
ΠΑΡΑΡΤΗ3&Α ΠΡΩΤΟΙ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ *Αρ. 528 της 13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1966 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Μ Ε Ρ Ο Σ Ι 

Ό περί Πνευμονοκονιάσεως (Αποζημιώσεως) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1966 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 58 τοΟ 1966 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΝΙΑΣΕΩΣ 
(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ) ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ I960; 

Ή Βουλή των "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Πνευμονοκονιάσεως Συνοπτικός 
(Αποζημιώσεως) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1966 καΐ θά άναγινώ- τίτλος, 
σκηται όμοΰ μετά τοΰ περί Πνευμονοκονιάσεως (Αποζημιώσεως) Νόμου 
τοΟ I960 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς ό «βασικός νόμος»).

 n τοθΐ96θ. 

2. Τό "Αρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής άντικα Τροποποίηση 
ταστάσεως των εν αύτω ορισμών τών λέξεων «αναπηρία» καΐ «Δικά

 το
° &ρβροο 2 

στήριον» δια τών ακολούθων ορισμών : τοοβασικοϋ 
«αναπηρία», σημαίνει τήν εκτασιν, έκπεφρασμένην είς έκατοστιαίαν 

άναλογίαν, καθ* ην ό εργάτης συνεπεία τής ασθενείας υπέστη άπώλειαν 
υγείας, τών δυνάμεων αΰτοϋ ή τής προς τό άπολαμβάνειν τήν ζωήν 
ικανότητος. 

«Δικαστήριον» σημαίνει τό άρμόδιον δικαστήριον. 

3. Τό άρθρον 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) διά τής αντικαταστάσεως τής λέξεως «εβδομαδιαίως» (γραμμή 3) ^ J C S ' s 

διά τής λέξεως «μηνιαίως». TOG goratKoD 

(β) διά τής προσθήκης τών κάτωθι επιφυλάξεων: νόμου. 
«Νοείται δτι είς περίπτωσιν μερικής αναπηρίας προκλη

θείσης υπό τής ασθενείας εις βαθμόν αναπηρίας μεταξύ 130 
επί τοις εκατόν πιστοποιηθείσης υπό τοΰ Συμβουλίου κατά ή 
μετά τήν Ι ην Νοεμβρίου 1966, ό εργάτης δύναται νά έκλέξη 
νά συνεχίση απασχολούμενος εϊς αλλην έργασίαν προσφερό
μενη ν ΰπό εργοδότου απασχολουμένου εϊς μίαν τών είς τό 
Δεύτερον Δελτίον κατονομαζομένων βιομηχανιών ή νά απαί
τηση άποζημίωσιν δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου* οπόταν είς 
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Τροποποίηοις 
τοΰ άρθρου 7 
τοΰ βασικού 
νόμου. 
Τροττοπο[ησις 
τοΰ άρθρου 1 0 
τοΰ δασικού 
νόμου. 

ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 15 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 21 
τοΰ δασικού 
νόμου. 

Γροποποίησις 
τοΰ άρθρου 25 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

περίπτωσιν αποδοχής τοιαύτης προφοράς εργασίας ουδεμία 
άποζημίωσις ειμή ώς προβλέπεται κατωτέρω καταβάλλεται δυ
νάμει τοΰ παρόντος Νόμου εφ' δσον χρόνον διαρκεί ή τοιαύτη 
άπασχόλησις : 

Νοείται περαιτέρω δτι οσάκις ό εργοδότης καταβάλλη μειω
μένον μισθόν ή ημερομίσθια, ή πληρωτέα άποζημίωσις δια τήν 
άσθένειαν μειοϋται κατά τοσούτον ποσόν ώστε ή πληρωτέα 
άποζημίωσις προστιθεμένη είς τό ποσόν του καταβαλλομένου 
μισθού ή ημερομισθίων νά μή ύπερβαίνη τόν πρό της αναπη
ρίας πλήρη αύτοΰ μισθόν ή ημερομίσθια». 

4. Ή παράγραφος (γ) καΐ ή έπιφύλαξις τού εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 7 
τοΰ βασικού νόμου διαγράφονται. 

5. Τό άρθρον 10 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) Είς τό εδάφιον (Ι) αϊ λέξεις «καΐ είς έκ τών έτερων δύο δέον 

νά είναι είδικός ακτινολόγος» (γραμμή 3) διαγράφονται. 
(β) Προστίθεται ευθύς αμέσως μετά τό εδάφιον (4) τό κάτωθι 

εδάφιον : 
«5. Τό Συμβούλιον δύναται νά έπιληφθή υποθέσεως τίνος 

τη απουσία οιουδήποτε έτερου μέλους πλην τοΰ Προέδρου 
αύτοΰ, άλλ* εις περίπτωσιν μή συμφωνίας επί της αποφάσεως 
ή ύπόθεσις αϋτη δέον νά έξετασθή ύπό της ολομελείας τοΰ 
Συμβουλίου». 

6. Τό άρθρον 15 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : 
(α) Είς τό εδάφιον (2) ή λέξις «εβδομαδιαία» (γραμμή Ι) διαγράφεται 

καΐ αντικαθίσταται διά της λέξεως «μηνιαία». 
(β) Τό εδάφιον (4) καταργείται καΐ αντικαθίσταται διά τοΰ κάτωθι: 

«4. Ποσά πληρωτέα μηνιαίως λόγω αναπηρίας καταβάλλονται 
τήν τελευταίαν ήμέραν εκάστου μηνός (ή ώς οίον τε τάχιστα) 
διά τόν μήνα τόν λήγοντα τήν ήμέραν της καταβολής». 

(γ) Τό εδάφιον (5) καταργείται καΐ αντικαθίσταται διά τοΰ κάτωθι: 
«(5). 'Οσάκις ή ήμερα, καθ" ην πρόσωπον τι αποκτά δικαίωμα 

έπι αποζημιώσεως δυνάμει του παρόντος Νόμου ή αποκτά 
δικαίωμα έπι τοιαύτης αποζημιώσεως βάσει νέου Οψους, δέν 
είναι ή πρώτη ήμερα τοΰ μηνός, ή πληρωμή διενεργείται ή 
τό νέον ϋψος τίθεται εν ίσχύϊ άπό της πρώτης ημέρας τοΰ μηνός 
ό όποιος περιλαμβάνει τήν ήμέραν αφ* ή ς τό πρόσωπον τοϋτο 
αποκτά τοιούτον δικαίωμα». 

(δ) Τό εδάφιον (6) καταργείται καΐ αντικαθίσταται διά τοΰ κάτωθι: 
«(6) Όσάκις ή ήμερα, καθ' ην πρόσωπον τι παύη νά δικαι

ούται αποζημιώσεως δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου ή άπο
θνήσκη, δέν είναι ή τελευταία ήμερα τοΰ μηνός, καταβάλλεται 
άποζημίωσις δι' όλόκληρον τόν μήνα τόν περιλαμβάνοντα τήν 
ήμέραν έκείνην». 

7. Τό άρθρον 21 τοΰ βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται 
διά τοΰ κάτωθι: 

«21. Αίτησις είς τό Δικαστήριον γενομένη δυνάμει τοΰ 
άρθρου 20 δέον δπως ύποβάλληται εντός έβδομη κοντά πέντε 
ήμερων αφ* ής εξεδόθη ή άπόφασις τοΰ Λειτουργού Απο
ζημιώσεων». 

8. Ή παράγραφος (στ) του άρθρου 25 τοΰ βασικού νόμου τροπο
ποιείται διά τής προσθήκης της λέξεως «μέλους» ευθύς αμέσως μετά 
τήν λέξιν «ύπό» (γραμμή Ι). 
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9. To άρθρον 28 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται διά της προσθήκης 
της κάτωθι επιφυλάξεως μετά την πρώτην έπιφύλαξιν τοΰ εδαφίου ( Ι ) : 

«Νοείται περαιτέρω δτι οσάκις εργοδότης ασχολούμενος εις την 
εν τω Δευτέρω Δελτίω ρητώς περιλαμβανομένην μεταλλευτικήν 
έταιρείαν διακόπτει δΓ οιονδήποτε λόγον τάς εργασίας του υπο
χρεούται δπως συνέχιση νά πληρώνη εις το Ταμεΐον τάς υπό τοΰ 
Υπουργικού Συμβουλίου, δυνάμει τοΠ εδαφίου (!) τοΰ παρόντος 
άρθρου, καθορισθείσας συνδρομάς δι* ην περίοδον ισχύει το εν λόγω 
διάταγμα». 
SO. Το άρθρον 30 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται διά της προσ

θήκης τοΰ κάτωθι εδαφίου αμέσως μετά τό εδάφιον (2): 
«(3) Έάν τό Ύπουργικόν Συμβούλιον πεισθη δτι— 

(α) εϊς βιομηχανίαν τινά διεξάγεται εργασία έκθέτουσα τους 
απασχολουμένους εις αυτήν εϊς τον κίνδυνον εισπνοής 
κόνεως τοιαύτης μορφής ήτις δύναται νά προκαλέση τήν 
άσθένειαν καΐ 

(β) ή βιομηχανία αίίτη δεν συμπεριλαμβάνεται εϊς τό Δεύτερον 
Δελτίον τοΰ παρόντος Νόμου 

δύναται διά διατάγματος δημοσιευομένου εις τήν έπίσημον εφημερίδα 
της Δημοκρατίας νά πρόσθεση τήν βιομηχανίαν ταύτην εις τό εΐρη
μένον Δελτίον, καθορίζον τό ποσόν της συνδρομής τής πληρωτέας 
υπό τών εργοδοτών των απασχολουμένων εϊς τήν εν λόγω βιομη
χανίαν». 

II. 'Αντικαθίσταται εν τω βασικώ νόμω, πλην έν τω άρθρω 32 ή 
λέξις «άνικανότης» διά τής λέξεως «αναπηρία». 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 28 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 3 0 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

12. Τό πρώτον Δελτίον τοΰ βασικού νόμου καταργείται και αντικα
θίσταται διά του Πρώτου Δελτίου τοΰ παρόντος Νόμου. 

13. Τό Δεύτερον Δελτίον τοΰ βασικού νόμου καταργείται και αντι
καθίσταται διά τοΰ Δευτέρου Δελτίου τοΰ παρόντος Νόμου. 

14. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ϊσχύϊ από τής Ι ης Νοεμβρίου 1966. 

ΠΡΩΤΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 
("Αρθρον 12.) 

Βαθμός 
αναπηρίας 

Ύψος Συντάξεως 

Βασικόν 
Αϋξησις 
δι* ένα 

έξαρτώμενον 

Αϋξησις 
διά δύο 
εξαρτώ
μενους 

Αυξησις διά 
πλείονας 
τών δύο 

εξαρτωμένων 

81100 
61 80 
4160 
3 1  40 

Ι  30 

£ μίλς 
13.000 
10.400 
7.800 
4.900 
3.730 

£μίλς 
5.000 
4.000 
3.000 
1.730 
1.300 

£ μίλς 
8.000 
6.400 
4.800 
2.600 
Ι 950 

£ μίλς 
11.000 
8.800 
6.600 
3.420 
2.340 

Άντικατά
στασις εκ
φράσεως έν 
ΐ φ βασικω 
νόμω. 
Άντικατά
στασις τοΟ 
Πρώτου 
Δελτίου 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 

Άνηκατά
στασις τοΰ 
Δευτέρου 
Δελτίου 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 
" Εναρξις 
ισχύος τοΰ 
' αρόντος 
Νόμου. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 
(Αρθρον 13) 

'Επιχειρήσεις αΐτινες καθ* οιονδήποτε τρόπον επιδίδονται — 
(α) εις άνόρυξιν ή καθ' οιονδήποτε τρόπον έπεξεργασίαν μεταλλευ

μάτων οιουδήποτε είδους, είτε υπογείως είτε επί της επιφα

νείας της γης, και γενικώς εις πάσαν έργασίαν σχετιζομένην 
με μεταλλεία, περιλαμβανομένων άμιαντορυχείων, 

(β) εις άνόρυξιν, συνθλιψιν ή έκσκαφήν λίθων, βράχων, ή πετρω

μάτων οιουδήποτε είδους είτε υπογείως είτε επί της επιφανείας 
της γης, και γενικώς είς πασαν έργασίαν σχετιζομένην με λατο

μεία οιουδήποτε είδους ή μέ μηχανάς δια την συνθλιψιν λίθων, 
βράχων, fj πετρωμάτων οιουδήποτε είδους, περιλαμβανομένων 
σκύρων (τσακκιλιοΰ). 

'Ανεξαρτήτως τών ως ανω λεπτομερειών και διατάξεων, αϊ ακόλουθοι 
επιχειρήσεις ρητώς περιλαμβάνονται: 

1. Cyprus Asbestos Mines Limited. 
2. Cyprus Mines Corporation. 
3. Cyprus Sulphur and Copper Company Limited. 
4. Hellenic Mining Company Limited. 

Έτυ*ώθη 4v τφ Τυπογραφεΐφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, Αν Λευκωσία. 


