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ΜΕΡΟΣ ! 
Σ υ μ φ ώ ν ω ς τ φ "Αρθρω 52το0 Συντάγματος ό ύιτό τής Βουλής των 'Αντ ιπροσώπων 

ψηφισθείς «περί Πνευμοκονιάσεως (Αποζημιώσεως) Νόμος, I960», το κείμενον 
τοΟ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται υπό τοΟ Προέδρου καΐ τοΟ Αντιπροέδρου της 
Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως εϊς τήν Έπίσημον Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

'Αριθμός II του I960. 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΠΕΡΙ

ΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ "Η ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ 
ΥΠΟ ΠΝΕΥΜΟΚΟΝΙΑΣΕΩΣ. 

Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :— 

Ι. "Ο >ταρών νόμος θα αναφέρεται ώς ό περί Πνευμοκονιάσεως Συνοπτικό.; 
("Αποζημιώσεως) Νόμος, I960. τίτλος 

ΜΕΡΟΣ Α'.—ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ. 
1. Εις τον παρόντα νόμον, έκτος εάν τά συμφραζόμενα άλλως Cf|..|vriu 

απαιτούν :— 
«άπολαβαί» αναφέρεται εις τό ποσόν τό όποιον ό "Εργοδότης 

ευθύνεται να καταβολή προς τον έργάτην ώς άμοιβήνδιάτήνέργασίαν 
αύτοϋ και περιλαμβάνει οιαδήποτε φιλοδωρήματα· 

«αναπηρία» αναφέρεται είς μείωσιν της ικανότητος προς έργασίαν 
«άποζημίωσις» αναφέρεται είς άποζημίωσιν ώς διά τοϋ παρόντος 

νόμου προβλέπεται

«Δικαστήριον» αναφέρεται είς "Επαρχιακόν Δικαστήριον η μέλος 
τούτου της επαρχίας ένθα ό εργάτης έχει τήν συνήθη διαμονήν του η 
ένθα είχε ταύτην αμέσως προ τοϋ Θανάτου του· 

«έν τω Δελτίω κατονομαζόμενη βιομηχανία» αναφέρεται είς οίαν Δεύτερον 
δήποτε βιομηχανίαν εϊδικευομένην έν τ ω Δευτέρω Δελτίω· Λ?λτίον. 

«εξαρτώμενοι» αναφέρεται είς εκείνα τά μέλη της οικογενείας 
εργάτου τινός τά όποϊα καθ* ολοκληρίαν ή έν μέρει έξηρτώντο έκ της 
αμοιβής του κατά τόν χρόνον της αναπηρίας ή τοϋ θανάτου του ή 
ήθελον είναι οίίτω έξηρτημένα έάν δέν έπήρχετο ή αναπηρία τοϋ 
εργάτου ή οφειλομένη είς τήν άσθένειαν, και οσάκις εργάτης δστις 
είναι δ γονεύς ή δ πάππος εξωγάμου τέκνου έχει ή καταλείπει τοιούτο 
τέκνον οΰτω έξαρτώμενον έκ της αμοιβής του ή οσάκις εργάτης ώ ν 
ό ίδιος έξώγαμον τέκνον Εχει ή καταλείπει γονέα ή πάτπτον οΰτω 
έξαρτώμενον έκ της αμοιβής του θά περιλαμβάνη τό τοιούτο έξώ
γαμον τέκνον ή τόν γονέα ή τόν πάππον αντιστοίχως, ή οσάκις εργάτης 
όστις Εχει υιοθετήσει τέκνον ώ ς ό νόμος ορίζει έχει ή καταλείπει 
τοιούτο τέκνον οΰτω έξαρτώμενον έκ τής αμοιβής του ή οσάκις 
εργάτης υϊοθετηθείς ώς ό νόμος ορίζει έχει ή καταλείπει πρόσωπον 
οΰτω υιοθέτησαν αυτόν καΐ έξαρτώμενον έκ τής αμοιβής του θά περι
λαμβάνη τό τοιούτο υίοθετηθέν τέκνον ή τό τοιούτο υΙοθετήσαν 
πρόσωπον αντιστοίχως : 

Νοείται δτι ουδέν πρόσωπον θά λογίζεται ώ ς έν μέρει έξαρτώμενον 
έξ έτερου προσώπου έκτος έάν έν μέρει έξηρτάτο έξ είσφορων προερ
χομένων έκ τοΟ έτερου τούτου προσώπου διά τόν προορισμόν τών 
συνήθως προς τό ζήν αναγκαίων τών καταλλήλων διά πρόσωπα τί |ς 
τάξεως καΐ τής θέσεως του. 
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«Επιτροπεία» αναφέρεται είς την "Επιτροπείαν Διαχειρίσεως την 
έγκαθιδρυομένην δυνάμει τοΰ άρθρου 9 roO παρόντος νόμου 

«εργάτης» αναφέρεται εις οιονδήποτε πρόσωπον έργοδοτουμενον 
ύπό μιας έν τω Δελτίου κατονομαζόμενης βιομηχανίας δυνάμει συμ
βάσεως μισθώσεως υπηρεσιών ή μαθητείας είτε χειρωνακτικούς 
είτε και ^'ργαζόμενον ώς γραφεϋς ή άλλως πως. ΙΌΙ ?ϊτε ή τοιαύτη 
σύμβασις τυγχάνει ρητή ή εξυπακούεται ή ε Ι ναι προφορική ή 
έγγραφος· 

«εργοδότης» αναφέρεται εις τον ίδιοκτήτην βιομηχανίας έν τω Δελ
τίω κατονομαζόμενης καί περιλαμβάνει οιονδήποτε πρόσωπον δπερ, 
δυνάμει οιασδήποτε συμφωνίας, διευθύνει τήν τοιαύτην βιομηχανίαν 
καί δττου ό εργάτης ό ασχολούμενος ή ό εργαζόμενος είς τήν τοιαύτην 
βιομηχανίαν έργοδοτεΐται μέσον εργολάβου, ό τοιούτος ιδιοκτήτης 
ή τό τοιούτον άλλο πρόσωπον θεωρείται ό εργοδότης αύτοΰ" 

«ή ασθένεια» αναφέρεται εις πνευμοκονίασιν ή πνευμοκονίασιν 
συνοδευομένηγ ύπό φυματιώσεως· 

«Λειτουργός Αποζημιώσεων» αναφέρεται είς τόν λπτουργόν είς 
ιόν όποιον ό 'Υπουργός αναθέτει δυνάμει τοΰ άρθρου 8 τοΰ παρόντος 
νόμου τήν έκτέλεσιν των εξουσιών καί καθηκόντων ιοϋ Λειτουργού 
'Αποζημιώσεων δυνάμει τοΰ παρόντος νόμου· 

«μέλος της οικογενείας» αναφέρεται είς τήν σύζυγον ή τόν σύζυγον, 
τόν πατέρα, τήν μητέρα, τόν πάππον, τήν μάμμην, τόν πατρυιόν, τήν 
μητρυιάν, τόν υίόν, τήν θυγατέρα, τόν έγγονόν, τήν έγγονήν, τόν 
προγονόν, τήν προγονήν, τόν άδελφόν, τήν άδελφήν. τόν ετεροθαλή 
άδελφόν και τήν ετεροθαλή άδελφήν 

«πιστοποιητικόν» ή «πιστοποιώ» αναφέρεται είς πιστοποιητικόν ή 
πιστοποίησιν ύπό τοΰ Ίατρικοϋ Συμβουλίου Πνευμοκονιάσεως τοΰ 
έγκαθιδρυομένου δυνάμει τοΰ παρόντος νόμου· 

«πνευμοκονίασις» αναφέρεται εϊς σιλίκωσιν. σιδηροσιλίκωσιν, 
άσβέστωσιν η εις οιανδήποτε τών καταστάσεων τούτων συνοδευο
μένην ύπό φυματιώσεως· 

«Συμβούλιον» αναφέρεται είς τό Ίατρικόν Συμβούλιον Πνευμοκονιά
σεως τό έγκαθιδρυόμενον δυνάμει τοΰ άρθρου 10 τοΰ παρόντος νόμου· 

«Ταμεΐον» αναφέρεται είς τό ταμεϊον αποζημιώσεως της πνευμοκο
νιάσεως τό έγκαθιδρυόμενον δυνάμει τοΰ άρθρου 26 τοΰ παρόντος 
νόμου· 

«τέκνον» αναφέρεται είς πρόσωπον κάτω της ηλικίας τών δεκαοκτώ 
ετών η είς πρόσωπον ηλικίας μεταξύ δεκαοκτώ καί είκοσιτριών 
ετών, δπερ εκπαιδεύεται κατά πλήρεις ώρας ή δπερ παρακολουθεί 
σειράν μαθημάτων έγκριθείσαν υπό του Λειτουργού 'Αποζημιώσεων 
καί περιλαμβάνει έξώγαμον τέκνον, προγονόν ή προγονήν, ώ ς και 
τέκνον υίοθετηθέν ώς ό νόμος ορίζει

«Υπουργός» αναφέρεται είς τόν Ύπουργόν 'Εργασίας και Κοινω

νικών "Ασφαλίσεων της Δημοκρατίας· 
«φυματίωσις» αναφέρεται είς φυματίωσιν τών αναπνευστικών 

οργάνων καί διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος νόμου πρόσωπον τι 
θά θεωρήται ώς πάσχον έκ φυματιώσεως όταν τό Συμβούλιον ίκανο
ποιηθη καί πιστοποίηση είτε :— 

(α) δτι τά πτύελα τοΰ περί ού ό λόγος προσώπου περιέχουν τόν 
βάκιλλον της φυματιώσεως, η" 

(β) δτι τό περί οΰ ό λόγος πρόσωπον, μολονότι τά πτύελα αύτοΰ 
δέν περιέχουν τόν βάκιλλον της φυματιώσεως, κατά τόνχρόνον 
της εξετάσεως του, πάσχει έκ φυματιώσεως τών αναπνευστι
κών οργάνων. 
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ΜΕΡΟΣ Β'.—ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ. 
3. 'Οσάκις τό Συμβούλιον πιστοποιήσει δτ ι :— οι δικοαού 

(ι) δ θάνατος εργάτου τινός προεκλήθη ή ουσιαστικώς έπεταχύνθη £*^<nv. ^ 
ύπό πνευμοκονιάσεως ή ύπό πνευμοκονιάσεως συνοδευομέ

νης ύπό φυματιώσεως, ή 
(ιι) δτι εργάτης τις υπέστη όλικήν ανικανότητα έκ πνευμοκονιάσεως 

ή έκ πνευμοκονιάσεως συνοδευομένης ύπό φυματιώσεως, ή* 
(ιιι) δτι εργάτης τις μολονότι δέν πάσχει έξ ολικής άνικανότητος. 

έν τούτοις πάσχει έκ πνευμοκονιάσεως η έκ πνευμοκονιάσεως 
συνοδευομένης υπό φυματιώσεως, 

και εις ας περιπτώσεις ό εργάτης απασχολείται η άπησχολήθη εϊς τίνα 
έν τω Δελτίω κατονομαζόμενην βιομηχανίαν είτε ύφ" ενός είτε ύπό 
πλειόνων εργοδοτών, ό εργάτης ή οί εξαρτώμενοι έξ αύτοΟ. ώ ς ή 
εκάστοτε περίπτωσις. δικαιούται ή δικαιούνται εις άποζημίωσιν δυνάμει 
του παρόντος νόμου: 

Νοείται δτι ουδεμία άποζημίωσις θά καταβάλλεται έάν— 
(α) ό εργάτης ή οίονδήποτε πρόσωπον έξ αύτοϋ έξαρτώμενον 

ύπό την έννοιαν τοΰ παρόντος νόμου έ'χη λάβη ή δικαιούται 
νά λάβη άποζημίωσιν άναφορικώς προς την άναπηρίαν ή' τόν 
θάνατον δυνάμει οιασδήποτε διευθετήσεως ή νόμου ισχύοντος 
εις οιανδήποτε χώραν ή έπικράτειαν έκτος τοΰ εδάφους τής 
Δημοκρατίας προβλέποντος δΓ άποζημίωσιν έν σχέσει με τήν 
άσθένειαν 

(β) 6 θάνατος τοϋ εργάτου προεκλήθη ύπό δυστυχήματος μη 
οφειλομένου εις τήν άσθένειαν και εφ* δσον οίονδήποτε πρό

σωπον έξ αύτοϋ έξαρτώμενον υπό τήν εννοιαν τοϋ παρόντος 
νόμου θά έδικαιοΰτο εις άποζημίωσιν δυνάμει οιουδήποτε 
άλλου νόμου· 

(γ) έχουν παρέλθει εικοσιπέντε έτη από τής ημερομηνίας καθ* ην 
ό εργάτης δια τελευταίαν φοράν ήργοδοτήθη υπό τίνος έν τω 
Δελτίω κατονομαζόμενης βιομηχανίας χωρίς έν τω μεταξύ νά 
έχουν έκδηλωθή είς αυτόν συμπτώματα πνευμοκονιάσεως. 

4. Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος νόμου ή ημερομηνία τής βλάβης καθορισμός 
έξ ής προέρχεται ή αναπηρία ή ό θάνατος θά θεωρήται ή ημερομηνία ημερομηνίας 
καθ* ην ή άφ* ής ό εργάτης πιστοποιείται ώς ΰποστάς όλικήν ή μερικήν βλάβης. 
ανικανότητα, ή είς ην περίπτωσιν ό εργάτης αποθνήσκει χωρίς νά 
έχη πιοτοποιηθή ώς ύποστός όλικήν ή μερικήν ανικανότητα, ή ημερο
μηνία τοϋ θανάτου του. 

5» Ή δυνάμει τοΰ παρόντος νόμου άποζημίωσις, είς τάς περιπτώσεις εβδομαδι
καθ* ας ολική ή μερική άνικανότης προκαλείται ύπό τής ασθενείας, κατά αΐον ποσών 
βάλλεται εβδομαδιαίως κατά τήν διάρκειαν τής αναπηρίας καΐ τό ποσόν <*ηο<πμ<ώ 
αυτής καθορίζεται συμφώνως των ποσών των εκτιθεμένων είς τήν **" η^ε *κΛν 
δευτέραν στήλην τοϋ Πρώτου Δελτίου είναι δέ πληρωτέα άπό τής f\\itpo- ανικανότητα. 
μηνίας τής πιστοποιουμένης δυνάμει τοϋ άρθρου 4. Πρώτον. 

ΔβλχΙον. 
6. Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ παρόντος νόμου οσάκις πρό ΑΟζησιςάπυ 

σωπόν τι δικαιούται είς άποζημίωσιν, και ζημιώσεως 
(α) ή σύζυγος του συζή μετ* αύτοϋ ή καθ' ολοκληρίαν ή κατά τό ^ ρ ™ ^ ™ 

πλείστον διατρέφει αυτήν, ή ' μ νων 

(β) κέκτηται εξαρτωμένου τέκνου, ή 
(γ) καθ* ολοκληρίαν ή κατά τό πλείστον διατρέφει:— 

(αα) τόν πατέρα αύτοΟ μή δυνάμενον νά διατρέφε εαυτόν, ή 
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(/>/*) την χήραν μητέρα του ή τήν μητέρα αύτοϋ ήτις ουδέποτε 
ένυμφεύθη ή τήν μητέρα αύτοϋ της οποίας ό σύζυγος δέν 
δύναται νά διατρέφη εαυτόν, ή 

()··}') πρόσωπον ποπερ έχει τήν φροντίδα τοϋ εξαρτωμένου τέκνου 
rou. ή 

(<><>) τον συζπγον αυτής μή δυνάμενον νά.διατρέφη εαυτόν, 
ιο ί,βδομαδιαϊον ποοόν τής αποζημιώσεως της καταβλητέας εις ιό 
!ΐρι>'Ήοπον ιοϋιο u 'ξάνειαι εάν τοϋτο κέκτηται ενός μόνον εξαρτωμένου, 
καιά ιό ιιοοόν }ι> έκπθέμενον εις τήν τρίτην στήλην τοϋ Πρώτου 
Δελτίου, εάν κέκτηται δύο εξαρτωμένων κατά τό ποσόν τό έκτιΟέμενον 
Μς ιήν ΐ ίτάριην στήλην τοϋ ιδίου Δελτίου, και έάν κέκτηται τριών ή 
πλειόνων εξαρτωμένων κατά τό ποοόν τό έκτιθέμενον εις την πέμπτην 
στήλην τοϋ περί ου ό λόγος Δελτίου. 

7.  (Ι) Ή άιιοζημίωσις ή πληρωτέα εις περίπτωσιν θανάτου καθ' οιον
δήποτε τρόπον σχετιζομένου προς ή οφειλομένου είς πνευμοκονίασιν 
ή έπιταχυνθέντος ύπό πνευμοκονιάσεως ή ύπό πνευμοκονιάσεως συνο 
δευομένης ύπό φυματιώσεως, καταβάλλεται προς τους εξαρτώμενους 
τοϋ αποβιώσαντος ή προς όφελος αυτών, ουχί δμως είς εκείνους ο'ίτινες 
ειδικώς εξαιρούνται δίά τοϋ εδαφίου (2) τοϋ παρόντος άρθρου, και 
τηρουμένων τών ακολούθων διατάξεων τοϋ παρόντος νόμου, αϋτη 
θά Γ.ΐναι εν ποσόν κατ' άποκοπήν ύπολογιζόμενον συμφώνως ιών 
διατάξεων τοϋ εδαφίου (3) τοϋ παρόντος άρθρου. 

(2) Εις τους εξαρτώμενους προσώπου τινός δικαιούμενους εις άιτο
ζημίωσιν λόγω θανάτου δυνάμει τοϋ παρόντος νόμου δέν περιλαμβάνεται 
εξαρτώμενος : 

(α) όστις μόνον μερικώς έξηρτάτο έκ τής αμοιβής τοϋ αποβιώσαντος 
οσάκις υπάρχει έτερος εξαρτώμενος δστις ήτο καθ* ολοκληρίαν 
εξαρτώμενος και δστις δικαιούται είς άποζημίωσιν λόγω 
θανάτου" 

(/() δστις άπεβίωσ*: προ τής επιδικάσεως τής τοιαύτης αποζημιώ
σεως εν σχέσει προς τον αποβιώσαντα" 

(γ) όστις δέν διέμενε μονίμως εν Κύπρω κατά τήν ήμερομηνίαν 
τοϋ θανάτου τοΰ αποβιώσαντος : 

Νοείται δτι πρόσωπον διαμένον διά σπουδάς εκτός τής Κύπρου δέν 
θεωρείται δτι έπαυσε νά διαμένη μονίμως έν Κύπρω. 

(3) Τό κατ 'άποκοπήν ποσόν τό πληρωτέον ώ ς άποζημίωσις λόγω 
θανάτου, υπολογίζεται ώ ς ακολούθως :— 

(α) έάν ό αποβιώσας κατέλιπεν οιουσδήποτε καθ' ολοκληρίαν 
έκ τής αμοιβής του εξαρτώμενους, τό κατ' άποκοπήν ποσόν 
ορίζεται είς χιλίας πεντακόσιας λίρας· 

(/{) έάν ό αποβιώσας δεν κατέλιπεν οιουσδήποτε καθ' ολοκληρίαν 
έκ τής αμοιβής του εξαρτώμενους άλλα κατέλιπεν οιουσδήποτε 
μερικώς εξαρτώμενους έκ τής αμοιβής του, τό κατ* άποκοττήν 
ποσόν ορίζεται είς τό ποσόν, τό όποιον ήθελε καθορισθή ύπό 
τοΰ Δικαστηρίου ώς εϋλογον και άνάλογον ττρός τήν άπώλειαν 
ην υπέστησαν οι ρηθέντες εξαρτώμενοι καΐ έν πάση, περιπτώσει 
μή υπερβαίνον τάς χιλίας διακοσίας λίρας: 

Νοείται δτι οιαδήποτε άποζημίωσις πληρωθεΐσα δυνάμει τοΰ άρθρου 5 
αφαιρείται έκ τοϋ ποσοϋ τοϋ πληρωτέου δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου 
άλλ' ουχί είς τρόπον ώστε νά μειωθή τό πληρωτέον ποσόν κάτω τών 
πεντακοσίων λιρών. 

(4) Εϊς περίπτωσιν εργάτου μή καταλείποντος εξαρτώμενους τό 
κατ* άποκοπήν ποσόν το πληρωτέον δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου 
ορίζεται εις ποσόν ίσον προς τάς εύλογους δαπανάς τάς απαιτούμενος 
διά τήν ϊατρικήν περίθαλψιν καΐ τήν κηδείαν του αποβιώσαντος εργάτου, 
μή υπερβαίνον δμως συνολικώς τάς πεντήκοντα λίρας. 
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ΜΕΡΟΣ Γ \ — Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Α ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
8. Ό Υ π ο υ ρ γ ό ς θά όρίση λε ιτουργόν τ ίνα τοΰ 'Υπουργε ίου του ώς 

Λειτουργόν 'Αποζημιώσεων προς τόν σκοπόν τής εκπληρώσεως τών 
διατάξεων τοΟ παρόντος νόμου, τής ασκήσεως τών εξουσιών καΐ τής 
εκτελέσεως των καθηκόντων των άνατεθέντων είς αυτόν δυνάμει τοΟ 
παρόντος νόμου. 

9.—(Ι) ' Ιδρύεται "Επιτροπεία Διαχε ιρ ίσεως συγκε ιμένη έκ τοΰ Λ ε ι 

τουργού 'Αποζημιώσεων ώς Προέδρου, καΐ έκ τεσσάρων έτερων 
προσώπων εϊτε έκ Λε ιτουργών τοϋ 'Υπουργείου του ε ίτε έκ προσώπων 
έκτος τής Δημοσίας 'Υπηρεσίας οριζομένων ΰπό τοϋ "Υπουργού ώς 
μελών, κατόπιν συνεννοήσεως μετά τών ενδιαφερομένων εργατ ικών 
και εργοδοτ ικών οργανώσεων, ήτις θά έχη τήν διαχε ίρ ισ ιν τοϋ Ταμείου 
Πνευμοκονιάσεως καΐ το ιαύτας αλλάς εξουσίας και καθήκοντα ώς ό 
παρών, νόμος δίδει ή επιβάλλει είς αυτήν. 

(2) "Η Επιτροπεία δύναται , τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ παρόντος 
νόμου, νά σύνταξη εσωτερικούς κανονισμούς διέποντας τήν σύγκλησιν 
τών συνεδριάσεων αυτής, τήν κατ ' αύτάς άκολουθητέαν διαδικασίαν. 
τήν τήρησιν πρακτ ικών, το άνοιγμα, τήν τήρησιν και τό κλείσιμον τών 
λογαριασμών ώς και άλλα παρόμοια θέματα. 

J0. ( Ι ) ' Ιδρύεται Ίατρ ικόν Συμβοϋλιον Πνευμοκονιάσεως, συγκε ίμενον 
έκ τρ ιών μελών έκ τοϋ ιατρ ικού επαγγέλματος, έξ ών ό είς θά ε ίνα ι ό 
Πρόεδρος κα\ είς έκ τών ετέρων δύο δέον νά ε ίνα ι ε ιδ ικός ακτ ινολόγος. 

(2) Οιονδήποτε μέλος τοϋ Συμβουλίου τούτου δύναται νά έπιλεγή έξ 
ιατρών τής Δημοσίας "Υπηρεσίας τής Δημοκρατ ίας ή νά όρισθή έξ 
ιατρών μή μελών τής 'Υπηρεσίας ταύτης. 

(3) Είς περίπτωσιν καθ* ήν οιονδήποτε μέλος θά έπιλεγή μεταξύ Ιατρών 
μή μελών τής Δημοσίας 'Υπηρεσίας τής Δημοκρατ ίας, ή το ιαύτη επιλογή 
θά γ ίνετα ι υπό τοϋ 'Υπουργ ικού Συμβουλίου, άφοϋ τοΰτο άκούση τάς 
απόψεις τοϋ Ύπουργοϋ 'Υγε ίας και άφοϋ συμβουλευθή τάς ενδιαφερό

μενος "Εργατικός "Οργανώσεις : 
Νοε ί τα ι ότ ι οιονδήποτε πρόσωπον οϋτω έπιλεγέν δέν θά καθίσταται 

διά τής τοιαύτης επιλογής μέλος τής Δημοσίας "Υπηρεσίας ώς δια

λαμβάνεται είς τό "Αρθρον 122 τοϋ Συντάγματος και δέν θά λαμβάνη 
οιανδήποτε άμοιβήν. 

(4) Είς περίπτωσιν καθ" ήν οιονδήποτε μέλος ή μέλη τοϋ Συμβουλίου 
θά επιλεγούν έξ ιατρών τής Δημοσίας "Υπηρεσίας, κατόπιν αιτήσεως 
τοϋ 'Υπουργού γενομένης μετά τήν ύποβολήν ε ισηγήσεων προς αυτόν 
ύπό τών ενδιαφερομένων εργατ ικών οργανώσεων, ό "Υπουργός 
'Υγε ίας θά όρίση Ιατρόν ή Ιατρούς τής Δημοσίας 'Υπηρεσίας τής Δημο

κρατίας δπως υπηρετήσουν ώς μέλος ή μέλη τοΰ Συμβουλίου. 

I I . "Ο 'Υπουργός δύναται νά όρίση λε ιτουργούς τοΰ "Υπουργείου 
του ώς Βοηθούς Λειτουργούς 'Αποζημιώσεων (έν τω παρόντι νόμω 
αναφερομένων ώς «Βοηθών Λειτουργών Αποζημ ιώσεων») , προς έκτέ 

λεσιν το ιούτων καθηκόντων καί εντός το ιούτων περιοχών ώς 6 
Υπουργός θά όρίση. 

Λιιτουργός 
Αποζημιώ

σεων. 

'Lie n pone Ια 
Airtxsipiot<<vs 

Ι α τ ρ ι κ ο ί 
Συμβούλιον 
f Ινευμοκο 
\'ΐώοε«.»ς. 

Ορισμός 
Βοηθών AF.I · 
ιουργών 'Απο

ζημιώσεων. 

ΜΕΡΟΣ Δ' .—ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Ι . 

12 Πάν πρόσωπον ύποβάλλον άπαίτησιν προς άποζημίωσιν δυνάμει Πλ.,ρρφορίοι 
τοϋ παρόντος νόμου δέον νά παράσχη προς τόν Λειτουργόν Ά π ο ζ η -

 6 ο
^α ι έπΐ 

μιώσεων ή οΙονδήποτε Βοηθόν Λειτουργόν 'Αποζημιώσεων, το ιαύτα **
η
<*^

σ,
;
ω
ζ 

πιστοποιητ ικά, έγγραφα, πληροφορίας καί μαρτυρίαν προς τόν σκοπόν σ Τ ο · ^ " 
τής εξετάσεως τΑς απαιτήσεως τά όποια ευλόγως ήδύναντο νά άπαιτη-

θωσιν ύπό τοΟ λε ι τουργο ί ) 'Αποζημιώσεων, όστ ις δύναται νά ζητήση 
παρά τοΟ αίτοΟντος νά παρευρέθη clc τό Γραφεϊον ή τό μέρος δττερ 6 
ρηθείς Λε ι τουργός 'Αποζημ ιώσεων ήθελεν ορίσε ι . 
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Ύϋοχρίωσις J3. Πάν πρόσωπον υπέρ ου έπεδικάσθη άποζημίωσις δυνάμει τοΰ 
■ικαιούχων παρόντος νόμου (έν τώ παρόντι νόμω αναφερομένου ώς ό «δικαιούχος»), 

■ · '«ς γνωστό · i. .. _  c  ί . 
οιΑοοονάλ υποχρεούται αμα ως τούτο καταστη ουνατον, νά γνωστοποίηση 

•..•yfivnEpi εγγράφως προς τόν Λειτουργόν Αποζημιώσεων οιανδήποτε άλλαγήν 
■̂ "•..'.ν περιστατικών τήν οποίαν δέον ευλόγως νά αναμένεται ότι ό δικαιούχος 

γνωρίζίΐ ώς δυναμένην νά έπηρεάση τ ή ν συνέχισιν ιού δικαιώματος του 
Γ πι ι ης υπέρ αύιοΰ επιδικασθείσης αποζημιώσεως ή έπΐ της ύπ" αύτοϋ 
λ.ήψ'ωι, ιής ιοιαιιίης αποζημιώσεως. 

■ ι,"·φ·>ί>!' · 14. Εν π ε ρ ι π ι ω σ ε ι δ ι κ α ι ο ύ χ ο υ ή έτεροι» π ρ ο σ ώ π ο υ έ χ ο ν τ ο ς δ ικα ίωμα 
' "" ''" νά λάβη είτε α υ τ ο π ρ ο σ ώ π ω ς είτε δι" ετέρου π ρ ο σ ώ π ο υ π ο σ ό ν χ ρ η μ ά τ ω ν 

' ',' . Χ·'·)γι.» ά π ο ζ η μ ι ώ σ ι ω ς έν· αχίπη π ρ ο ς ε ξ α ρ τ ώ μ ε ν ο υ ς ό δ ι κ α ι ο ύ χ ο ς ο ύ τ ο ς 
ή ιό πρόσωπον τούτο δέον νά παράαχη χατά τοιούτον τρόπον κα\ 
fir τοιούτον χρόνον ώς ήθελεν ορίσει ό Λειτουργός 'Αποζημιώσεων τά 
πιο ιοποιη ιικά καϊ άλλα έγγραφα ώς και ιάς πληροφορίας περί τών 
πραγματικών γεγονόιων ιών έπηρεαζόνιων το δικαίωμα τιρός άποζη
μίωσιν ή τιρός λήψιν αποζημιώσεως ώς ό ρηθείς Λειτουργός ήθελεν 
ι ύλόγως απαιτήσει. 

(·.·ι.· Ktii IS. (Ι) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ παρόνιος νόμου ή πληρωμή 
,ί.Λ··«Γ,>η αποζημιώσεως θα ένεργήται ττρός τον δικαιοΰχον καθ 'ον τρόπον και 
1 Ί"'.';^";' διά τοιούτου Ταχυδρομικού ή έτερου Ι ραφείου ώς ήθελεν από καιρού 

εϊς καιρόν όρϊσιι ό Λειτουργός 'Αποζημιώσεων, κατόπιν συνεννοήσεως 
μετά τοΰ δικαιούχου. 

(2) Εις περίπτωσιν καθ' ήν έπεδικάσθη εβδομαδιαία άποζημίωσις 
ό Λειτουργός "Αποζημιώσεων δέον νά προβη εις διευθετήσεις τοιαύτας 
ώστε ό δικαιούχος, άφοΰ απόδειξη τήν ταυτότητα του και τά λοιπά 
άναγκαιοΰντα στοιχεία, νά λάβη βιβλιάριον ταχυδρομικών επιταγών, 
τοΰ ρηθέντος Λειτουργού όντος υπόχρεου νά γνωστοποίηση προς τόν 
δικαιοΰχον τάς σχετικός προς αυτόν τοιαύτας διευθετήσεις. 

(3) Εττϊ τη εξαντλήσει τοΰ βιβλιαρίου ταχυδρομικών επιταγών ό 
Λειτουργός 'Αποζημιώσεων δέον νά προμηθεύση τόν δικαιοΰχον μέ 
νέον βιβλιάριον ταχυδρομικών επιταγών. 

(4) Ποσά πληρωτέα εβδομαδιαίως λόγω βοηθήματος καταβάλλονται 
έκάστην Τετάρτην (ή ώς οίον τε τάχιστα) διά τήν εβδομάδα τήν άρχομένην 
κατά τήν ήμέραν της καταβολής. 

(5) 'Οσάκις ή ήμερα καθ' ήν πρόσωπον τι άποκτα δικαίωμα δυνάμει 
τοΰ παρόντος νόμου ή αποκτά δικαίωμα εις τοιαύτην άποζημίωσιν 
επί. ετέρας κλίμακος δεν συμπίπτει νά είναι ή Τετάρτη, ή πληρωμή θά 
καταβάλλεται ή ή έτερα κλΐμαξ θά τίθεται έν ϊσχύϊ μόνον τήν ή άττό της 
αμέσως επομένης Τετάρτης. 

(6) "Οσάκις ή ημέρα καθ' ήν πρόσωπον τι παύει νά δικαιούται εις 
άποζημίωσιν δυνάμει τοΰ παρόντος νόμου, ή αποθνήσκει, δέν είναι ή 
Τρίτη, καταβάλλεται άποζημίωσις δι' όλόκληρον τήν εβδομάδα τήν 
τερματιζομένην κατά τήν έπομένην Τρίτην. 

(7) Το βιβλιάριον ταχυδρομικών επιταγών το παρεχόμενον είς οιον
δήποτε πρόσωπον εξακολουθεί νά άνήκη είς τήν Δημοκρατίαν. 

(8) Οιονδήποτε πρόσωπον έχον είς τήν κατοχήν του βιβλιάριον 
ταχυδρομικών επιταγών ή οιασδήποτε άνεισπράκτους ταχυδρομικάς 
έπιταγάς, αμα τη λήξει τοΰ δικαιώματος του είς τήν συναφή άποζη
μίωσιν ή ώς τοϋ ήθελε ζητηθή παρά τοΰ Λειτουργού "Αποζημιώσεων 
οφείλει νά παραδώση το βιβλιάριον τοΟτο ή τάς έπιταγάς ταύτας προς 
τόν ρηθέντα Λειτουργόν ή προς πάν έτερον πρόσωπον ύποδεικνυόμενον 
ύπό τοΟ Λειτουργού τούτου. 

(9) Ό Λειτουργός 'Αποζημιώσεων, ανεξαρτήτως οιασδήποτε προ
βλέψεως τοΰ παρόντος νόμου, αναφερομένης ανωτέρω, δύναται νά 
προβη είς διευθετήσεις δπως είς είδικάς περιπτώσεις ή είς είδικήν 
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τάξιν περιπτώσεων, ή πληρωμή αποζημιώσεως γίνεται άλλως ή εβδο
μαδιαίως καΐ προκαταβολικώς καθώς καΐ άλλως ή' δια ταχυδρομικών 
επιταγών πληρωτέων προς τον δικαιοΟχον. 

16 "Οσάκις πρόσωπον τι Εχει υποβάλει άπαίτησιν δΓ άποζημίωσιν 
ή υπάρχει Ισχυρισμός δτι δικαιούται ή έδικαιοΰτο είς άποζημίωσιν ή 
είναι πρόσωπον υπέρ ού οΙαδήποτε άποζημίωσις είναι πληρωτέα, τό 
δέ πρόσωπον τούτο είτε διατελεί Οπό τοιαύτην σωματικήν ή" νομικήν 
ανικανότητα έμποδίζουσαν αυτό άπό τοΰ νά ενεργή αυτοπροσώπως 
εΐτε έχει αποβιώσει, ό Λειτουργός 'Αποζημιώσεων, ελλείψει ετέρας 
νομικής αντιπροσωπεύσεως τοΰ ενδιαφερομένου, δύναται νά όρίση 
πρόσωπον θεωρούμενον ύπ' αύτοϋ ώ ς κατάλληλον δια νά προώθηση 
ή νά ύποβάλη άπαίτησιν ή νά είσπραξη την άποζημίωσιν διά λογα
ριασμών τοΰ τοιούτου προσώπου ή" ώς αντιπρόσωπος αύτοϋ. 

17. "Οσάκις ό Λειτουργός 'Αποζημιώσεων φρονεί δτι εγείρεται 
ζήτημα κατά πόσον— 

(η) πληρούνται αϊ ηροΰττοθίσεις διό τήν λήψιν χορηγηθείσης ή 
επιδικασθείσης αποζημιώσεως, ή 

(/)) ή χορηγηθείσα ή επιδικασθείσα άποζημίωσις θά έδει νά άνα

θεωρηθή δυνάμει τοΰ Μέρους Ε' του παρόντος νόμου. 
δύναται ό ρηθείς Λειτουργός νά ύποβάλη αϊτησιν είς τό Δικαστήριον 
προς άναστολήν τής καταβολής τής αποζημιώσεως μέχρις ού έκδοθή 
άπόφασις έπί τοΰ έγερθέντος ζητήματος, τό δέ Δικαστήριον δύναται 
έπί τη τοιαύτη αιτήσει νά έκδώση τοιαύτην διαταγήν οΐαν ήθελε κρίνει 
είίλογον. 

!8. Τηρουμένων τών προβλέψεων τοΰ παρόντος νόμου, πάσα 
έκχώρησις ή έπιβάρυνσις τής αποζημιώσεως ώς και πάσα συμφωνία 
εκχωρήσεως ή επιβαρύνσεως ταύτης θά είναι άκυρος καί επί τή πτω
χεύσει προσώπου τίνος δικαιουμένου είς άποζημίωσιν. ή άποζημίωσις 
αϋτη δέν περιέρχεται είς οιονδήποτε θεματοφύλακα ή είς οιονδήποτε 
άλλο πρόσωπον ενεργούν διά τήν ομάδα τών πιστωτών του. 

89. Είς περίπτωσιν καθ* ην ήθελεν εύρεθή δτι πρόσωπον τι £λαβεν 
οίονδήποτε ποσόν λόγω αποζημιώσεως άνευ δικαιώματος είς ταύτη ν, 
τό πρόσωπον τούτο υποχρεούται είς τήν έπιστροφήν τοΰ οϋτω ύπ ' 
αΰτοΰ ληφθέντος ποσού. 

"Αντ ιπροσώ

TtiKTir απο

β ί ω σ α ν ι ο ς 
καί ν ρ ο σ ώ 
ποο οτβροο 
μένου τής 
Ικανότητος 
TOO i v e p y i t v 
αΓ>τοτφο<"><;>. 

'Λναοτολή 
ι ι λ ΐ |ρομής 
<4ποζημΚ.'> 
οβως. 

To dvaTiftA.

λ ο τ ρ ί ο τ ο ν 
της ά π ο ζ η μ ι 
ό ο ε ω ς . 

Έ.·πιοτροφΐ | 
άντ ι κανόνι 
κως Tt>.'|pc) 
θ ε ί σ η ς αττο 
ί η μ ι ώ σ ε ω ς . 

ΜΕΡΟΣ Ε'.—ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΔίΚΑΧΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 
20.—(Ι) Πάσα άπαίτησις δι* άποζημίωσιν υποβάλλεται εις τον Υποβολή 

Λειτουργόν 'Αποζημιώσεων. αιτήσεως 
(2) "Ο Λειτουργός 'Αποζημιώσεων προς δν υπεβλήθη άπαίτησις £nPfuo™" 

δύναται— » 
(α) νά δεχθή τήν άπαίτησιν έν δλω, ή έν μέρει, ή 
(β) νά άπορρίψη τήν άπαίτησιν. 

(3) Είς περίπτωσιν καθ' ην ό Λειτουργός 'Αποζημιώσεων έχει δεχθή 
έν μέρει τήν άπαίτησιν ή £χει απορρίψει ταύτην θά δίδη εντός 10 ήμερων 
ίίγγραφον είδοποίησιν είς τόν αίτητήν περί τών λόγων δΓ οΟς εδέχθη 
έν μέρει τήν άπαίτησιν ή δι" ους απέρριψε ταύτην καί περί τοΰ δικαιώ
ματος τοΰ αίτοΰντος νά προσφυγή είς τό δικαστήριον έάν δέν είναι 
ικανοποιημένος άπό τήν άπόφασιν ταύτην. 

2S. Αίτησις είς τό Δικαστήριον θά υποβάλλεται εντός It μηνών άπό 
τής ημερομηνίας τής αποφάσεως τοΟ Λειτουργού 'Αποζημιώσεων ή 
εντός τοιαύτης περαιτέρω προθεσμίας τήν οποίαν τό Δικαστήριον δι 
εΟλογον αΐτίαν ήθελεν επιτρέψει. 

Αίιήοϊ'.ς εις 

ριον. 
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Ι Ιληρωμή 
Λποζημιώ
υεως κατόπιν 
άποφασβως 
τοΰ Δικαστη
ρίου 

Γί,ουσΙα 
Γ Ανβθεώ 

ι ηοχρίιοσις 
επιστροφής 
εσφαλμένως 
ιιληρωθείσης 
Λποζημιώ
• it « ς 

Κανονισμοί. 

22. Είς περίπτωσιν καθ' ην τό Δικαστήριον ήθελε δεχθή άπαίτησίν 
τινά δι' άποζημίωσιν, ή άποζημίωσις θα πληρώνεται συμφώνως ττρός 
τήν άπόφασιν τοϋ Δικαστηρίου. 

23. Τό Δικαστήριον, κατόπιν εκδόσεως αποφάσεως έπ'ι αΐτήσεως 
δι' άποζημίωσιν, δύναται, κατότιιν αΐτήσεως τοΰ Λειτουργού 'Απο
ζημιώσεων ή τοΰ εργάτου ή οιουδήποτε τών έξ αΰτοϋ εξαρτωμένων, 
νά αναθεώρηση τήν άπόφασιν ταύτην έάν είναι ίκανοποιημένον— 

(α) ότι εδόθη έν άγνοια, ή έστηρίχθη έπ* σφάλματος ώ ς προς 
ουσιώδες γεγονός, ή 

(β) δτι επήλθε σχετική αλλαγή τών περιστάσεων άπό τής ημερο
μηνίας της αποφάσεως, 

καΐ δύναται νά έκδώση άναθεωρημένην άπόφασιν ή π ς θά τίθεται εϊς 
έφαρμογήνείτε άπό τής ημερομηνίας τής υποβολής τής αιτήσεως δι' 
άποζημίωσιν είτε άπό μεταγενέστερος ημερομηνίας. 

24. 'Οσάκις κατόπιν αναθεωρήσεως ή εφέσεως, άπόφασίς τις ανα
θεωρείται ή άκυροϋται ή τροποποιείται, ή κατ' άναθεώρησιν ή ή κατ" 
εφεσιν άπόφασις δέον νά διατάσση τήν επιστροφή ν προς τό Ταμεΐον 
τόσου μέρους τής αποζημιώσεως τής δυνάμει τής αρχικής αποφάσεως 
πληρωθείσης, δσον ισοδυναμεί προς τό ποσόν τό όποιον δέν θά ήτο 
πληρωτέον έάν ή κατ' άναθεώρησιν ή ή κατ' Σφεσιν άπόφασις έξεδίδετο 
ευθύς έξ αρχής, τοΰ τρόπου τής τοιαύτης επιστροφής καθοριζομένου 
διά τής τοιαύτης αποφάσεως. 

25. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον διά Κανονισμών δημοσιευομένων 
είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας δύναται νά κάμη πρό
βλεψιν διά πάντα ή οι" οιαδήποτε τών ακολούθων ζητημάτων :— 

(α) διά τήν προσωρινήν πρόβλεψιν περί ιατρικών διευθετήσεων 
μέχρι τής Ιδρύσεως τοΰ Συμβουλίου· 

(β) νά όρίστ) δ π ω ς πρόσωπα είς τά όποια £χουν έφαρμογήν 
οίοιδήποτε ψηφισθησόμενοι περί "Ορυχείων και Λατομείων 
(Παρεμπόδισις τής Πνευμοκονιάσεως) Κανονισμοί υποβληθούν 
είς ίατρικήν έξέτασιν καί παράσχουν πληροφορίας έν σχέσει 
μέ τήν προηγουμένη ν αυτών έργασίαν είς οιονδήποτε κλάδον 
είδικευόμενον ύπό τών ρηθέντων Κανονισμών ώ ς * συνεττιφέ
ροντα έπήρειαν τοΟ εργαζομένου είς κόνιν πυριτίας^βίΠοβ), 
κόνιν αμιάντου, ή οιανδήποτε αλλην κόνιν, ώς οί Κανονισμοί 
ούτοι ήθελον ορίσει· 

(γ) νά όρίστ) δ π ω ς οί έργοδόται— 
(ι) παρέχουν διευκολύνσεις διά τοιαύτην έξέτασιν 
(ιι) δίδουν είς τό Συμβούλιον εϊδοποίησιν ώ ς οί Κανονισμοί 

ήθελον ορίσει περί τής ενάρξεως οιασδήποτε βιομηχα

νίας ή επεξεργασίας συνεπιφερούσης έπήρειαν τοΟ 
εργαζομένου είς κόνιν πυριτίας, κόνιν αμιάντου fj οίαν

δήποτε αλλην κόνιν 

(δ) διά τήν εϊσττραξιν κατόπιν καταδίκης οιασδήποτε χρηματικής 
ποινής σχετιζόμενης μέ τήν παράβασιν ή τήν παράλειψιν συμ
μορφώσεως μέ τάς διατάξεις τάς περιεχόμενος εϊς τους κανο
νισμούς τοδς άποσκοποΟντας είς τήν τήρησιν τών ζητημάτων 
περί ών προβλέπουν αϊ παράγραφοι (β) καί (γ) τοΟ παρόντος 
{Ιρθρου, είς τρόπον δμως ώστε ή χρηματική αΟτη ποινή νά 
μή ύπερβαίνη τάς εκατόν λίρας
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(Β) νά καθορίση τά τέλη τά πληρωτέα Οπό εργοδότου ή έτερου 
προσώπου σχετικώς ττρός έξέτασιν όριζομένην ύπό τών κανο
ν ι σ μ ώ ν . 

(στ) διά την υπό του Συμβουλίου, κατόπιν εξετάσεως, έ"κδοσιν 
πιστοποιητικού καταστάσεως υγείας η δλλως πως· 

( 'J νά ιιαράσχη έξουσίαν εις τό Συμβούλιον δ π ω ς τοΰτο διατάσστ) 
νεκροψίαν αποβιώσαντος εργάτου προς έζακρίβωσιν τής 
αιτίας τοΰ θανάτου, καθορίζη τήν όκολουθητέαν πορείαν καί 
όρίζη τά της εκδόσεως πιστοποιητικών καί εκθέσεων 

(η) διά ιήν ύπό τοΟ Συμβουλίου εκδοσιν πιστοποιητικών ολικής 
n μερικής άνικανότητος είτε προσωρινών είτε τελειωτικών 
κατά τήν διάκρισιν τοΰ Συμβουλίου· 

(θ) νά καθορίση τους δρους οΐτινες θά διέπουν τό δικαίωμα έξακο
λουθήσεως τής εβδομαδιαίας πληρωμής αποζημιώσεων είς 
πρόσωπα απουσιάζοντα ή έγκαθιστάμενα είς τό έζωτερικόν

(ι) διά τοιαϋτα άλλα ζητήματα ώς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον 
ήθελε κρίνει παρεμπίπτοντα ή παρεπόμενα διατάξεων περιλαμ
βανομένων είς τους κανονισμούς δυνάμει τών ανωθι προβλέ
ψεων τοΰ παρόντος άρθρου. 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ'.—ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΠΝΕΥΜΟΚΟ
ΝΙΑΣΕΩΣ. 

26.—(Ι) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος νόμου, Ιδρύεται ταμεϊον ΐΰρυσιςΤα-

οπερ θά είναι γνωστόν ώ ς «Τό Ταμεϊον Αποζημιώσεως Πνευμοκονιά ( ,ε ί0υ Λι,° 
σεως» και τό όποιον θά διατελη ύπό τόν ελεγχον καί τήν διεύθυνσιν τής ^ ^ ° ^ ς

ι ά . 
'Επιτροπείας. σ ς ο ς . 

Τό Ταμεϊον τούτο δέχεται πάσας τάς εισφοράς τάς πληρωνομένας ύπό 
εργοδοτών ασχολουμένων εις τίνα εν τω Δελτίω κατονομαζομένην βιο
μηχανίαν έξ αύτοϋ δέ καταβάλλεται πάσα άποζημίωσις πληρωτέα δυνάμει 
τοΰ παρόντος νόμου. 

(2) Ό Γενικός 'Ελεγκτής ελέγχει τό Ταμεϊον και δημοσιεύει τους 
λογαριασμούς αυτού όμοΰ μετά τής έπ' αυτών εκθέσεως του. 

(3) Τά εις τό Ταμεϊον ανήκοντα χρήματα δύνανται άπό καιρού είς 
καιρόν νά τοποθετώνται ύπό τοΰ Ταμίου εις καταλλήλους επενδύσεις 
συμφώνως τών οδηγιών τοΰ Υπουργού Οικονομικών όστις θά συμβου
λεύεται τόσον τους Έργοδότας δσον καί τάς 'Οργανώσεις τών εργαζο
μένων. 

27. Πάσα δαπάνη τήν οποίαν υφίσταται ό Λειτουργός "Αποζημιώσεων, Διοικητικά 
τό Συμβούλιον, ή 'Επιτροπεία ή οιοσδήποτε Δημόσιος Λειτουργός εν ^οδσ. 
τη εκτελέσει τοΰ παρόντος νόμου θά βαρύνη τόν λογαριασμόν παγίου 
ταμείου τής Δημοκρατίας. 

28.—(Ι) Πάς εργοδότης ασχολούμενος εις έν τω Δελτίω κατονομαζο Πληρωμή 
μένην βιομηχανίαν θά πληρώνη είς τό Ταμεϊον τοιαύτας συνδρομάς συνδρομΟν 
εϊτε έν εΐδει μηνιαίων εισφορών είτε δλλως ώ ς δύνανται άπό καιρού είς ^ Q V

P Y ° 
καιρόν νά καθορίζωνται υπό τοΟ Υπουργ ικού Συμβουλίου δυνάμει 
διατάγματος δημοσιευομένου είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημο
κρατίας, καί θά δίδη τοιαύτας εγγυήσεις τάς οποίας ό Υ π ο υ ρ γ ό ς δύναται, 
τή έγκρίσει τοΰ "Υπουργικού Συμβουλίου, νά καθορίζτι· καί οιονδήποτε 
ποσόν όφειλόμενον υπό εργοδότου τινός δυνάμει τοΟ παρόντος νόμου 
θά πληρώνεται προς τόν Λειτουργόν Αποζημιώσεων δστις θά καταθέτη 
τοΟτο εις τό Ταμεϊον: 

Νοείται δτι ή ύποχρέωσις τοΟ Ταμείου νά πληρώνη, άποζημίωσιν εϊς 
οίανδήποτε εΙδικΛν περίπτωσιν δέν θά επηρεάζεται ύπό οιασδήποτε 
παραλείψεως έκ μέρους εργοδότου τινός νά πληρώστι τά προς το Ταμεϊον 



οφειλόμενα ττοσά. η ύπό τοϋ τερματισμού τής απασχολήσεως εργοδότου 
τινός είς £ν τω Δελτίω κατονομαζομένην βιομηχανίαν. 

(2) "Επιπροσθέτως τής ώ ς δ ν ω διατάξεως τοΟ παρόντος δρθρου, 
άμα TTJ Ιδρύσει τοΰ Ταμείου, τό "Υπουργικδν Συμβούλιον δια. διατάγματος 
δημοσιευομένου εις την έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας, καθο
ρίζει τοιαύτην άρχικήν συνεισφορών διά τήν Ξναρξιν τής λειτουργίας τοΰ 
Ταμείου, πληρωτέαν ύφ" έκαστου εργοδότου ασχολουμένου είς μίαν τών 
εν τω Δελτίω κατονομαζομένων βιομηχανιών, ώ ς ήθελεν αποφασίσει, 
διά τήν εΐσπραξιν της οποίας Ισχύουν αϊ αύταΙ διατάξεις ώ ς και διά τάς 
εις τό μέλλον πληρωνομένας συνδρομάς δυνάμει τοϋ παρόντος νόμου. 

(3) "Επιπροσθέτως προς οιονδήποτε ποσόν πληρωτέον δυνάμει τών 
εδαφίων (Ι) και (2) του παρόντος άρθρου οιοσδήποτε εργοδότης πάρα-
λείπων νά συμμορφωθή προς ταύτας θά πληρώνη έπιπρόσθετον ποσόν 
έκ πέντε τοις εκατόν τοϋ ποσού τοϋ πληρωτέου ύπό του έν λόγω εργο
δότου δυνάμει τών έν λόγω εδαφίων. 

ι.ΊΡ'ίοιν, 29. Πάς εργοδότης ασχολούμενος είς έν τω Δελτίω κατονομαζομένην 
ΚατυΛ.ν,,.ν βιομηχανίαν υποχρεούται δπως— 
ftOTisv. (α) τηρη εγγράφως όρθον καταλογον έκαστου εργάτου άπασχοΛου

μένου ύπ* αύτοϋ, έμφαίνοντα τον αριθμόν τών ήμερων κατά τάς 
οποίας ό ρηθείς εργάτης είργάσθη παρ* αύτώ εντός έκαστου 
έτους, τήν φύσιν της ίρ^αοίας τήν όττοίαν ό εργάτης άπό καιρού 
εϊς καιρόν έξετέλει. τά ημερομίσθια, τόν μισθόν ή δλλην άμοιβήν 
πληρωθεΐσαν ΰπ* αυτού είς τόν ρηθέντα έργάτην άπό καιρού 
είς καιρόν κατά τήν περίοδον της τοιαύτης απασχολήσεως του· 

(fi) έπιτρέπη είς τόν Λειτουργόν "Αποζημιώσεων ή είς οιονδήποτε 
άλλον Λειτουργόν δεόντως ύπό τοϋ "Υπουργού έξουσιοοοτη
θέντα όπως έτπθεωρη καΐ λαμβάνη αντίγραφα τοϋ έν τη παρα
γράφω (α) τοϋ παρόντος δρθρου αναφερομένου καταλόγου. 
και 

(■/) οσάκις ζητεί τούτο ό Λειτουργός 'Αποζημιώσεων νά παρέχη 
ίτρός αυτόν ορθόν αντίγραφαν τοΰ ρηθέντος καταλόγου άναφο
ρικώς προς οιονδήποτε έργάτην καθ' οιονδήποτε χρόνον 
άπασχοληθέντα υπ" αυτού εις τίνα έν τω Δελτίω κατονομαζο
μένην βιομηχανίαν. 

Εξουσία 30.—(Ι) Ό σ ά κ ι ς εργοδότης ασχολούμενος εις τίνα έν τω Δελτίω κατο
καθοριομοϋ νομαζομένην βιομηχανίαν καθ* οιονδήποτε χρόνον ήθελε παραλείψει νά 
αυνεισψορΟν. Τηρή καταλόγους ή νά έπιτρέψη είς τόν Λειτουργόν 'Αποζημιώσεων 

ή είς δεόντως έξουσιοδοτημένον λειτουργόν νά επιθεώρηση καΐ νά λάβη 
αντίγραφα τών καταλόγων ή νά παράσχη προς τόν Λειτουργόν "Αποζη
μιώσεων αντίγραφα τών καταλόγων του, τό "Υπουργικδν Συμβούλιον 
δύναται διά διατάγματος δημοσιευομένου είς τήν επισημον εφημερίδα 
της Δημοκρατίας νά καθορίση τό ποσόν της συνεισφοράς της καταβλη
τέας υπό τοΰ έν παραλείψει ευρισκομένου εργοδότου βάσει οίασδήποτε 
εις τήν κατοχήν του πληροφορίας έξ οίασδήποτε πηγής προερχομένης. 

(2) Έάν όμως εντός δεκατεσσάρων ήμερων άπό της ημέρας καθ' ήν 
εϊδοποίησις καθορισμοΟ τής συνεισφοράς εδόθη προς τόν έργοδότην 
ύπό τοΰ Λειτουργού "Αποζημιώσεων, ό εργοδότης παράσχη προς τόν 
Λειτουργόν 'Αποζημιώσεων άντίγραφον τοϋ καταλόγου τοϋ τηρητέου 
δυνάμει τών διατάξεων τοϋ δρθρου 29, καλύπτοντος τήν περίοδον 
άναφορικώς προς τήν οποίαν 2γινεν ό καθορισμός τής συνεισφοράς, 
τότε τό Ύπουργικόν Συμβουλιον, κατόπιν επιθεωρήσεως τήν οποίαν 
ήθελε θεωρήσει άναγκαίαν, θά προβαίνη είς τήν αναθεώρησιν τοΟ καθο
ρισμού τής συνεισφοράς συμφώνως προς τό παρασχεθέν άντίγραφον. 
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31. "Ο Υ π ο υ ρ γ ό ς θά ζήτηση άπό τόν Ύττουργόν ΟΙκονομικών δ π ω ς Στατιστική 
δρίση ττροσοντοΟχον λειτουργόν τοΟ Υπουργείου ΟΙκονομικών διά <*νασκόπησις. 
τους ακολούθους σκοπούς:— 

(α) δ π ω ς προβή είς άνασκόπησιν της λειτουργίας τοΟ παρόντος 
νόμου κατά τήν περίοδον τήν λήγουσ.αν την 31ην Δεκεμβρίου, 
1963. καΐ δ π ω ς μετά ταύτα προβαίνη είς τοιαύτην άνασκόπησιν 
κατά τήν περίοδον τήν λήγουσαν τήν 31 ην Δεκεμβρίου έκαστης 
πενταετίας καί δ π ω ς επί έκαστη τοιαύτη ανασκοπήσει συντάσση 
έκθεσιν επί της οίκονομικής καταστάσεως τοϋ Ταμείου, καί 

(/{) δ π ω ς προβαίνη ενδιαμέσως είς άνασκόπησιν της λειτουργίας 
τοϋ παρόντος νόμου έάν οποτεδήποτε ή "Επιτροπεία δέν είναι 
Ικανοποιημένη ότι τό Ταμεΐον είναι αρκούντως προικισμένον 
προς άντιμετώπισιν τών υποχρεώσεων του και έπ! τοιαύτη 
ανασκοπήσει νά συντάσση έκθεσιν προς τόν Ύπουργόν έπι 
της οίκονομικής καταστάσεως τοϋ Ταμείου. 

32. Έάν εξ οιασδήποτε εκθέσεως ληφθείσης δυνάμει τοϋ άρθρου 3! *Ef.r,uo'a 
καταφαίνεται δτι τό Ταμεΐον περιήλθεν ή υπάρχει πιθανότης νά περιέλθη ^^α""^-
είς ανικανότητα νά αντιμετώπιση τάς υποχρεώσεις του τό "Υπουργικόν ιων, 
Συμβούλιον δύναται διά διατάγματος νά προβή είς τήν τροποποίησιν 
οιασδήποτε διατάξεως προγενεστέρου διατάγματος γενομένου δυνάμει 
τοϋ παρόντος νόμου, νοουμένου δτι αϊ τροποποιήσεις αύται είναι 
τοιαύτης φύσεως ώστε νά καθίσταται δυνατή ή περιέλευσις τοϋ Ταμείου 
εις κατάστασιν τοιαύτην ώστε τούτο νά είναι επαρκές νά αντιμετώπιση 
τάς υποχρεώσεις του. 

ΜΕΡΟΣ Ζ.—ΔΙΑΦΟΡΑ. 
33. (Ι) 'Οσάκις οιοσδήποτε εργοδότης παραλείπει ή αμελεί νά πλήρωση ιν.ραπτώμα

οίασδήποτε συνεισφοράς τάς οποίας υποχρεούται δυνάμει τοϋ παρόντος Λα κ:'{ 1,0,να1 

νόμου νά πλήρωση υπόκειται δι' εκαστον παράπτωμα νά κάταδικασθή 
είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς εκατόν λίρας τό δε Δικαστήριον τό 
ί'κδικάζον τό παράπτωμα επιπροσθέτως διατάσσει τό καταδικαζόμενον 
πρόσωπον νά πλήρωση είς τό Ταμεΐον ποσόν ίσον προς εκείνον τό όποιον 
παρέλειψεν ή ήμέλεσε νά πλήρωση, συμπεριλαμβανομένου τοϋ ποσοϋ 
περί ου γίνεται πρόβλεψις εν τω έδαφίω (3) τοϋ άρθρου 28. 

(2) Οιονδήποτε ποσόν τό όποιον τό Δικαστήριον ήθελε διατάξει δ π ω ς 
πληρωθή είς τό Ταμεΐον δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου εισπράττεται 
καθ' δν τρόπον εισπράττεται πρόστιμον τι. 

(3) Οιονδήποτε ποσόν μή δν πρόστιμον πληρωνόμενον υπό τοϋ 
εργοδότου δυνάμει τών άνωθι διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου θεω
ρείται ώς πληρωμή προς έξόφλησιν τών μή πληρωθεισών συνεισφορών. 

(4) Πάν πρόσωπον εΰρεθέν ενοχον οιασδήποτε παραβάσεως ή μή 
συμμορφώσεως προς οιανδήποτε διάταξιν τοϋ παρόντος νόμου άναφο
ρικώς προς τήν οποίαν δέν προβλέπεται ειδική ποινή, υπόκειται δι* 
εκαστον παράπτωμα κατόπιν καταδίκης είς πληρωμήν προστίμου μή 
υπερβαίνοντος τάς εκατόν λίρας. 

(5) Ουδεμία διάταξις τοϋ παρόντος άρθρου δύναται νά έρμηνευθή 
ώ ς έμποδίζουσα τήν εΐσπραξιν οιωνδήποτε ποσών οφειλομένων προς 
τό Ταμεΐον διά πολιτικής αγωγής . 

34.—(Ι) Ουδεμία μήνυσις διά παράπτωμα δυνάμει τοϋ παρόντος νόμου Μηνύσεις. 
θά γίνεται είμή ύπό ή τη συγκαταθέσει τοϋ Γενικοϋ Εισαγγελέως της 
Δημοκρατίας. 

(2) Οιοσδήποτε λειτουργός τοϋ "Υπουργείου 'Εργασίας καί Κοινω
νικών 'Ασφαλίσεων δύναται νά έμφανισθή είς τοιαύτας μηνύσεις ώ ς 
είσαγγελεύς έάν καί έφ" δσον ήθελε όρισθή ύπό τοΟ "Υπουργού έστω 
και έάν δέν είναι δικηγόρος. 
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κ . τ . λ . π λ η 

ρώνονται fίς 
τύ Ιαμ«ΐ<>ν. 

"Λπαλλανι") 
ύηΛ τί>·.ο.; 

χ α ρ τ ο σ ή 

μανα ».«<;. 

'Fψαρμογί) 
τοϋ νόμου. 

Λιο^ικίχοτ^ · 
►.<!><; Κανονι.

ο μ ύ ς . 

'Kntρομι, ί·_τ 
ενόρκως 
της ;.,Α. ο·; 

35.—(Ι) Πάν ποσόν όφειλόμενον είς τό Ταμεΐον είναι είοττράξιμον ώ ς 
χρέος προς τήν Δημοκρατίαν καί, δνευ έττηρεασμοΟ οίασδήττοτε άλλης 
θεραπείας, δύναται νά είσττραχθτ] ύπό του Λειτουργού "Αποζημιώσεων 
ώς άστικόν χρέος. 

(2) Ή αγωγή προς εΤσπραξιν ώ ς άστικοΟ" χρέους παντός ποσόΰ οφει
λομένου προς τό Ταμεΐον δύναται νά έγερθή ύπό Λειτουργού εξουσιοδο
τημένου προς τοΰτο δι" είδικής η* γενικής εντολής τοΟ Λειτουργού "Απο
ζημιώσεων δ δέ εξουσιοδοτημένος Λειτουργός δύναται νά ένεργήσΐ] 
ώς δικηγόρος είς τήν αγωγή ν εΌ~τω καί έάν δέν είναι δικηγόρος. 

36. Παν πρόστιμον, δικαίωμα, ποινή καί έξοδα είσπραττόμενα δυνάμει 
του παρόντος νόμου πληρώνονται είς τό Ταμεΐον καί αποτελούν περι
ουσίαν αυτού έκτος έάν άλλως διά τοΟ παρόντος νόμου ορίζεται. 

37. Ουδέν τέλος χαρτόσημανσεως εισπράττεται έφ" οίασδήποτε επι
ταγής ή διαταγής ή αποδείξεως διδομένης άναφορικώς προς άποζημί
ωσιν πληρωτέαν δυνάμει τοΰ παρόντος νόμου. 

38. Ό νόμος ούτος θά εφαρμόζεται ύπό τοΰ "Υπουργείου "Εργασίας 
και Κοινωνικών' "Ασφαλίσεων. "Ο 'Υπουργός έν τή εφαρμογή τοΰ 
παρόντος νόμου, τηρουμένων οίωνδήποτε άλλων προβλέψεων τοϋ 
παρόντος νόμου, θά άναθέση τήν έκτέλεσιν τών εξουσιών και καθη
κόντων, ώ ς έν τώ παρόντι νόμω προβλέπεται, είς λειτουργούς του 
"Υπουργείου του. 

39. Τό "Ανώτατον Δικαστήριον δύναται νά έκδώση Διαδικαστικόν 
Κανονισμον Ιτχ] σκοτιώ ρυθμίσεως της διαδικασίας τοΰ Δικαστηρίου, 
δυνάμει τού παρόντος νόμου, άνευ επηρεασμού οίωνδήποτε εξουσιών 
αυτού δυνάμει ι ης παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 163 τοϋ Συντάγματος : 

Νοείται ότι, μέχρι της εκδόσεως τοιούτου Διαδικαστικού Κανονισμού, 
είς οιανδήποτε διαδικασίαν δυνάμει τοΰ παρόντος νόμου εφαρμόζονται, 
τηρουμένων τών αναλογιών, οί εκάστοτε Ισχύοντες Κανονισμοί Πολι
τικής Δικονομίας. 

40. Ό ιιαρών νόμος τίθεται έν Ισχύϊ αναδρομικώς άπό τής πρώτης 
"Ιανουαρίου, 1958, δσον άφορα δλας τάς διατάξεις αύτοΰ, πλην τών 
διατάξεων τών αναφερομένων είς τήν πληρωμήν συνδρομών ύπό τών 
εργοδοτών, τών όποιων ή Ισχύς άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ 
παρόντος νόμου είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας. 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΠΡΩΤΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ. 
("Αρθρα 5 καί 6). 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ. 

Βαθμός 
άνικανό

τητος 
έπ'ι τοις 
εκατόν 

91100 
81 90 
7180 
6170 
51 60 
4!  50 
3540 

ϊ  30 

Ποσοστόν Συντάξεως 

"Εβδομα
διαίο ν 
ποσόν 

£μ1λς 
2.850 
2.580 
2.350 
1.990 
1.720 
1.400 
1.130 

860 

ΑΟξησις δι* 
?να έξαρτώ

μενον 

£ μίλς 
1.000 

900 
800 
700 
600 
500 
400 

ΑΟξησις διά 
δύο εξαρτώ

μενους 

£ μίλς 
1.500 
1.350 
1.200 
1.050 

900 
750 
600 

300 Ι 450 

ΑΟξησις διά 
πλείονας τών 
δύο εξαρτω

μένων 
£ μίλς 
1.800 
1.620 
1.440 
1.260 
L080 

900 
720 
540 
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ. 

(Αρθρα 2 και 30). 

Επιχειρήσεις αΐτινες καθ' οιονδήποτε τρόπον επιδίδονται :— 

ι (ΐ ι εις άνόρυξιν ή καθ' οιονδήποτε τρόπον έπεξεργασίαν μεταλ
λευμάτων οιουδήποτε είδους, είτε υπογείως είτε επί της επι
φανείας της γης, και γενικώς εις πάσαν έργασίαν σχετιζομένην 
μέ μεταλλεία, περιλαμβανομένων άμιαντορυχείων, 

Ι/!■ εις άνόρυξιν, σύνθλιψιν ή έκσκαφήν λίθων, βράχων, ή πετρω
μάτων οιουδήποτε είδους, είτε υπογείως είτε έπί της επιφα
νείας της γης, και γενικώς εις πάσαν έργασίαν σχετιζομένην 
μέ λατομεία οιουδήποτε είδους ή μέ μηχανάς διά τήν σύνθλιψιν 
λίθων, βράχων, η πετρωμάτων οιουδήποτε είδους, περι
λαμβανομένων σκύρων (τσακκιλιοΰ), 

( ) εις έργασίαν χυτηρίου, 

(<ϊ) εις έργασίαν κατασκευής ή επεξεργασίας πηλίνων αγγείων, 
μωσαϊκών ή πλακών έκ σκυροκονιάματος (μαρμαράκια), 

(ιι εις οιανδήποτε έργασίαν έκθέτουσαν τους απασχολουμένους 
εις αυτήν εις τον κίνδυνον εισπνοής κόνεως. 

Ανεξαρτήτως των ώ ς ανω :λετίχομερειών και διατάξεων, αί ακόλουθοι 
επιχειρήσεις ρητώς περιλαμβάνονται:— 

I. Biul\ Mining Company IJ mi tod 

I. Cyprus Asbestos Mines Limited 

.*. Cvprus Chrome Company Limited 

A Cyprus Mines Corporation 

5. Cyprus Sulphur and Copper Company Limited 

6. Hellenic Mining Company Limited. 


