούτων πληρωθεισών και πί'οτωθεισών αποδοχών 

ΤροποττοΙη
σις του άρ
θρου 20 
του βασι
κού νόμου. 
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διά του ποσού των κατά το επόμενον έτος εισφορών ετησίων 
βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, στρογγυλευοίμένου του πηλίκου 
της τοιαύτης διαιρέσεως εις το πληισιέστερσν εκατοστόν: 

Νοείται ότι Ιδια τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου το ποσόν 
των πιιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών υπέρ ησφαλισμένου διά 
το έτος αυτό αναπροσαρμόζεται διά του πολλαπλασιασμού αυτού 
επί του ποσού των ετησίων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών 
κατά το επόμενον έτος εισφορών και της διαιρέσεως του γινο
ίμένου διά του ποσού των ετησίων 'βασικών ασφαλιστέων αποδο
χών κατά το έτος αναφορικώς προς το οποίον χορηγούνται αι 
πιστώσεις: 

Νοείται περαιτέρω ότι προς εξεύρεσιν των ασφαλιστικών 
ιμονάδων του έτους εισφορών 1982 και 1983, το ποσόν των υπέρ 
ησφαλισμένου πιστωθεισών ασφαλιστέων αποδοχών, των χορη
Υηθεισών αναφορικώς προς το έτος 1982 και την περίοδον από 
1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι της 3ης Απριλίου 1983 δυνάμει της 
παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 εάν μεν είναι 
χαμηλότερον του ποσού των £17.500 μιλς την εβδομάδα λογί
ζεται ως ίσον προς το ποσόν των £19.600 μιλς την εβδομάδα, 
εάν δε είναι ίσον ή μεγαλύτερον του ποσού των £17.500 μιλς 
την εβδομάδα, αναπροσαρμόζεται διά του πολλαπλασιασμού 
αυτού επί τον συντελεστή ν 1.12. 

Διά τους σκοπούς μετατροπής των πληρωθεισών και πιστω
θεισών ασφαλιστέων αποδοχών εις ασφαλιστικάς μονάδας διά 
το έτος εισφορών 1982, το ποσόν των ετησίων βασικών ασφα
λιστέων αποδοχών διά το έτος εισφορών 1983 καθορίζεται εις 
£1,019.200 ιμιλς.». 

6. Το άρθρον 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποΐη
(α) Διά της εξ αυτού διαγραφής της φράσεως «ανά διετίαν ή °ιςτί5>άρ* 

ενωρίτερον εάν τούτο κρίνεται1 αναγκαίον υπό του Υπουρ J ^ ^ . 
γού» (δευτέρα και τρίτη γραμμαί) και της αντικαταστά Κοό νόμου, 
σεώς της διά των λέξεων «κατ* έτος»* και 

(β) διά της προσθήκης, ευθύς μετά τας λέξεις «μισθών και 
ημερομισθίων» (πέμπτη γραμμή) των λέξεων «και των 
άλλων εισοδημάτων, καθ' ο μέτρον τούτο είναι δυνατόν», 
και της προσθήκης ευθύς μετά τας λέξεις «μισθών και ημε
ρομισθίων» (έκτη γραμμή) των λέξεων «και των άλλων 
εισοδημάτων». 

7. Το άρθρον 23 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της προσ Τροποποίη
θήκης της κάτωθι επιφυλάξεως, της εν τω τέλει αυτού τελείας αντί | " ς τ ο"ά ρ ' 
καθισταμένης διά άνω και ικάτω τελείας: τουβασι

«Νοείται ότι οσάκις η σχετική ηιμερσμηνία έπεται της 31ης κού νόμου. 
Μαρτίου 1983, αι ασφαλιστικοί μονάδες του έτους εισφορών 
1981 αι αντιστοιχούσαι προς πληρωθείσας ασφαλιστέας αποδο
χάς, αναπροσαρμόζονται διά του πολλαπλασιασμού αυτών επί 
τον συντελεστήν 0.8.». 

8. Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 25 του βασικού Τροπαποίη
νόμου τροποποιείται διά της εξ αυτής διαγραφής των λέξεων «ή επί Q"*""^6^ 
δομα ιμητρότητος» (τελευταία γραμμή). τουβασι

κοό νόμου. 
9. Τα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 27 του βασικού νόμου δια Τροποποίη

γράφονται και αντικαθίστανται διά των ακολούθων νέων εδαφίων: σ«:τουάρ

«(3) Το εβδσμαδιαίον ύψος των συντάξεων γήρατος, ανι/κα χ̂ Γβασν 
νότητος καΐ χηρείας εξευρίσκεται ως καθορίζεται εις το Μέρος κοό νόμου. 
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Τροπσπο(η

σις του άρ

θρου 32 
του βασι

κού νόμου. 

ΤρσποποΙη

σις του βα

σικού νόμου 
δια της 
προσθήκης 
νέου άρ

θρου 36Α. 

ΙII του Τετάρτου Πίνακος του ούτως εξευρισκσμένου ποσού 
πολλαπλασιαζόμενου επί τον συντελεστήν 0.923. 

(4) Το εβδομαδιαίον ύψος του επιδόμοπος ορφάνιας εξευρί
σκεται ως καθορίζεται εις το Μέρος IV του Τετάρτου Πίνακος 
του ούτως εξευρισκομένου ποσού πολλαπλασιαζόμενου επί τον 
συντελεστήν 0.923.». 

10. Η επιφύλαξις του εδαφίου (2) του άρθρου 32 του βασικού 
νόμου τροποποιείται διά της εξ αυτής διαγραφής των λέξεων «τριά
κοντα ηιμέρας της τοιαύτης περιόδου» (πέμπτη και έκτη γραμιμαί) 
και της αντικαταστάσεως αυτών διά της φράσεως «δεκαοκτώ ημέ
ρας της τοιαύτης περιόδου εκτός εάν η ανικανότης προς εργασίαν 
οφείλεται εις ατύχημα ή εάν εντός τεσσάρων ημερών από της ενάρ
ξεως της ανυκανότητος προς εργασίαν το τοιούτο πρόσωπον εισέρ
χεται εις νοσηλευτικόν ίδρυμα διά συνεχή περίοδον εξ τουλάχιστον 
ημερών.». 

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αυτώ προσθήκης 
ευθύς μετά το άρθρον 36 του ακολούθου νέου άρθρου 36Α: 
«Σόνταξις 36Α.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 36 
γήρατος εις την περίπτωσιν μεταλλωρύχου η συντάξιμος ηλικία 
λωρύχους. μειώνεται κατά εν έτος δι* εκάστην συμπεπλη ραμμένη ν 

πενταετή περίοδον απασχολήσεως εις μεταλλείον, εν 
ουδεμία όμως περιπτώσει η συντάξιμος ηλικία δύναται 
να είναι μικρότερα των εξήκοντα ετών: 

Νοείται ότι απασχόληοις εις μεταλλείον προ της 7ης 
Ιανουαρίου 1957 δεν υπολογίζεται. 

(2) Διά σκοπούς εξευρέσεως του ύψους της συντά
ξεως γήρατος και, εις περίπτωσιν θανάτου μεταλλωρύ
χου, του ύψους της συντάξεως χηρείας, πιστώνονται προς 
τον μεταλλωρύχον ασφαλιστέαι απόδοχαί διά το χρονικόν 
διάστημα της μειώσεως της συνταξίμου ηλικίας ως εάν 
ήτο περίπτωσις ανικανότητος εμπιπτούσης εις το 
εδάφιον (3) του άρθρου 18. 

(3) Μεταλλωρύχος δεν δικαιούται εις σύνταξιν γήρα
τος δυνάμει του παρόντος άρθρου εκτός εάν αποχώρηση 
της εργασίας του εκ του .μεταλλείου. 

(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου: 
'μεταλλείον' κέκτηται την έννοιαν ην απέίδωσεν εις τον 

Κεφ. 270. όρον τούτον το άρθρον 3 του περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων 
και Λατομείων Νόμου' 

^μεταλλωρύχος* σημαίνει μισθωτόν πρόσωπον απασχο
λούμενον υπογείως εις μεταλλείον, ή επιφανειακώς εις 
μεταλλείον νοουμένου ότι η απασχόλησις αυτού έχει άμε
σον σχέσιν με την παραγωγήν ή τον εμπλουτισμόν του 
μεταλλεύματος.». 

ΤροποποΙη

σις του άρ

θρου 43 ' 
του βασι

κού νόμου. 

12. Το εδάφιον (3) του άρθρου 43 του δασικού νόμου διαγρά
φεται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

«(3). (α) Το εβδομαδιαίον ύψος της βασικής και συμπληρω
ματικής παροχής του επιδόματος σωματικής βλάβης εξευρί
σκεται ως καθορίζεται εις το Μέρος Ι του Πέμπτου Πίνακος* 

(β) το εβδομαδιαίον όψος της δασικής και συμπληρωμα
τικής παροχής των παροχών λόγω θοη/άτου και της συντάξεως 
αναπηρίας εξευρίσκεται ως καθορίζεται EUJ τα Μέρη 11 ΚΟΛ 
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IV, αντιστοίχως, του Πέμπτοι? Πίνακος των ούτως εξευρισκο
μένων ποσών πολλαπλασιαζόμενων επί τον συντελεστήν 0.923' 

(γ) το ποσόν του βοηθήματος αναπηρίας εμφαίνεται εις το 
Μέρος 111 του Πέμπτου Πίνακος.». 

13. Το εδάφιον (4) του άρθρου 46 του βασικού νόμου τρόπο Τροπαποίη
ποιείται διά της εξ αυτού διαγραφής της επιφυλάξεως και της σιςτουάρ
αντικαταστάσεως αυτής διά της ακολούθου νέας επιφυλάξεως: θρου46 

«Νοείται ότι διά τον συμφώνως τω «παρόντι άρθρω καθορι κού νόμου. 
σμόν των επί παροχών λόγω αναπηρίας δικαιωμάτων του αι
τούντος τα αφορώντα εις την έκατοστιαίαν αναλογίαν και 
χρονικόν διάστημα αναπηρίας στοιχεία δεν εξειδικεύονται 
πλέον του δέοντος.». 

14. Το εδάφιον (1) του άρθρου 48 του δασικού νόμου τροποποι Τρσποποΐη
είται διά της εξ αυτού διαγραφής του αριθμού «4.565» (τρίτη σιςτουάρ
γραμμή) και της αντικαταστάσεως αυτού διά του αριθμού «6.400». eP°u4& 

κού νόμου. 
15. Το εδάφιον (1) του άρθρου 49 του βασικού νόμου τροποποι Τοσποτιοίη

είται διά της προσθήκης της ακολούθου επιφυλάξεως: σιςτουάρ

«Νοείται ότι θάνατος δικαιούχου συντάξεως αναπηρίας υπο ^ ^ ^ 
λογισθείσης ή λογισθείσης εις βαθμόν αναπηρίας εκατόν επί κού νόμου. 
τοις εκατόν λογίζεται ως οφειλόμενος εις σωματική ν βλάβη ν 
συνεπεία επαγγελματικού ατυχήματος.». 

16. Ο βασικός νόμος τροποποιείται διά της προσθήκης ευθύς μετά τροποποίη
το άρθρον 59 αυτού του ακολούθου νέου άρθρου 59Α: σιςτουβα
«Παροχή 59Α.—(1) Παν πρόσωπον όπερ δικαιούται εις σύνταξιν <"κού νόμου 
εφ'άπαξ γήρατος , σύνταξιν ανικανότητος, σύνταξιν χηρείας, σύν π ^θήκη ς 
ποσού. ταξιν αναπηρίας, επίδομα ορφάνιας, επίδομα αγνοούμε νέουάρ

νου ή παροχήν λ ό γ ω θανάτου δικαιούται ωσαύτως εις θΡ°υ 5 9 Α· 
εφ* ά π α ξ ποσόν ίσον προς το 1/12 του μηνιαίου ύψους 
της παροχής εις ήν δικαιούται δι* έκαστον μήνα αναφο
ρικώς προς τον οποίον δικαιούται εις την παροχήν : 

Νοείται ότι οσάκις η περίοδος δ ι ά την οποίαν υπάρ
χει δ ικαίωμα εις παροχήν δεν είναι πλήρης μην, η πε
ρίοδος λογίζετα ι ως πλήρης μην νοουμένου ότι αύτη δεν 
είναι μικρότερα των δεκαπέντε ημερών. 

(2) Το εν τω εδαφίω (1) αναφερόμενον εφ' ά π α ξ 
ποσόν καταβάλλετα ι ομού μετά του ποσού της αντιστοί
χου παροχής διά τον μήνα Δεκέμβριον εκάστου έτους, 
εις περίπτωσιν δε τερματισμού της ' παροχής προ του. ως 
άνω μηνός το ως είρηται εφ* ά π α ξ ποσόν καταβάλλετα ι 
ομού μετά της οφειλομένης εις τον δικαιούχον παροχής.». 

17. Η παράγραφος (ζ) του εδαφίου (5) του άρθρου 68 του βασι Τροποποίησις' 
κού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται διά της ακολούθου νέας του άρθρου 
παραγράφου: « 8 τ ο υ / 

• ' · » βασικού 
«(ζ) των επενδύσεων του Ταμείου επι τω τέλει μεγιστοποιή νόμου. 

σεως των αποθεμάτων αυτού λαμβανομένων υπ' όψιν της ασφα
λείας των χρημάτων του Ταμείου και του ορθού ρόλου τον 
οποίον τα τοιαύτα αποθέματα έδει να διαδραματίζουν εις την 
γενικωτέραν αναπτυξιακήν προσπάθειαν και την δημοσιονομικήν 
και οικονομικήν ττολιτικήν της Κυβερνήσεως' και». 

18. Η επιφύλαξις του εδαφίου (2) του άρθρου 69 του βασικού Τροποποΐη
νόμου τροποποιείται διά της δ ιαγραφής εξ αυτής της λέξεως «τέσ ™<'''ηϊ£φ'. 
σάρα» (δευτέρα γραμμή) και αντ ικαταστάσεως αυτής διά της λέ χ^Γβοκη. 
ξεως «εξ». κοό νόμου. 
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ΤροποποΙη
σις του άρ
θρου 72 
του βασι
κού νόμου. 

ΤροπσποΙή
σις τόυ άρ
θρου 80 
του βασι
κού νόμου. 

Τρόποίτόίη
σις του 
Τετάρτου 
ΠΙνοοκος 
του βασικού 
νόμου. 

Τροπόπόίή
σιςΐόυ . 
Πέμπτου 
ΠΙναχος 
του βασι
κοό νόμου. 

Παράρτημα. 

Αύξησϊς 
παροχών 
διά τέως 
δικαιού
χους. 

Αύξησϊς 
TCW συντά
ξεων γήρα
τος, ανικα
νότητος, 
Χηρείας, 
επιδόματος 
ορφανίας, 
επιδόματος 
αγνοουμέ
νου, παρ» 
χώνλόγο_ 
θανάτου 
και συντά
ξ«ος ανα
πηρίας. 

•Εναρξις 
ισχύος 
του παρόντος 
Νόμου. 

19. Το εδάφιον (2) του άρθρου 72 του (δασικού νόμου τρόπο^ 
ποιείται διά της εξ αυτού διαγραφής των λέξεων «ανά διετίαν» 
(πρώτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως αυτών διά των λέξεων 
«κατ* έτος». 

20. Το εδάφιον (2) του άρθρου 80 του βασικού νόμου τροπο
ποιείται διά της διαγραφής των λέξεων «όπερ πάρέλείψεν ή ήμέ
λησεν να καταδάλη» (πέμπτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως 
αυτών διά των λέξεων «των εισφορών ή του προσθέτου τέλους όπερ 
παρέλειψέν ή ημέλησεν να καταδάλη, του προσθέτου τέλους εις 
περίπτωσιν παραλείψεως ή αμελείας καταβολής εισφορών υπολο
γιζόμενου κατά την ημερόμήνίαν της καταδίκης». 

21. Ο Τέταρτος Πίνάξ τόύ δασικού νόμου τροποποιείται— 
(α) διά της διαγραφής των εις την δέυτέράν στήλην του Μέ

ρους ί αυτού αριθμών «56.000», «42.000» και «56.000» και 
της άντικόΓΓάστάσέως αυτών διά των αριθμών «80.000», 
«60.000» και «80.000», αντιστοίχως" 

(§) διά της προσθήκης εν τω τέλει της παραγράφου (1) τόυ 
Μέρους 11 ί άϋτοΰ των λέξεων «του εβδομαδιαίοι ύψους 
της δασικής παροχής του επιδόματος ασθενείας αναπρο
σαρμοζόμενου διά τόυ πολλαπλασιασμού αυτού επί τον 
συντελεστήν 0.923»" 

(γ) διά της διαγραφής του εν τη πρώτη στήλη του Μέρους IV 
αυτού αριθμού «5.600» και της αντικαταστάσεως αυτού 
διά τόυ αριθμού «7.840». 

22. Ο Πέμπτος Πίνάξ τόυ δασικού νόμου τροποποιείται
(ά) δϊά της διαγραφής των εις την δεύτερον στήλην του Μέ

ρους II αυτού αριθμών «5.600» κάί «5.600» και της αντι
καταστάσεως αυτών δια των αριθμών «7.840» και «7.840» 
άντιστόίχώς; 

(Β) διά της διαγραφής του Μέρους 11 ί αυτού και της αντι
καταστάσεως αυτού διά του έμφαινομένου έν τω Πάράρ
τήματί τόυ παρόντος Νόμου Μέρους I I I . 

23. Το ύψός των παροχών των χορηγουμένων εις τέως δικαιού
χους αναπροσαρμόζεται άπό τη£ 1ης Ιανουαρίου 1983 διά τόύ 
πόλ^Ό^λάσιάσμόύ των εις τον ' Εδοόμόν Πίνακα τόύ δασικού νόμου 
εμφάινάμένων ποσών επί τόν συντέλέστήν 1.292. 

24. Το εδδομίάδίάίον ύψός της δασικής παροχής συντάξεως γή
ρατος^ άνικάνότητοςν χηρείας, της δασικής παροχής τόύ επιδόματος 
ορφανίάς κάί αγνοουμένου, της δασίκής παροχής ΐ ω ν παράγων 
λόγω θανάτου Και της δασικής παροχής της φντάξέώξ ανΛάπηρίάς, 
οσάκις ή σχετική ημερομηνία έιμπίπτη μεταξύ της 6ης Οκτωβρίου 
1980 κάί της 31ής Μαρτίου 1983, αμφοτέρων των ημερομηνιών 
όυμπέριλάμδάναμένών, αναπροσαρμόζεται άίπό της Της· Ιανουαρίου 
1983 διά τόυ πολλάίί&ασιάσμόύ αυτού' επί τόν όΌντέΧέστήν ΐ;292ί, 
το δε έδδσμαδιάίόν ύψός της σΛ^κττόίχόϋ όυμπλήρώμο^ϊχής παροχής 
σΛ/απρόσάρμόζέτάί άπό της αΰτής: ημερομηνίας διά τόυ πόλλάιτλά
σιάσμού αυτού επί τον όυντέλεστήν 0.969. 

25. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 
αυτού άρχεται την 4ήν Απριλίου 1983; 

, η ισχύς 
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:<ΜΕΡΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Άρθρον 22) 

III —̂  ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙ ΑΣ 

Βαθμός αναπηρίας Ποσόν βοηθήματος 

% 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

£ μιλς 
428.000 
471.000 
514.000 
556.000 
599.000 
642.000 
685.000 
728.000 
771.000 
813.000» 


