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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ 'Αρ. 981 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 1972 

ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΑΡΘΡΩΝ 

ΙΜέρος Ι.-ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
Άρθρον 

Τ. Συνοπτικός τίτλος. 
2. 'Ορισμοί. 

ΙΜέρος ΙΙ.-ΗΣΦΑΛ1ΣΜΕΝ01 ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ 
3. Ήσφαλισμένοι. 
4. Εισφορά! μισθωτών. 
5. Ειδική ε'ίσφορά εργοδοτών εις ώρισμένας περιπτώσεις. 
6. Παρακράτησις εισφοράς μισθωτού1 ύπό του εργοδότου. 
7. Είσφοραί αύτο'τελώς εργαζομένων. 
8. Άπόσβεσις εισφορών. 
9. Προαιρετική άσφάλισις. 

10. Πίστωσις εισφορών. 

•Μέρος ΙΙΙ.-ΠΑΡΟΧΑΙ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΛΟΓΩι 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

11. Εϊδη και ϋψος παροχών. 
12. Προϋποθέσεις εισφοράς. 
13. Καταδληθέΐσαι είσφοραί λογιζόμεναι ώς πιστωθεΐσαι. 
14. Βοήθημα γάμου. 
15. Βοήθημα τοκετού. 
16. Επίδομα μητρότητος. 
17. "Εκπτωσις εκ του προς λήψιν επιδόματος μητρότητος δικαιώματος. 
18. Επιδόματα ασθενείας και ανεργίας. 

(1017) 
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Αρθρον 
19. Έξάντλησις και άνάκτησις δικαιώματος εις επίδομα ασθενείας η 

ανεργίας. 
20. "Εκπτωσις ·έκ του προς λήψιν επιδόματος ασθενείας δικαιώματος. 
21. "Εκπτωσις εκ του προς ληψιν επιδόματος ανεργίας δικαιώματος. 
22. Σύνταξις γήρατος. 
23. Σύνταξις άνικανότητος. 
24. Σύνταξις χηρείας. 
25. Επίδομα όρφανίας. 
26. Βοήθημα κηδείας. 

Μέρος I V . - Η Π Α Ρ Ο Χ Α Ι ΛΟΓΩι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 
27. Είδη και ϋψος παροχών. 
28. "Εννοια επαγγελματικού ατυχήματος. 
29. Επίδομα σωματικής βλάβης. 
30. Παροχαί λόγω αναπηρίας. 
31. Μερική αναπηρία λογιζόμενη ως ολική. 
32. Πρ'οσαύξησις συντάξεως αναπηρίας λόγω τακτικής μερίμνης. 
33. Παροχαί λόγω θανάτου. < 
34. Γνωστοποίησις άτυχηΐμάτωιν ύπό ήσφαλισμένων. 
35. Άνάρτησις περιλήψεως ώρισμένων διατάξεων εις τόπους εργασίας. 
36. Υποχρεώσεις αιτούντων και δικαιούχων παροχών λόγω σωματικής 

βλάβης ή αναπηρίας. 
37. Κάθωρισμέναι νόσοι. 
38. "Εκπτωσις εκ του δικαιώματος προς λήψιν επιδόματος σωματικής 

βλάβης και συντάξεως αναπηρίας. 
39. 'Εφαρμογή επί -προοώ-κων υπηρετούντων επί πλοίων και αεροσκαφών. 

Μέρος ν . -ΓΒΝ Ι·Κ ΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙ Σ ΟΕ Ρ Ι ΠΑΡΟΧΩΝ 
40. Δωρεάν ιατρική περΟθαλψις εις ώρισμένας περιπτώσεις. 
41. Καταβολή δαπανών επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ή αναπροσαρμογής 

έ'κ του Ταμείου. 
42. Πρόσωπα εν τή αλλοδαπή ή έκτίοντα ποινήν φυλακίσεως. # 
43. Αϋξησις παροχών δι' εξαρτώμενους. 
44. 'Απαιτήσεις και πληρωμαί. 
45. Διπλά δικαιώματα. 
46. Άντιπροσώπευσις θανόντων και ανικάνων προσώπων. * 
47. 'Αναπαλλοτρίωτον παροχών. 
48. 'Επιστροφή παροχής παρανόμως καταβληθείσης. 

Μέρος VI.-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟίΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

49. 'Ορισμός εξεταστών απαιτήσεων και επιθεωρητών. 
50. Έξουσίαι επιθεωρητών. 
51. Ίατρικόν Συμβούλιον και Ίατρικόν Συμβούλιον Πνευμονοκονιάσεως. 
52. Συμβούλιον Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων. 
53. Ταμεΐον· Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων. ' 
54. Δ,οτπάναι διοικήσεως. 
55. 'Αναλογιστικά! ανασκοπήσεις. 
56. Άνασκόπησις Οψους παροχών. 
57. 'Εξουσία εκδόσεως Κανονισμών. 



1019 Ν. 106/72 

Μέρος V I I . - Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ι Σ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
'ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

"Αρθρον 
58. Έξέτασις απαιτήσεων. 
59. Άναθεώρησις αποφάσεων έξεταστοϋ απαιτήσεων. 
60. Έπί'λυσις ζητημάτων περί του ασφαλιστέου απασχολήσεως και περί 

εισφορών. 
61. Τελεσί'δυκον αποφάσεων Διευθυντού και Υπουργού. 
62. Ιεραρχική προσφυγή. 

Μέρος VIII !-ΠΟ ΙΚΙ ΛΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙ Σ 
63. Άμοιβαϊαι συμφωνικά. 
64. Αδικήματα και ποιναί. 
65. Ποινική δίωξις. 
66. Πολιτική· αγωγή. 
67. Ευθύνη εργοδότου δια τήν άπώλειαν παροχής λόγω ιδίου πταίσματος. 
68. Καταβολή χρηματικών ποινών, κ.λ.π. εΊς το Ταμεΐον. 
69. Προτεραιότης εισφορών εν περιπτώσει διαλύσεως καΐ πτωχεύσεως. 
70. Έξαίρεσις από της φορολογίας και της προς καταβολήν δασμών καΐ 

τελών χαρτοσήμου υποχρεώσεως. 
71. Μεταβατικά! διατάξεις. 
72. Έπανυπολογισμός συντάξεων γήρατος και χηρείας. 
73. Μεταφορά χρημάτων Ταμείου Αποζημιώσεως Πνεμονοικονιάσεως είς 

ευδικόν λογαριασμόν. 
74. Καταργήσεις. 
75. "Εναρξις ισχύος. ' 

Πίνακες 
1. ΜιαθωτοΙ—'Ασφαλιστέοι και έξαιρούμεναι απασχολήσεις. 
2. Αυτοτελώς εργαζόμενοι—Άσφαλιστέαι και έξαιρούμεναι απασχολήσεις. 
3. Έβδομάδιαΐον υψος εισφορών. 
4. Παροχαί πλην των παροχών λόγω επαγγελματικών βλαβών. 
5. Προϋποθέσεις εισφοράς. 
6. Παροχαί λόγφ επαγγελματικών βλαβών. 
7. Βαθμοί αναπηρίας. 
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Ό περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύ
σεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
"Αρβρω 52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Ερμηνεία. 

Πρώτος 
ΠΙναξ. 
Δεύτερος 
Πίναξ. 

Δεύτερος 
ΠΙναξ. 

'Αριθμός 106 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ, 
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙ

ΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΚΟΝΙΑΣΕΩΣ (ΑΠΟ

ΖΗΜΙΩΣΕΩΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Μέρος Ι.ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Κοινωνικών 'Ασφα

λίσεων Νόμος του 1972. 
2.—(1) Έν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη έκ του 

κειμένου— 
«αίτών» σημαίνει πρόσωπον προβάλλον άπαίτησιν διά τήν κατα

βολήν ο'Ιασδήποτε παροχής δυνάμει του παρόντος Νόμου* 
«άμελητέαι άποδοχαι» σημαίνει άποδοχάς μισθωτού ύπολειπο

μένας καθώρισμένου εβδομαδιαίου ποσού, ό δέ δρος «άμελητέαι» 
θά έρμηνεύηται αναλόγως' 

«αναπηρία» σημαίνει άπώλειαν υγείας, δυνάμεων ή τής προς το 
άπολαμβάνειν τήν 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 το δέκοπον πέμπτον έτος 
τής ηλικίας αυτού, στερείται μονίμως τής προς συντήρησιν έαυτου 
Ικανότητος· 

«άνικανότης προς έργασίαν» σημαίνει ανικανότητα προς έργα
σίαν όφειλομένην εις είδικήν τινά νόσον ή σωματικήν ή πνευματι
ικήν άναπηρίαν, ό δέ δρος «ανίκανος προς έργασίαν» θά έρμηνεύη
ται αναλόγως' 

«άπο'δοχαί» περιλαμβάνει πάσαν χρηματικήν άντιμισθίαν έκ τής 
απασχολήσεως μισθωτού ή παν κέρδος έκ τής τοιαύτης απασχο
λήσεως δεκτικόν χρημοττικής αποτιμήσεως, εξαιρουμένων έκτα
κτων προμηθειών και χαριστικών (exgratia) πληρωμών* 

«ασφαλιστέα άπασχόλησις» σημαίνει οιανδήποτε άπασχόληοιν έκ 
τών καθοριζομένων έν τω Μέρει Ι του Πρώτου Πίνακος και έν 
τω Μέρει Ι του Δευτέρου Πίνακος, έκτος έάν αυτή εΐναι έκ τών 
εξαιρουμένων, ήτοι άπασχόλησις καθοριζομένη έν τω Μέρει 11 του 
Πρώτου Πίνακος καΐ έν τω Μέρει 11 του Δευτέρου Πίνακος* 

«αυτοτελώς εργαζόμενος» σημαίνει πρόσωπον έργαζόμενον εις 
οιανδήποτε άσφαλιστέαν άπασχόλησιν καθοριζομένην έν τώ Μέρει 
Ι του Δευτέρου Πίνακος* 

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

«δικαιούχος» άναφορικώς προς οιανδήποτε παροχήν σημαίνει τό 
δικαιούμενον ε'ις τοιαύτην παροχήν πρόσωπον' 

«έδδομάς εισφορών» σημαίνει περίοδον επτά ήμερων, άρχομέ
νην τό μεσονύκτιον μεταξύ Κυριακής καΐ Δευτέρας' 
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«έξαιρούμενον πρόσωπον» σημαίνει πρόσωπον ασκούν έξαιρου
μένην άπασχόλησιν, ώς αυτή καθορίζεται εν τω Μέρει 11 τοΟ Πρώτος 
Πρώτου Πίνακος και εν τώ Μέρει 11 του Δευτέρου Πίνακος' πίναξ. 

1 5 ι. r r ■» Δεύτερος 
«εξαρτώμενος» άναφορικώς προς πρόσωπον τι σημαίνει τό πρό Πίνα^· 

σωπον εν σχέσει προς τό όποιον τώ καταβάλλεται αϋξησις παρο
χής δυνάμει του άρθρου 43' 

«εργατική διαφορά» σημαίνει διαφοράν άναφυομένην μεταξύ έρ
δότου και μισθωτών, ή μεταξύ μισθωτών, σχετικώς με την άπα
σχόλησιν η μη άπασχόλησιν, τους δρους απασχολήσεως ή τάς συν
θήκας απασχολήσεως οιωνδήποτε προσώπων, έν τη ύπηρεοία του 
εργοδότου μεΟ' οδ προέκυψεν ή διαφορά ή μή* 

«εργοδότης» περιλαμβάνει και τήν Κϋβέρνησιν τής Δημοκρατίας 
της Κύπρου' 

«ιέτήσιος μέσος δρος εισφορών» άναφορικώς προς οιανδήποτε 
παροχήν σημαίνει τον έτήσιον μέσον δρον τών καταβληθεισών ή 
πιστωθεισών εισφορών, όπολογιζόμενον συμφώνως προς τάς δια Πέμπτος 
τάξεις του Πέμπτου Πίνακος' Πίναξ. 

«έτος εισφορών» σημαίνει περίοδον πεντήκοντα δύο ή πεντήκοντα 
τριών εβδομάδων εισφορών, άρχομένην την πρώτην Δευτέραν του 
Ό'κτωιβρίου ενός εκάστου έτους και λήγουσαν τήν Κυριακήν πρό 
της πρώτης Δευτέρας του 'Οκτωβρίου του επομένου έτους ή άνα
φορικώς προς ήσφαλισμένον τινά, πάσαν έτέραν περίοδον πεντή
κοντα δύο ή πεντήκοντα τριών εβδομάδων εισφορών, ώς αϋτη ^θε
λε ικαθοριάθή διά Κανονισμών 

«'έτος παροχών» σημαίνει περίοδον άρχομένην τήν πρώτην Δευ
τέραν 'Απριλίου εκάστου έτους και λήγουσαν τήν πρό της πρώτης 
Δευτέρας 'Απριλίου του επομένου έτους Κυριακήν ή άναφορικώς 
προς ήσφαλισμένον τινά, πασαν έτέραν περίοδον πεντήκοντα δύο 
ή πεντήκοντα τριών εβδομάδων εισφορών, ώς αυτή ήθελε καθο
ρισθώ διά Κανονισμών* 

«ημέρα διακοπής της απασχολήσεως» σημαίνει ήμέραν άνικανό
τητος προς έργασίαν ή ήμέραν ανεργίας και «περίοδος διακοπής 
της απασχολήσεως» σημαίνει οιασδήποτε δύο ημέρας διακοπής της 
απασχολήσεως, συναπτάς ή μή, εντός περιόδου εξ συναπτών ήμε
ρων ή οιασδήποτε δύο ή πλείονας τοιαύτας περιόδους ε'ίς άς δεν 
παρεμβάλλεται περίοδος μεγαλύτερα τών δεκατριών εβδομάδων" 

«ήμερήσίον υψος» άναφορικώς προς οιανδήποτε περιοδικήν πα
ροχήν, σημαίνει τό εν έκτον του εβδομαδιαίου ύψους της τοιαύτης 
παροχής' 

«ήσφαλιομένος» σημαίνει ήσφαλισμένον δυνάμει του παρόντος 
Νόμου' 

«ίοΓτρί'κή αρχή» σημαίνει τό Ίατρικόν Συμβούλιον ή τό Ίατρικόν 
Συμβούλιον Πνευμονοκονιάσεως τό όριζόμενον δυνάμει του άρ
θρου 51 ή Ίατρικόν Λειτουργόν' 

«ιατρική περίθαλψις» σημαίνει ίατρικήν περίθαλψιν, χειρουργι
κήν έπέμβασιν και θεραπείαν προς άποκατάστασιν της υγείας, 
περιλαμβάνονται δε αί πάσης φύσεως θ'εραπεΐαι, δίαιται ή ετεραι '■' 
θεραπευτικά! άγωγαί, ώς κα! φαρμακευτική περίθαλψις· . ; . . . 

«'Ιατρικός Λειτουργός» σημαίνει Κυβερνητικόν Ίατρικόν Λει

τουργόν' 
" '«κοίθωρισμένος» σημαίνει καθωρισμένον διά Κανονισμών* . „ 

«Κανονισμοί» σημαίνει κανονισμούς εκδιδόμενους ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου' 
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2τοϋ1964 
3 του 1966 

28 του 1968 
48 τοΰ 1969 
23 του 1970 
65 του 1972. 
11 του 1960 
58 τοϋ 1966. 

Πρώτος 
Πίναξ. 

2το01964 
3 του 1966 

28 τοϋ 1968 
48 του 1969 
23 τοϋ 1970 
65το01972. 

2 τοΰ 1964 
3 τοΰ 1966 

28 τοΰ 1968 
48 τοϋ 1969 
23 τοϋ1970 
65 τοϋ 1972. 

2τοΰ1964 
3 τοΰ 1966 

28τοΰ1968 

«καταργηθέλτες Νόμοι» σημαίνει τους ύπό του παρόντος Νόμου 
καταργηθέντας Νόμους* 

«μην εισφορών» σημαίνει περίοδον τεσσάρων η πέντε εβδομάδων 
εισφορών, άρχομένην την πρώτην Δεύτερον ημερολογιακού μηνός 
και λήγουσαν την Κυριακήν προ της πρώτης Δευτέρας τοΰ επο
μένου ημερολογιακού μηνός* 

«μισθωτός» σημαίνει πρόσωπον άσκοϋν οιανδήποτε άσφαλιστέαν 
άπασχόλησιν εκ των καθοριζομένων εν τω Μέρει Ι του Πρώτου 
Πίνακος' 

«ορισθείσα ημερομηνία» σημαίνει τήν δια γνωστοποιήσεως δημο
σιευομένης εν τη έπ:ισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας όρισθησο
μένην ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου ήμερομηνίαν δια τήν εναρ
ξιν της ισχύος τών προνοιών του παρόντος Νόμου* 

«ορφανός» σημαίνει άνήλικον οδτινος αμφότεροι οί γονείς απε
βίωσαν* 

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

«συντάξιμος ηλικία» σημαίνει τήν ήλι'κίαν τών έξήκοντα πέντε 
ιέτών' 

«σχετική απώλεια ικανότητος» σημαίνει τήν όλικήν ή μερικήν 
άπώλειαν της συνήθους χρήσεως τών οργάνων ή μερών του σώ
ματος ή τήν συνεπεία ταύτης καταστροφή ν ή βλάβην τών ψυ'σικών 
ή πνευματικών λειτουργιών* 

«σχετικόν ατύχημα» και «σχετική σωματική βλάβη» άναφορικώς 
προς επίδομα σωματικής βλάβης, παροχάς λόγω αναπηρίας ή θα
νάτου, σημαίνουν αντιστοίχως το ατύχημα ή τήν σω,ματιικήν βλά
ιβην 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 το πρώτον 
τάς προϋποθέσεις προς θεμελίωσιν δικαιώματος έις τοιαύτην πα
ροχήν, πλην της προϋποθέσεως της υποβολής αΐτήσεως" 

«Ταμεΐον» σημαίνει το Ταμεΐον Κοινωνικών Άσφαλί'σεων το 
ίδρυόμενον δυνάμει του άρθρου 53* 

«τέως δικαιούχος» σημαίνει τον δυνάμει τών καταργηθέντων περί 
Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμων δικαιουχον* 

«τέως ένεργητικόν» σημαίνει το αμέσως προ της ορισθείσης 
ημερομηνίας ένεργητικόν του* ταμείου του Ιδρυθέντος δυνάμει τών 
καταργηθέντων περί Κοινωνι'κών 'Ασφαλίσεων Νόμων* 

«τέως ήσφαλισμένος» σημαίνει πρόσωπον τό όποιον κατέ'βαλεν 
είσφοράν δυνάμει, τών καταργηθέντων περί Κοινωνικών 'Ασφα
λίσεων Νόμων ή του περ'Ι Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου του 1956' 
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«τοκετός» σημαίνει τοκετόν άπολήγοντα εις την γέννησιν ζώντος 
τέκνου, ή τοκετόν γενόμενον μετά πάροδο ν εικοσιοκτώ εβδομάδων 
κυοφορίας και άπολήγοντα ε'ίς τήν γέννησιν τέκνου ζώντος ή" νε
κρού, ό δε δρος «κυοφορία» θα έρμηνεύηται αναλόγως' 

«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν 'Εργασίας και Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων. 
(2) Δια τους σκοπούς του· παρόντος Νόμου— 

«γονεύς» περιλαμβάνει και θετόν γονέα ή πρόσωπον υιοθέτησαν 
τέκνον κατά τίνα ύπό τοΰ δικαίου αναγνωριζόμενο ν τρόπον' 

«μήτηρ» περιλαμβάνει και την θ'ετή,ν .μητέρα' 
«πατήρ» περιλαμβάνει καΐ τον θετόν πατέρα' 
«τέκνον» περιλαμβάνει και προγονόν, νόθον τέκνον και τέκνον 

υίοθέτηθέν κατά τίνα ύπό του δικαίου άναγνωριζόμενον τρότιον. 
(3) Δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου̂ — 

(α) πρόσωπον τι λογίζεται άνω οιασδήποτε ηλικίας, εάν συνε
πλήρωσε τήν ήλικίαν ταύτην 

(β) πρόσωπον τι λογίζεται μεταξύ δύο ώρισμένων ηλικιών, έάν 
συνεπλήρωσε τήν μικροτέραν ήλικίαν, ουχί δμως τήν μεγαλυ. 
τέραν τοιαύτην" 

(γ) πρόσωπον τι λογίζεται μή συμπληρώσαν τήν ήλικίαν τών 
(δεκαοκτώ ετών μέχρι της ενάρξεως της δεκάτης ογδόης 
ιέπετεί'ου της γεννήσεως του, τό αυτό δε Ισχύει και δια τάς 
λοιπάς ηλικίας. 

Μέρος ΙΙ.ΗΣΦΑΛΙΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ 
3 . Τά ακόλουθα πρόσωπα ασφαλίζονται δυνάμει του παρόντος Ήσφαλισμένοι 

Νόμου : 
(α) μισθωτοί, ήτοι πρόσωπα ασκούντα επί κέρδει άσφαλιστέαν 

άπασχόλησιν έκ τών καθοριζομένων εν τω Μέρει Ι του Πρώ πρώτος 
του Πίνακος, εξαιρουμένων δμως τών εν τω Μέρει 11 του πίναξ. 
αύτοΟ Πίνακος καθοριζομένων προσώπων' 

(β) αυτοτελώς εργαζόμενοι, ήτοι πρόσωπα ασκούντα επί κέρδει 
άσφαλιστέαν άπασχόλησιν έκ τών καθοριζομένων έν τω 
Μέρει Ι του Δευτέρου Πίνακος, εξαιρουμένων δμως τών έν Δεύτερος 
τω Μέρει 11 του αύτοΰ Πίνακος καθοριζομένων προσώπων' Πίναξ. 

(γ) έτερα πρόσωπα, ως καθορίζεται έν τω άρθρω 9. 

4.—(1) Δι' έκάστην εβδομάδα εισφορών, καθ' ην ή δια τμήμα τής Είσφοραΐ 
οποίας πρόσωπον τι άπησχολήθη ως μισθωτός, υφίσταται ύποχρέωσις μισθωτών, 
καταβολής τριών εισφορών ήτοι μιας παρά του μισθωτού, ετέρας 
παρά του εργοδότου και τρίτης έκ του Παγίου Ταμείου τής Δημοκρα
τίας : 

Νοείται δτι— 
(α) ουδεμία εισφορά καταβάλλεται δι' οιανδήποτε εβδομάδα 

άναφορικώς προς άπασχόλησιν έκ της όποιας αϊ άποδοχαί 
του μισθωτού είναι άμελητέαι, έκτος έάν ό μισθωτός τελή 
•έπ' άδεια μετ' απολαβών έκ του ΚεντρικοΟ Ταμείου 'Αδειών 8τοΰ1967 
του ίδρυθέντος δυνάμει τών περί Ετησίων 'Αδειών μετ' Άπο 23τοθΐ969 
λαβών Νόμων του 1967 εως 1972 ή είναι μαθητευόμενος, 20τοϋΐ970 
ή έκτίη ποινήν φυλακίσεως' 34τοθΐ972 

(β) ουδεμία ε'Ίσφορά καταβάλλεται δι' οιανδήποτε εβδομάδα 
ήτις έπεται τής εβδομάδος καθ' ην ό μισθωτός συνεπλήρωσε 
τήν ήλικίαν τών έβ&ο'μή κοντά ετών 

66τοϋ1972. 
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Τρίτος 
Πίναξ. 

Ειδική 
εισφορά 
εργοδοτών 
εΐς ώρισμένας 
περιπτώσεις. 

Παρακράτη-

σις είσφορας 
μισθωτού 
ύπό τοΟ 
εργοδότου. 

8 τοΰ 19 67 
25:'το0.1.96β 
23τοϋί969> 
20 του 1970 
3 4 τ ο 0 1 9 7 2 
66 τοΰ 1972. 

(γ) ουδεμία εισφορά καταβάλλεται άναφορικώς προς μισθωτόν 
. δστις δέν έχει καταίβάλει είσφοράν πρό της εβδομάδος εισ

φορών καθ' ην ούτος συνεπλήρωσε τήν συντάξιμον ήλυκίαν. 
(2) Το έβδομαδιαίον ΰψος των εισφορών των καταβλητέων άνα

φορικώς· προς τήνάπασχόλησιν μισθωτοΰ, ύπό του μισθωτού, του 
εργοδότου αύτοΰ και εκ τοΰ Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας, 
είναι το έκτιθέμενον αντιστοίχως εν ταΐς στήλαις (α), (β) και (γ) 
τοΰ Τρίτου Πίνακος. 

(3) Ό εργοδότης ευθύνεται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 
6, δια τήν καταβολήν τόσον της ύπ' αύτοΰ καταβλητέας εισφοράς 
δσον καΐ της ύπό τοΰ μισ'θώτου καταβλητέας τοιαύτης, ε'ίσφοραί δε 
ρϋτω καταβληθείσα ι ύπό του εργοδότου δια λογαριασμόν του μι
σθωτού λογίζονται ώς είσφοραί καταβληθεΐσαι ύπό τοΟ μισ'θώτου. 

(4) 'Προκειμένου περί κατηγορίας ή τάξεως μισθωτών απασχο
λουμένων συνήθως ύπό δύο ή πλειόνων εργοδοτών εντός της αυτής 
εβδομάδος ε'ίσφορών, Κανονισμοί δύνανται νά προβλέψωσι περί του 
τρόπου καταβολής ύπό του μισθωτού αμφοτέρων των ε'ίσφορών τάς 
όποιας ό εργοδότης ευθύνεται δπως καταβάλη δυνάμει του εδαφίου 
(3), ώς καΐ περί τών εν τοιαύταις περιπτώσεσιν υποχρεώσεων του 
μισθωτού <καί του εργοδότου αύτοΰ. 

5 . Έάν ή συχνότης προσβολής έκ πνευμονοκονιάσεως, σιλικώσεως, 
σιδηροσιλικώσεως, άσβεστώσεως ή οιασδήποτε τών τοιούτων νόσων 
συνοδευομένης ύπό φυματιώσεως αύξηιθή, δύναται δια Κανονισμών 
νά γίνη πρόβλεψις διά την καταβολήν ε'Ίδικής είσφορας ύφ' ώρισμέ
νου εργοδότου ή κατηγορίας εργοδοτών, επιπροσθέτως προς τήν δυ
νάμει του άρθρου 4 καταβλητέαν είσφοράν, άναφορικώς προς τήν 
«πασχόλησιν οιουδήποτε μισθωτού ειίς επάγγελμα έκθέτον τον τοι
ούτον μισθωτόν εις τον κίνδυνον οιασδήποτε τών ε'ίρημένων νόσων. 

6.—(1) 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε συμβάσεως περί το εναντίον, ό 
'εργοδότης δέν δικαιούται νά παρακράτη έκ τών αποδοχών τοΰ άπα

:' σχολουμένου παρ' αύτώ μισθωτού, ή άλλως νά διεκδίκηση τήν ύπ' 
αύτοΰ καταβλητέαν ε'Ίσφοράν άναφορικώς προς τόν μισθωτόν τούτον, 
πάς δε εργοδότης δσττς παρακρατεί ή πειράται νά παρακράτηση 
τήν ύπ' αύτοΰ .καταβλητέαν άναφορικώς προς οιονδήποτε μισθωτόν 
είσφοράν έν δλω ή έν μέρει, έκ τών αποδοχών τοΰ μισθωτού τούτου, 
είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

(2) Ανεξαρτήτως τών διατάξεων οιουδήποτε νόμου ή οιασδήποτε 
συμβάσεως περί τό εναντίον, αϊ είσφοραί αΐτινες καταβάλλονται ύπό 
τοΰ εργοδότου διά λογαριασμόν μισθωτού λαμβάνοντος έκ του εργο
δότου άποδοχάς, δύνανται νά διεκδικηθώσι διά παρακρατήσεων διε
νεργουμένων έκ τών οφειλομένων τω μισθωτώ ύπό τοΰ εργοδότου 
αποδοχών ουχί δε άλλως : . 

Νοείται δτι δέν επιτρέπεται τοιαύτη παρακράτησις εξ οιωνδήποτε 
αποδοχών πλην τών κοίταβαλλομένων, έν δλω ή έν μέρει, άναφορικώς 
προς.τήν εβδομάδα .ή τμήμα της εβδομάδος εισφορών δι' ην εΐναι 
καταβλητέα ή. τοιαύτη εισφορά. ··.■',.', 

(3). 'Ανεξαρτήτως της επιφυλάξεως τοΰ εδαφίου (2), τό ύπό τοΰ 
εργοδότου καταβαλλόμενον ποσόν διά λογαριασμόντοΰ μισθωτοΰ 
δι' έ'βδομάδα εισφορών κάθ' ην ό μισθωτός τελεί έπ* άδεια μετ' απο
λαβών έκ τοΰ Κεντρικού Ταμείου 'Αδειών τοΰ ίδρυθέντος δυνάμει 
τών περί 'Ετησίων 'Αδειών μετ' 'Απολαβών Νόμων τοΰ 1967 εως 
1972,. δύναται νά διεκδικηΐθή διά παρακρααήσεων διενεργουμένων 
έκ τών οφειλομένων τω μισίθωτώ ύπό τοΰ εργοδότου αποδοχών ανα
φορικούς προς τήν τελευταίαν εβδομάδα εισφορών δι' ην ό' εργοδότης 
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καταβάλλει άποδοχάς προ της άδειας ή άναφορικώς προς την ττρώ
τη.ν εβδομάδα δι' ην καταβάλλει άποδοχάς μετά την άδειοα/, ούχι 
δε άλλως. 

(4) Όσάκις μαθητευόμενος δέν λαμβάνη άποδοχάς παρά τοΟ ερ
γοδότου αύτου η λαμβάνη άποδοχάς εις εβδομαδιαίο ν ΰψος μη υπερ
βαίνον τάς αμελητέας άποδοχάς, ό εργοδότης υποχρεούται ε'ίς την 
καταβολην τόσον της ύπ' αύτου καταβλητέας είσφο,ρας όσον και 
της ύπό του μαθητευομένου καταβλητέας τοιαύτης, δέν δικαιούται 
όμως νά διεκδίκηση ταύτην παρά του μαθητευομένου. 

(5) Άναφορικώς προς μισθωτόν δστις εκτίει ποινή,ν φυλακίσεως 
ή Κυβέρνησις της Δημοκρατίας υποχρεούται εις την καταβολην τόσον 
της υπ' αυτής ως εργοδότου καταβλητέας εισφοράς, όσον και της 
ύπό του μισθωτού καταβλητέας τοιαύτης : 

Νοείται ότι διά Κανονισμών δύναται νά γίνη πρόβλεψις διά παρα
κράτησιν εν όλω ή εν μέρει της ε'ίσφορας τοΰ τοιούτου μισθωτοΰ 
εκ τώ'ν αποδοχών αύτου. 

7.—(1) Δι ' εκαστον μήνα εισφορών καθ' όν ή διά τμήμα τοΰ Είσφοραί 
οποίου ό ήσφαλισμένος εργάζεται αυτοτελώς υποχρεούται εις τήν αυτοτελώς 
καταβολην εισφοράς δι' έκάστην εβδομάδα εισφορών τοΟ

1 τοιούτου
 έ

ΡΥ«ζ°μ
έ
νων. 

μηνός διά τήν 'οποίαν δέν είναι ύπόχρεως εις τήν καταβολην εισφο
ράς ως μισθωτός, καταβάλλεται δε εκ του Παγίου Ταμείου της 
Δημοκρατίας εισφορά ανερχομένη εις το ήμισυ τής έν λόγφ εισ
φοράς : 

Νοείται ότι ουδεμία εισφορά καταβάλλεται ύπό αυτοτελώς εργα
ζομένου^ 

(α) εάν οδτος δεν εχη καταβάλει ε'ίσφοράν προ τής εβδομάδος 
εισφορών κάθ' ην οδτος συνε'πλήρωσε τήν συντάξιμον ήλι
κίαν' καΐ 

(β) διά πάσαν εβδομάδα εισφορών ήτις ειΐεται τής έ'βδομάδος 
εισφορών καθ' ην οδτος συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν τών έβδο
μη κοντά ετών. 

(2) Τό'έβδομάδιαΐον ΰψος της εισφοράς τής καταβλητέας δυνάμει 
τοΰ παρόντος άρθρου παρά τίνος αυτοτελώς εργαζομένου είναι τό 
έν τή στήλη (δ) του Τρίτου Πίνακος έκτιθ'έμενον ϋψος διά πασαν Τρίτος 
εβδομάδα εισφορών. Πίναξ. 

8.—(1) Ουδεμία εισφορά καταβλητέα δυνάμει τοΰ άρθρου 4, Άπόσβεσις 
καταβάλλεται μετά τήν παρέλευσιν εξ! ετών άπό τοΰ τέλους τής εισφορών 
εβδομάδος εισφορών δι ' ην ή τοιαύτη είσφο,ρά κατέστη καταβλητέα. 

(2) Ουδεμία εισφορά καταβλητέα δυνάμει τοΰ άρθρου 7, κατα
βάλλεται μετά τήν παρέλευσιν τριών ετών άπό τοΰ τέλους της εβδο
μάδος εισφορών δι' ην ή τοιαύτη εισφορά κατέστη καταβλητέα. 

9.—(1) Παν πρόσωπον δικαιοΰται τή υποβολή αιτήσεως προς τον Προαιρετική 
Διευθ'υντήν, νά λάβη πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως εάν— άσψάλισις. 

(α) 'κατέβαλεν εκατόν πεντήκοντα εξ τουλάχιστον εισφοράς" ή 
(β) '̂ Χΐΐ

 τ1
Π'

ν συνή'θη αύτοΰ διαμονήν έιν Κύπρω και κατέ'βαλεν 
πεντήκοντα τουλάχιστον εισφοράς' ή 

(γ) εχη τήν συνήθη αύτοΰ διαμονήν έν Κύπρω και έργάζηται 
εκτός Κύπρου έν τή υπηρεσία εργοδότου έχοντος τή,ν δια
μονήν αύτοΰ ή έχοντος έπαγγελματικήν έγκατάστασιν έν 
Κύπρω, εάν δέ πρόκειται περί προσώπου συμπληρώσαντος 
τήν συντάξιμον ήλικίοτν, εχη ωσαύτως 'καταβάλει είσφοράν 
προ τής συμπληρώσεως τής τοιαύτης ηλικίας. 
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Τρίτος 
ΠΙναξ. 

Πίστωσις 
εισφορών. 

Πρώτος 
Πίναξ. 

(2) Πρόσωπον κατέχον πιστοποιητικόν προαιρετικής ασφαλίσεως, 
χορηγηθέν αύτώ δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρον, δικαιούται νά κατα
βάλλη προαιρετικής είσφοράν δια πάσαν εβδομάδα εισφορών καθ5 

ην το πιστοποιητι'κόν ισχύει και έφ' δσον δια τήν εβδομάδα ταύτην 
ουδεμία ε'ίσφορά είναι καταβλητέα ύπ' αύτοΰ ή αναφορικός προς 
αυτό δυνάμει του άρθρου 4 ή του άρθρου 7 : 

Νοείται δτι ουδεμία τοιαύτη εισφορά είναι καταβλητέα δι' οιαν
δήποτε εβδομάδα είσφορών καθ' ην τό κοπεχον πιστοποιητικόν προ
αιρετικής ασφαλίσεως πρόσωπον δικαιούται εις σύνταξι/ν άνικανό
τητος, ή δι' οίοτνδήποτε εβδομάδα εισφορών ήτις έπεται της εβδομά
δος εισφορών καθ' ην τό πρόσωπον τούτο έ'χει συμπληρώσει τήν 
ήλικίαν τών έβδομή'κοντα ετών. 

(3) Τό έβδομαδιαίον υψος της δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου κατα
βλητέας παρά τίνος ήσφαλισμέα/ου εισφοράς είναι τό εν τη στήλη (δ) 
τοΰ Τρίτου Πίνακος έκ'τιθέμενον υψος. 

(4) Άναφορικώς προς έκάστην είσφοράν κατάβλητέαν παρά τίνος 
ήσφαλισμένου δυνάμει του παρόντος άρθρου κοτταβάλλεται έκ του 
(Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας εισφορά ανερχομένη εις τό ήμισυ 
της τοιαύτης εισφοράς. 

(5) Ή ισχύς πιστοποιητικού προαιρετικής ασφαλίσεως εκδιδομένου 
δυνάμει του εδαφίου (1) άρχεται άπό τής ήμερομηα/ίας της προς 
ΐΘκδοσιν αύτοΰ γενομένης αιτήσεως, έκτος εάν ό αίτητής ήθελεν 'ορί
σει εν τή αιτήσει, αύτοΰ άλλην ήμερομηνίαν ενάρξεως τής ισχύος 
τοΰ πιστοποιητικού, ήτις δεν δύναται νά είναι προγενεστέρα τής πρώ
της εβδομάδος εισφορών δι' ήν 6 κάτοχος του τοιούτου πιστοποιη
τικού δικαιούται δυνάμει Κανονισμών νά καταβάλη είσφοράν. 

10. Είσφοραί πιστοΰνται υπέρ ήσφαλισμένου— 
(α) διά πάσαν περίοδον άρχομένην— 

(i) κατά ή μετά τήν πρώτην ήμέραν του έτους εισφορών, 
καθ' δ οδτος συνεπλήρωσε τό δέκατον έκτον έτος τής 
ήλιικίας του' 

(ii) εάν οδτος συνεπλήρωσε τό δέκατον έκτον έ'τος τής 
ήλι'κίας του προ τής ορισθείσης ημερομηνίας, κατά 
ή μετά τήν πρώτην ήμέραν του Μτους εισφορών είς 
δ διαλαμβάνεται ή εν λόγω ημερομηνία, 

έψ" δσον πρόκειται περί περιόδου κάθ' ήν οδτος τυγχάνει 
τακτικής εκπαιδεύσεως ή εγκεκριμένης ύπό τοΰ' Διευθυντού 
μαθητείας' 

(β) διά τήν περίοδον ήτις άρχεται τήν πρώτην ήμέραν τοΰ έτους 
εισφορών προ τοΰ έτους ε'Ίσφορών καθ' δ κατέστη ήσφαλι
σμένος καΐ λήγει τήν τελευταίαν ήμέραν τής εβδομάδος 
είσφορών προ τής εβδομάδος ε'ισφορώιν καθ!' ήν κοαέστη 
ήσφαλισμένος' 

(γ) διά πάσαν εβδομάδα είσφορών καθ' έκάστην ήμέραν τής 
όποιας οΰτος δικαιούται εις' επίδομα ασθενείας, ανεργίας, 
μητρότητος ή σωματικής βλάβης' 

(δ) άναφορικώς προς πάν χρονικόν διάστημα καθ? δ οδτος δι
καιούται εις σύνταξιν άνικανότητος, δι' αριθμόν εβδομάδων 
Uv&koyov προς τον έτήσιον μέσον δρον εισφορών τον έξευ
ρεθέντα διά τους σκοπούς χορηγήσεως τής συντάξεως άνΐ
ίκανότητος' 

(ε) έάν οδτος ύπό ό'μαλάς συνθή'κας άσχολήται είς άσφαλιστέαν 
άπασχόλησιν ώς καθορίζεται εν τω Μέρει Ι τοΰ Πρώτου Πί
νακος και ύπό όμαλάς ωσαύτως συνθήκας άρύεται τά προς 
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το ζην εκ της τοιαύτης απασχολήσεως, δια πάσαν εβδομάδα 
εισφορών εκάστη ήμερα της οποίας είναι δι' αυτόν ήμερα 
«νΐ'κανότητος προς έργασίαν ή ανεργίας' 

(στ) ,έάν οΰτος ύπό όμαλάς συνθήκας άσχολήται εις άσφαλιστέαν 
άπασχόλησιν ως καθορίζεται εν τω Μέρει Ι του Δευτέρου Δεύτερος 
Πίνακος και ύπό όμαλάς ωσαύτως συνθήκας άρύεται τά Πίναξ. 
προς τό ζην έ'κ της τοιαύτης απασχολήσεως, δια πασαν εβδο
μάδα εισφορών εκάστη ήμερα της οποίας είναι δι'* αυτόν 
ήμερα άνικανότητος προς έργασίαν εφ' δσον ή τοιαύτη 
έβδομάς συμπίπτει εις τό τμήμα της περιόδοο διακοπής της 
απασχολήσεως, όπερ έπεται της εξαντλήσεως του δικαιώ
ματος αύτου επί 'επιδόματος ασθενείας' 

(ζ) δια πασαν εβδομάδα καθ' έκάστην ήμέραν της οποίας 
οδτος, κλη'θ'είς δι' ύπηρεσίαν εν τη 'Εθνική Φρουρά δυνάμει 
τών περί Έθνι'κής Φρουράς Νόμων τοΰ 1964 εως 1968 δια 20 τοΰ 1964 
τελεί εν ενεργώ υπηρεσία, εάν ουδείς εργοδότης, υπόχρεου 49 τοΰ 1964 
ται εις τήν καταβολήν ε'ισφιορων ως προς αυτόν δυνάμει του 26 τοΰ 1965 
ως εϊρηται Νόμου : 27 τοΰ 1965 

^Νοείται δτι δεν πιστοΰνται δυνάμει τής παραγράφου (ε) 44 τοΰ 1965 
ή (στ) του παρόντος εδαφίου, πλείονες τών είκοσι εξ είσφο ^τοΰΐθδδ 
ρών υπέρ ήσφαλισμένου δι' έκάστην πε.ρίοδ'ον διακοπής άπα 41 τοΰ 1966 
σχολήσεως : 76 τοΰ 1966 

'Νοείται ωσαύτως δτι διά τήν αυτήν εβδομάδα δεν πι !!? το_ ] fJ'U'Z 
Λ , ~ - , ' , ■ « » Γ ι / ' Ο του 1967 

στουνται πλείονες τής μιας εισφοραι υπέρ ήσφαλισμενου, 66 τοΰ 1968. 
ουδεμία δέ εισφορά πιστουται δι' εβδομάδα κάθ1' ην δυνάμει 
του άρθρου 4 είναι καταβλητέα ύπ' αύτου ή άναφορικώς 
προς αυτόν ε'Ισφορά ή δι' ην οδτος κάτέ'βαλεν ε'ΐσφοράν δυ
νάμει του άρθρου 7 ή του άρθρου 9. 

Μέρος Ι1Ι.ΠΑΡΟΧΑΙ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΛΌΓΩι 
ΕΙΠΆΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩ'Ν ΒΛΑΒΩΝ 

11.—(1) Αϊ δυνάμει τοΰ παρόντος Μέρους παροχαί είναι αϊ άκό Είδη και 
λ ο υ θ ο ί : Οψος παροχών. 

(α) βοήθημα γάμου 
(β) '(αοηθ^μα τοκετού 
(γ) επίδομα μητρότητος 
(δ) επίδομα ασθενείας 
(ε) επίδομα ανεργίας 

(στ) σύνταξίς γήρατος 
(ζ) σύνταξις άνι'κανότητος 
(η) σύνταξις χηρείας 
(θ) επίδομα ορφάνιας 
(ι) βοήθημα κηδείας. 

(2) Τό ποσόν καΐ έβδσμαδιαιον υφός τών εν τω έδαφίω (1) ανα
φερομένων παροχών, εκτίθενται εις τόν Τέταρτον Πίνακα πλην δέ Τέταρτος 
τοϋ επιδόματος όρφανίας, ταύτα ποικίλλουν ώς εκτίθεται εις τόν Πίναξ· 
ε'ιρημέν'ον Πίνακα έν αναφορά προς τόν αριθμόν ή τόν έτήσιον μέσον 
δρον τών καταβληθεισών ή πιστωθεισών ε'ίσφορών τόν έξευρισκό
μενον διά τους σκοπούς της σχετικής προϋποθέσεως εισφοράς τής 
άφορώσης ε'ις καταβληθείσας ή πιστωθείσας εισφοράς. 

12.—(1) Αϊ προϋποθέσεις εισφοράς άναφορικώς προς τάς έν τω Προϋποθΐέ
άρθρω 11 άναφε,ρο'μένας παροχάς, εκτίθενται εις τόν Πέμπτον ο*": 
Πίνακα. εισφοράς. 

Πέμπτος 
Πίναξ. 
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Καταβληθεΐ
σαι είσφοραΐ 
λογιζόμενοα 
τηστωθείσαι. 

Βοήθημα 
γάμου. 

(2) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (3), προς τον σκο
πόν καθορισμού τοΰ δικαιώματος προσώπου τινός εις παροχήν : 

(α) εισφορά καταβληθείσα ύπό τέως ήσφαλισμένου ή πιοτω
θεΐσα υπέρ αύτοΰ, προ της ορισθείσης ημερομηνίας λογί
ζεται ως καταβληθείσα ή πιστωθεΐσα δυνάμει τοΰ παρόντος 
Νόμου, ήτοι̂ — 

(i) εισφορά καταβληθείσα άναφορΐκώς προς την άπασχό
λησιν μισθωτού προ της ορισθείσης ημερομηνίας λο
γίζεται ως εισφορά δυνάμει τοΰ άρθρου 4" 

(ii) εισφορά καταβληθείσα ύπό αυτοτελώς εργαζομένου 
προ της ορισθείσης ημερομηνίας λογίζεται ώς εισφορά 
καταβληθείσα δυνάμει του άρθρου 7" 

(iii) εισφορά καταβληθείσα προ της ορισθείσης ημερομη
νίας δυνάμει πιστοποιητικού προαιρετι'κής ασφαλίσεως 
λογίζεται ώς εισφορά καταβληθείσα δυνάμει τοΰ άρ
θρου 9· 

(iv) εισφορά πισΤωθεΐσα δυνάμει οιασδήποτε διατάξεως έν 
ίσχύϊ προ της ορισθείσης ημερομηνίας λογίζεται εισ
φορά πισΤωθεΐσα δυνάμει της αντιστοίχου διατάξεως 
του άρθρου 10' 

(β) εισφορά καταβληθείσα δυνάμει τοΰ άρθρου 7 δέν υπολο
γίζεται κάθ5 δσον άφορα εις επίδομα ανεργίας η επίδομα 
μηΤρότητος' 

(γ) ε'υσφο.ρά καταβληθείσα δυνάμει τοΰ άρθρου 9 δεν ύττολογί
ζεται καθ" δσον άφορα εις βοήθημα τοκετού, επίδομα μη
τρότητος, έπί'δομα ασθενείας, επίδομα ανεργίας ή σύνΤαξιν 
άνικανότητος' 

(δ) εισφορά πιστωθεΐσα δυνάμει της παραγράφου (β) τοΰ άρ
θρου 10 δέν υπολογίζεται καθ' δσον άφορα είς βοήθημα 
γάμου, σύνταξιν γήρατος, σύνταξη/ άνι'κανότητος ή* σύνταξιν 
χηρείας. 

(3) Διά τους σκοπούς χορηγήσεως βοηθήματος γάμου, συντάξεως 
άνικανότητος, συντάξεως χηρείας ήλ συντάξεως γήρατος εισφορά 
καταβληθείσα ή πιστωθεΐσα προ της 5ης 'Οκτωβρίου 1964, δέν υπο
λογίζεται, έκτος εάν ό αϊτών καθίσταται διά τοΰ ύπολογισμοΰ 
ταύτης δικαιούχος ε'ίς την παροχήν ή είς ηύξήμένην τοιαύτην. 

13.—'(1) Εισφορά καταβληθείσα υπό αυτοτελώς εργαζομένου ή 
προαιρετικώς ήσφαλισμένου ή άναφορΐκώς προς μισθωτόν άπασχο
λούμενον ύπό στενοΰ συίγγενοΰς αύτοΰ, μετά παρέλευσιν τριών μη
νών από της λήξεως τοΰ έτους είσφο,ρών το όποιον περιλαμβάνει 
Την εβδομάδα εισφορών δι' ην ή εισφορά είναι καταβλητέα, λογί
ζεται ώς πιστωθεΐσα εισφορά διά τους σκοπούς τών προϋποθέσεων 
εισφοράς διά τήν χορήγησιν οιασδήποτε παροχής : 

Νοείται ότι τοιαύτη εισφορά δύναται νά λογισθη ώς καταβληθείσα 
εάν ό ήσψαλισμένος ήθελεν αποδείξει ευλογον αίτίαν διά τή,ν έπι
συίμβάσαν καθυστέρησιν. 

(2) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου στενός συγγενής 
μισθωτού σημαίνει αίόν, θυγατέρα, μητέρα, πατέρα, πάππον, μάμμην, 
άδελφόν, άδελφήν, έγγονον ηχ έγγόνην αύτοΰ ή της συζύγου του. 

14. Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου πάσα γυνή 
συνερχομένη εις γάμον δικαιούται είς βοήθημα γάμου έφ' όσον κατά 
τήν σύναψιν τοΰ γάμου αύτη πληροί τάς σχεΤικάς προϋποθέσεις είσ
φο,ρας καΐ έφ* δσον δέν έχει λάβει βοήθημα γάμου εκ προγενεστέρου 
γάμου. 
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15.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, γυνή Βοήθημα 
τεκοΰσα τέκνον δι'καιουται εις βοήφημα τοκετού— τοκετού. 

(α) έάν κοίτα την ήμερομηνίαν του τοκετού αϋτη ή ό σύζυγος 
αυτής πληροί τάς σχετικάς προϋποθέσεις εισφοράς* ή' 

(β) εάν ή άπαίτησις προβάλλεται άναφορικώς προς το μετά 
θάνατον του συζύγου αύτη ς γεννηθέν τέκνον αύτοΰ, έφ' δσον 
οδτος κατά τον χρόνον τοΰ θανάτου του έπλήροι τάς σχετι
κάς προϋποθέσεις εισφοράς : 

Νοείται δτι αϋΤη δεν δικαιούται εις βοήθημα τοκετού δυνάμει 
αμφοτέρων των ασφαλίσεων, ήτοι τόσον της ίδιας αυτής ασφαλίσεως 
δσον και της τοΰ συζύγου αυτής. 

(2) Γυνή τεκοΰσα δίδυμα ή μείζονα αριθμόν τέκνων, δι'καιουται 
εις βοήθημα τοκετοΰ, δι' εκαστον εξ αυτών έφ' δσον πληροί τάς 
προϋποθέσεις εισφοράς άναφορικώς προς τόν τοκ'ετόν. 

16.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, γυνή Επίδομα 
τις δικαιούται εις επίδομα μητρότητος έάν— μητρότητος. 

(α) πιοτοποιηθή παρ' οιουδήποτε εγγεγραμμένου πρακτήρος 
Ίατ.ροΰ δτι δέον νά άναμένηται ό τοκετός αυτής εν τινι έβδο
μάδι καθοριζομένη εν Τω πισΤοποιητί'κώ (εν τοΐς εφεξής 
αναφερομένης ώς «ή έβδομάς αναμενόμενου τοκετοΰ»), έφ' 
δσον δεν ύπ'ερ'βαίνει τάς οκτώ εβδομάδας άπό τής εβδο
μάδος καθ" ήν εξεδόθη τό πιστοποιητικόν" 

(β) πληροί τάς σχετικάς προϋποθέσεις εισφοράς : 
Νοείται ότι— 

(α) γυνή τις δεν δικαιοΰται εις επίδομα μητρότητος δι' οιονδή
ποτε χρονικόν διάστημα καθ' δ λαμ'βάνει πλήρεις άποδοχάς 
παρά τοΰ εργοδότου αυτής* 

(β) οσάκις δ εργοδότης κάταβάλλει μέρος μόνον των αποδο
χών, τό επίδομα μητρότητος μειοΰται κατά τοσούτον ποσόν 
ώστε προστιθέμενον εις τό καταβαλλόμενον μέρος τών απο
δοχών νά μή ύπερβαίνη τό πλήρες ποσόν τών τοιούτων απο
δοχών. 

(2) Τηρουμένων τών εν τοΐς εφεξής διατάξεων τοΰ παρόντος 
άρθρου, επίδομα μητρότητος κοτταβάλλεΤαι διά χρονικόν διάστημα 
δώδεκα εβδομάδων άρχόιαενον τήν εκΤην εβδομάδα πρό τής εβδο
μάδος τοΰ1 αναμενόμενου Τοκετοΰ : 

Νοείται δτι— 
(α) έάν ή δικαιούμενη εις επίδομα μητρότητος γυνή άποβιώση, 

ουδέν επίδομα καταβάλλεται διά τό μετά τόν θάνατον αυτής 
χρονικόν διάστημα* 

(β) έάν ό τοκετός έ'πισυμβή μετά τήν εβδομάδα τοΰ αναμενό
μενου τοκετοΰ, τηρούμενης τής προηγουμένης επιφυλάξεως, 
τό επίδομα εξακολουθεί νά καταβάλληται μέχρι τής εκπνοής 
τής πέμπτης εβδομάδος άπό τής εβδομάδος καθ3 ήν έπι
συνέβη ό τοκετός. : 

(3) Όσάκις προκύπτη ζήτημα περί τήν ορθότητα τοΰ πιστοποιη
τικού δυνάμει τοΰ όποιου γυνή τις προβάλλει άπαίτησιν δι' επίδομα 
μητρότητος ή δικαιοΰται τούτου, έκτος έάν έπισυνέβη ήδη 'ό τοκετός, 
αϋτη δύναται νά κληθή δπως ύποβληθή εις ΙαΤρικήν έξέτάσιν διά 
τήν εκδοσιν νέου πιστοποιητικοΰ, έν ή δε περιπτώσει ήθελε προ
κύψει διαφορά μεταξύ τοΰ άρχικοΰ πιστοποιητικοΰ καΐ τοΰ νέου 
τοιούτου, τό προς λήψιν έπιοόματος μητρότητος δικαίωμα αυτής δύ
ναται νά καθορισθή ώς έάν τό άρχικόν πιστοποιητικό ν σύμφωνη μετά 
τοΰ νέου τοιούτου. 
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(4) Έάν γυνή τις— 
(α) ετεκε τεκνον χωρίς προηγουμένως νά προβάλη απαίτησιν 

δι' επίδομα μηΤρότητος έν όψει του αναμενόμενου τοκετού, 
εξαιρουμένης της περιπτώσεως καθ' ην ή άπαίτησις απερ
ρίφθη' 

(β) ακολούθως προβάλη άπαί'τησιν δι' επίδομα μητρότητος 
λόγω του έπισυμβάντος το'κετου' καΐ 

(γ) ιάποδείξτ) επαρκώς δτι καθ1' άπαν το χ,ρονικόν διάστημα το 
ιάρχόμενον ουχί ένωρίτερον της έκτης εβδομάδος προ της 
εβδομάδος καθ1' ην έπισυνέ'βη ό τοκετός και λήγον αμέσως 
προ της ημερομηνίας του τοιούτου συμβάντος— 

(i) δεν είργάζετο ώς μισθωτή ή αυτοτελώς εργαζομένη' 
και 

(ii) δι' εΰλογον αίτίαν δεν προέβαλεν απαίτησιν άναφο
ρΐ'κώς προς τον αναμέναμε νον τσκετόν, 

αϊ διατάξεις του εδαφίου (2) εφαρμόζονται επί της περιπτώσεως 
" αύ'τής, ώς έάν το εν τω έδαφίω τούτω καθοριζόμενον χρονικόν διά

στημα άντικαθίστατο δια χρονικού διαστήματος αρχομένου τήν 
πρώτη ν ήμέραν του εν τη παραγράφω (γ) του παρόντος εδαφίου 
μνημονευομένου χρονικού διαστήματος και λήγοντος τήν τελευταίαν 
ήμέραν της πέμπτης εβδομάδος μετά τήν έβδο'μάδα καθ'' ήν έπι
συνέ'βη ό τοκετός. 

(5) Έ ν τω παρόντι άρθρω ό δρος «έβδσμάς» σημαίνει εβδομάδα 
εισφορών. 

17.—(1) Γυνή τις εκπίπτει του προς λήψιν επιδόματος μητρότητος 
δικαιώματος— 

(α) έάν καθ" δν χρόνον εΐναι ;κοπαβλητέον το επίδομα μητρό
τητας έργάζηται ώς μισθωτή ή αυτοτελώς εργαζομένη, διά 

' τοσούτο διάστημα του έν λόγω χρόνου ώς ό εξεταστής άΐται
τήσεων ήθελεν ορίσει, έν ουδεμία δμως περιπτώσει διά διά
στημα έλασσον τών ή'μερών καθ'5 ας αϋτη είργάσθή εντός 
του τοιούτου χρόνου' 

(β) έάν άνευ ευλόγου αίτιας παράλειψη νά παρουσιασθη προς 
ή ύποβληθή ■ εις τήν άπαιτου'μένην συμφώνως τω έδαφίω (3) 
του άρθρου 16 ίατρι'κήν έξέτασιν, δι'ά τοσούτο διάστημα του 
χρόνου καθ' δν είναι καταβλητέον τό επίδομα μητρότητος 
(τοΟ διαστήματος τούτου αρχομένου ουχί ένωρίτερον της 
ημέρας καθ' ήν έλαβε χώραν ή παράλειψις), ώς ό! εξετα
στής απαιτήσεων ήθελεν ορίσει, ύπό τήν έπιφύλαξιν δτι, έάν 
έττισυμβή ό τοκετός μετά τήν τοιαύτην παράλειψα/, αυτή δεν 
εκπίπτει ώς έκ της τοιαύτης παραλείψεως του δικαιώματος 
της αναφορικούς προς τήν ήμέραν του τοκετοί} ή τό μετά 
τον τοκετόν χρονικόν διάστημα. 

Επιδόματα 18.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, πρόσω, 
ασθενείας πόν τι, δικαιούται ε'ίς επίδομα ασθενείας διά πάσαν ήμέραν άνικα
καΐ ανεργίας, νότητος προς έργασίαν, ήτις αποτελεί μέρος περιόδου διακοπής απα

σχολήσεως και εις επίδομα ανεργίας δι' εκάστη ν ήμέραν ανεργίας 
ήτις αποτελεί μέρος τοιαύτης περιόδου, έάν κατά τήν ήμέραν ταύτην 
πληροί τάς σχετικάς προϋποθέσεις εισφοράς και δεν εΐναι άνω της 
ηλικίας τών έξήκοντά πέντε ετών ή κάτω της ηλικίας τών δεκαέξ 
ετών. 

(2) !Καθ". έκάστην περίοδον διακοπής της απασχολήσεως— 
(α) πρόσωπον όπερ έχει κοίταβάλει είκοσι εξ εισφοράς δικαι

ούται δυνάμει του εδαφίου (1) ε'ίς επίδομα ασθενείας δι' 

"Εκπτωσις 
έκ τοϋ προς 
λήψιν 
επιδόματος 
μητρότητος 
δικαιώματος. 
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έβδομη κοντά οκτώ ημέρας και εις επίδομα ανεργίας δι' 
ετέρας έ:βδομήκοντα οκτώ ημέρας' 

(β) δι' έκάστην είσφοράν κοαταβληθεΐσαν επί πλέον των είκοσι 
εξ εΊσφορών, καταβάλλεται επίδομα ασθενείας δια μίαν ήμέ
ραν και επίδομα ανεργίας δι' έτέραν μίαν ήμέραν, πλέον 
του αριθμού των εν τη παραγράφω (α) οριζομένων έβδο
μή'κοντα οκτώ ήμερων* 

(γ) ό ανώτατος αριθμός ήμερων δια τάς όποιας καταβάλλεται 
επίδομα ασθενείας και επίδομα ανεργίας είναι εκατόν πεν
τήκοντα εξ ήμέραι δι' έκάτερον τών επιδομάτων τούτων : 

Νοείται δτι ουδείς δικαιούται εις επίδομα ως ανωτέρω δια τάς 
πρώτας τρεις ημέρας οιασδήποτε περιόδου διακοπής της απασχο
λήσεως, πρόσωπον δε δπερ πληροί τάς προϋποθέσεις εισφοράς δυ
νάμει μιας ή πλειόνων εισφορών καταβληθεισών δυνάμει τοΟ άρθρου 
•7, δεν δικαιούται εις επίδομα ασθενείας διά τάς πρώτας έβδομή
κοντα οκτώ ημέρας της τοιαύτης περιόδου. 

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου— 
(α) ημέρα τις δεν θέω,ρεΐται— 

(ί) ώς ήμερα άνικανότητος προς έργασίαν έκτος εάν ρ 
αϊτών απόδειξη δτι την εν λόγω ήμέραν οδτος είναι 
ανίκανος προς έργασίαν ή δτι τον συνεβούλευσεν εγγε
γραμμένος πρακτήρ ιατρός δπως τήν ήμέραν ταύτην 
άπόσχη οιασδήποτε εργασίας είτε. διότι ευρίσκεται 
υπό παρακολούθήσιν λόγω του δτι είναι φορεύς μετα
δοτικής τινός νόσου, εϊτε διότι ήλθεν εις έπαφήν μετά 
προσώπου πάσχοντος εκ τοιαύτης νόσου" 

(ii) ώς ήμερα ανεργίας έκτος εάν .6! αϊτών απόδειξη δτι 
εΐναι άνεργος μέν, ικανός δε και διαθέσιμος προς 
έργασίαν κοαά τήν ήμέραν ταύτην' 

(β) ήμερα άνικανότητος προς έργασίαν δέν .θεωρείται ήμερα 
ανεργίας' 

(γ) ή Κυριακή και αϊ καθοριζόμεναι ύπό του Διευθυντού έ'τεραι 
ήμέραι της εβδομάδος, δέν θεωρούνται ώς ήμέραι άνυκα
νότητος προς έργασίαν ή ώς ήμέραι ανεργίας" 

(δ) ήμερα τις δέν θεωρείται ώς ήμερα ανεργίας έάν κατά τήν 
ήμέραν ταύτην ό ήσφαλίσμένος άσκη έπί κέρδει έπάγγ'ελμα, 
έ'κτός έάν— 

(i) θά ήδύνατο ύπό όμαλάς συνθήκας νά άσκηση τό επάγ
γελμα τούτο, επιπροσθέτως της συνήθους αύτου έρτ 
γασίας και έ'κτός των συνήθων ωρών εργασίας* και 

(ii) αϊ εξ αύτου άποδοχαί διά τήν ήμέραν ταύτην δέν 
ύπ&ρβαίνωσι καθωρισμένον ποσόν ή εφ' δσον κερδαί
νόνται άποδοχαί άναφορικώς προς χρονι'κόν διάστημα 
μείζον τής μιας ημέρας, ό ημερήσιος μέσος δρος των 
οϋτω κερδαινομένων αποδοχών δεν ύπερβαίνη τό ώς 
εΐοηται καθωρισμένον ποσόν' 

(ε) ημέρα καθ' ην πρόσωπον τι ευρίσκεται εν διακοπαΐς δέν 
θεωρείται ώς ήμερα ανεργίας' 

(στ) ουδείς θεωρείται άνεργος καθ' οιανδήποτε ήμέραν, έάν 
παρά τό γεγονός δτι εληξεν ή διεκόπη ή άπασχόλησις αύτοΰ, 
οΰτος λαμβάνη διά τήν τ\μέραν ταύτην άποδοχάς ή έτέραν 
πληρώ μην .ουσιωδώς ϊσην προς τάς άποδοχάς ας θά ελάμ
βανε διά την ήμέραν ταύτην, έάν δέν έληγε ή. διεκόπτετο 
ή άπασχόλησις, ώς άποζημίωσιν διά τήν άπώλειαν τών 
τοιούτων αποδοχών 
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Έξάντλησις 
καΐ άνακτησις 
δικαιώματος 
είς επίδομα 
ασθενείας f) 
ανεργίας. 

"Εκπτωσις 
έκ τοΰ προς 
ληψιν 
επιδόματος 
ασθενείας 
δικαιώματος. 

(ζ) ουδείς Θεωρείται άνεργος καθ" οιανδήποτε ήμέραν έάν δεν 
έργάζηται συνήθως καθ1' εκάστη ν ήμέραν τής εβδομάδος 
(ιέξαιρσυμένης της Κυριακής ή της εις την περίπτωσιν αύτοΰ 

δυνάμει της παραγράφου (γ) του παρόντος εδαφίου καθο
ριζομένης ημέρας) και κατά την εβδομάδα έν ή περιλαμ
βάνεται ή ώς εϊρηται ήμερα, οδτος άπησχολήθη καθ' ην 
'έκτασιν ήτο σύνηθες ε'ίς τήν περίπτωσιν αύτοΰ' 

(η) ουδείς θεωρείται άνεργος ·καθ' οιανδήποτε ήμέραν έάν 
οδτος είναι λιμενεργάτης (εγγεγραμμένος ή μη) και κατά 
τήν εβδομάδα έν ή περιλαμβάνεται ή ώς εϊρηται ήμερα αί 
άποδοχαί αύτοΰ δεν υπολείπονται καθορισμένου' ποσού. 

(4) 'Ημέρα έν σχέσει προς τήν οποίαν εφαρμόζονται αί διατάξεις 
της παραγράφου (γ) του έδοοφίου (3) δεν λαμβάνεται ύπ" δψιν κατά 
τον ύπολογισμόν οιασδήποτε περιόδου συναπτών ήμερων καθρ δσον 
άφορα ε'ίς επίδομα ασθενείας ή ανεργίας. 

(5) Έ ά ν δ εργοδότης συνεχί'ζη νά καταβάλλη έν δλω ή έν μέρει 
τάς άποδοχάς ήσφαλισμένου δι' δν χρόνον οδτος δικαιούται εις έπί
δο'μα ασθενείας, το τοιούτον επίδομα, αναλόγως της περιπτώσεως, 
άποσβέννυται ή μειοΰται κατά το ποσόν κοίτα το όποιον το άθροισμα 
τοΰ επιδόματος και του ποσού του καταβαλλομένου μέρους απο
δοχών υπερβαίνει τάς πλήρεις άποδοχάς τοΰ μισθωτού. 

19.—(1) Όσάκις πρόσωπον τι έξαντλή πλήρως τό δικαίωμα αύτου 
επί των δυνάμει τοΰ' άρθρου Ί8 καταβλητέων έπιδομόπων έπανακτα 
τό προς ληψιν 'επιδόματος ασθενείας δι'καίωμα άμα τη καταβολή 
δεκατριών εισφορών, και τό προς ληψιν ίέπιδόματος ανεργίας άμα 
τή καταβολή είκοσι εξ εισφορών, έν αναφορά προς εβδομάδας εισφο
ρών αΐτινες έπονται της πρώτης ημέρας της τελευταίας περιόδου δια
κοπής της απασχολήσεως αύτου : 

ιΝοεΐται δτι είσφοραί καταβληθ'εΐσαι άναφορικώς προς εβδομάδας 
καθ5 ας ό ήσφαλισμένος ήτο ανίκανος προς έργασίαν συνεπεία ασθε
νείας, σωματικής βλάβης ή τοκετού, δεν υπολογίζονται. 

(2) "Αμα τή επανακτήσει τοΰ τοιούτου δι'καιώματος ώς και έν 
περιπτώσει μεταγε νεοτέρας εξαντλήσεως και έπανακτήσεως δικαιώ
ματος, ό ήσφαλισμένος δι'καιοΰται και πάλιν είς επίδομα συμφώνως 
προς τό άρθρον 18, διά τους σκοπούς δμως χορηγήσεως προσθέτου 
επιδόματος δυνάμει της παραγράφου (β) τοΰ εδαφίου (2) τοΰ ρη
θέντος άρθρου, υπολογίζονται μόνον είσφοραί καταβληθεϊσαι άφ' ής 
τελευταίως έξήντλησε τό προς ληψιν επιδόματος δικαίωμα αύτοΰ. 

(3) Έ ν ή περιπτώσει ή περίοδος διακοπής της απασχολήσεως 
καθ" ην πρόσωπον τι έξήντλησε τό προς ληψιν επιδόματος δικαίωμα 
του δυνάμει τοΰ άρθρου. 18, εξακολουθεί και μετά τήν έπανάκτησιν 
τοΰ τοιούτου δικαιώματος, τό τμήμα της περιόδου προ και τό τμήμα 
αυτής μετά τήν έπανάκτησιν λογίζονται ώς χω;ρισταί περίοδοι δια
κοπής της απασχολήσεως. 

20. Πρόσωπον τι εκπίπτει τοΰ προς λήψιν επιδόματος ασθενείας 
δικαιώματος διά περίοδον μέχρις εξ έ'βδομάδων έάν— 

(α) κατέστη άνίκανον προς έργασίαν ιδία ύπαιτιότητι' ή 
(β) καίτοι κληθέν υπό τοΰ Διευθυντού δπως ύποστή ίατρι'κήν 

ή έ'τέραν εξετασιν ή ίατρικήν ή έτέραν νοσηλείαν, ήρνή'θη 
. ή παρέλειψε νά πράξη ούτω άνευ ευλόγου αιτίας* 
(γ) είργάσθη καθρ ήμέ;ραν δι' ην άπήτησεν επίδομα ασθενείας" ή 
(δ) ουμπεριεφέρθή κατά τρόπον πιθανόν νά καθυστέρηση τήν 

άνάρρωσιν αύτοΰ. 



1033 Ν. 106/72 

21.—(1) Πρόσωπον τ ι άπολέσαν την έργασίαν του λόγω στάσεως "Εκπτωσις 
εργασιών οφειλομένης εις έργοίτικήν διαφοράν άναφυεΐσαν εις τον ^~™

υ π ρ ό ς 

τόΊτον της απασχολήσεως αύτοΟ εκπίπτει του προς λήψιν επιδόματος επιδόματος 
^ ανεργίας δικαιώματος έφ' όσον διαρκεί ή τοιαύτη στάσις εργασιών, ανεργίας 

έκΤός εάν διαρκούσης της στάσεως εργασιών το πρόσωπον τούτο δικαιώματος, 
είργάσθη καλή τη πίστει άλλαχου καΐ εις τό συνήθως ύπ* αύτου

1 ένα
σκούμενον επάγγελμα η προσελήφθη τακτικώς εις ετερόν τ ι επάγ
γελμα : 

Νοείται δτι τό παρόν εδάφιον δεν εφαρμόζεται επί προσώπου άπο
δεικνύοντος ότι— 

(α) δεν συμμετέχει ή δεν κέκτηται άμεσον συμφέρον, ουδέ ενι
σχύει οικονομικώς τήν έργατικήν διαφοράν εξ ής προεκλήθη 
ή τοιαύτη στάσις εργασιών' και 

(β) δέν ανήκει εις τάξιν ή ικατηγο.ρίαν εργατών ·μέλη της ,όποίας, 
αμέσως προ της ενάρξεως της στάσεως εργασιών, είργά
ζοντο εις τον τόπον απασχολήσεως αύτου

1 και τινά τούτων 
συμμετέχουν, κέκτηνται άμεσον συμφέρον ή ενισχύουν οικο
νομικώς τήν τοιαύτην στάσιν εργασιών. 

(2) Πρόσωπον τ ι εκπίπτει του προς λήψιν επιδόματος ανεργίας 
δικαιώματος διά χρονικόν διάστημα μέχρις εξ εβδομάδων έάν— 

t (α) άπολέση τήν έργασίαν του ιδία ύπαιΤιό'τητι ή εκουσίως εγ
κατάλειψη ταύτην άνευ ευλόγου τινός αιτίας' ή 

(β) καίτοι έκοινοποιήθη εις αυτό παρά τίνος γραφείου ευρέ
σεως εργασίας ή ετέρου ανεγνωρισμένου γραφείου, ή παρά 
τίνος εργοδότου ή εκ μέρους αύτου, ή υπαρξις θέσεως κενω
θ'είσης ή κενωθησομένης ε'ις κατάλληλόν τίνα έργασίαν, άρ
νήται ή παραλείπη άνευ ευλόγου αιτίας νά όπο'βάλη αΐτησιν 
διά τήν θέσιν ταύτην ή άρνήται νά άποδεχθή ταύτην προσ
φερθεΐσαν εις αυτόν' f\ 

(γ) αμελή νά έπωφεληθή ευλόγου τινός ευκαιρίας προς κα
τάλληλόν τίνα άπασχόλησιν. 

(3) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου ή άπασχόλησις δέν 
λογίζεται κατάλληλος διά πρόσωπον τ ι έάν αυτή εΐναι^

(α) άπασχόλησις εις θέσιν κενωθεΐσαν συνεπεία στάσεως εργα
σιών οφειλομένης εις έργατικήν τίνα διαφοράν 

* (β) άπασχόλησις εις τό σύνηθες αύτοΰ επάγγελμα έν τη περιο
χή ένθα τό τελευταΐον συνήθως ε'ιργάζετο εϊτε έναντι αποδο
χών κατωτέρων εϊτε υπό δρους όλιγώτερον ευνοϊκούς, εκεί
νων ών ήδύνατο ευλόγως νά αναμένη δτι θά άπελάμβανε 

* λαμβανομένων υπ' όψιν τών δρων εργασίας ών συνήθως άπε
λάμβανεν εις τό σύνηθες αύΤοϋ επάγγελμα έν τη περιοχή 
ταύτη ή ών θά άπελάμ'βανεν έάν έσυνέχιζε τήν άπασχόλησιν 
αύτου' 

(γ) ιάπασχόλησις εις τό σύνηθες αύτοΰ επάγγελμα εις οιανδή
ποτε έτέραν πεοιοχήν έναντι αποδοχών κατωτέρων ή ύπό 
δρους όλιγώτερον ευνοϊκούς τών τηρουμένων έν τη περιοχή 
ταύτη δυνάμει συμφωνίας μεταξύ τών όργανιάμών εργο
δοτών και μισθωτών ή ελλείψει ΤΟ'ΐαύτης συμφωνίας, τών 
ύπό καλών εργοδοτών γενικώς ανεγνωρισμένων. 

(4) Μετά υήν πάροδον ευλόγου ύπό τάς περιστάσεις χρονικού 
* διαστήματος από της ημέρας καθ' ην πρόσωπον τ ι κατέστη ανεργον, 

άπασχόλησίς τις δέν λογίζεται ακατάλληλος λόγω μόνον του γεγο
νότος δτι είναι έκτος του συνήθους αύτου επαγγέλματος, έάν πρό
κειται περί απασχολήσεως έναντι αποδοχών ουχί κατωτέρων, και 

* ύπό δρους ουχί όλιγώτερον ευνοϊκούς τών γενικώς τηρουμένων δυ
νάμει συμφωνίας μεταξύ τών οργανισμών εργοδοτών και μισθωτών, 
ή ελλείψει τοιαύτης συμφωνίας, τών ύπό καλών εργοδοτών γενι'κώς 
ανεγνωρισμένων. 
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* 
Σύνταξις 22.—(1) Τηρουμένων των δ ιατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, πρό

γήρατος. σωπόν τ ι δ ι κ α ι ο ύ τ α ι ε ις σύνταξίιν γ ή ρ α τ ο ς εάν— 
(α ) συνεπλήρωσε την συντάξ ιμον ή λ ι κ ί α ν ' κ α ι 
(Ρ) ά μ α τ η συμπληρώσε ι της η λ ι κ ί α ς ταύτης ή μετέπε ι τα πληρο ί 

τ ά ς σχε'τ ικάς προϋποθέσεις ε ισφοράς. 
(2.) Ή σύνταξ ις γ ή ρ α τ ο ς κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι άπό της ημερομην ίας κ α θ ' 

ην πρόσωπον τ ι πρώτον πληιροΐ τάς εν τω έοαφίω (1) προϋποθέσεις 
κ α ι εξακολουθε ί ν ά κ α τ α β ά λ λ η τ α ι εφ ' δρου ζωής. 

(3) Ήσφαλ ισμένη χήρα προβάλλουσα άπαίτησ ιν δ ια σύνταξ ιν γ ή 

ρατος δύνατα ι νά έπ ι λ έ ξη δπως ύπο'καταστήστ] τον έτήσιον μέσον 
δρον εισφορών του αποβιώσαντος συζύγου αυτής έξευρισκόμενον 
συΐμφώνως προς τ ά ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ εδαφίου ( 4 ) , εις τον αρ ιθμόν των 
ύπ' αυτής καταβληθε ισών ή υπέρ αυτής πιστωθεισών ε ισφορών δ ι ' 
εκαστον έτος ε ισφορών δπερ συμπίπτε ι έν δλω ή εν μέρει— 

(α ) προ του θανάτου του συζύγου αυτής ' ή 
(β) δ ιαρκοΰντος του: γ ά μ ο υ αυτών. 

(4) Ό έν τ ώ αμέσως προηγουμένη έδαφίω μνημονευόμενος ε τή 

σιος μέσος δρος εΐσφοιρών τ ο υ αποβιώσαντος συζύγου, ε ί να ι ό ετή 

σιος μέσος δρος ό εξευρεθε ίς δ ιά τους σκοπούς της υπό της χήροχ 
προβληθείσης απαιτήσεως δ ιά σύνταξ ιν χηρε ίας ή όστις θά έξευρ ί 

σκετο εάν προεβάλλε το το ιαύ τη άπαΐτησις . 
(5) Ά π ό τής εβδομάδος εισφορών κ α θ ' ήν ό ήσφαλισμένος συμ

πλη,ροϊ τήν ή λ ι κ ί α ν τών έβδομήκοντα ετών, το έβδομαδ ια ΐον ΰψος 
τής συντάξεως γ ή ρ α τ ο ς α υ ξ ά ν ε τ α ι κ α τ ά πεντήκοντα ·μΊλς δ ι ' έκάστην 
μονάδα εκ πεντήκοντα ε ισφορών μισθωτού ή αυτοτελώς ε ρ γ α ζ ο μ έ 

νου, καταβληθε ισών Οπό του ήσφαλισμένου άναφορ ικώς προς εβδο

μάδας 'εισφορών εντός τοΰ χρον ικού δ ιαστήματος του αρχομένου 
τήν ό.ρισθεΐσαν ήμερομην ίαν ή τήν πρώτην εβδομάδα ε ισφορών μ ε τ ά 
τήν σχετι 'κήν ήμερομηνίοτν, έφ' δσον αυτή ε ί να ι μ ε τ α γ ε ν έ σ τ ε ρ α της 
ορισθείσης ημερομην ίας κ α ι ληγον τήν εβδομάδα εισφορών καθ? *ιν 
οδτος συ'μπληροΐ τήν ή λ ι κ ί α ν τών έβϊδομήκοντα ετών : 

Ν ο ε ί τ α ι δτ ι οσάκ ι ς ό αρ ιθμός τών οΰτω καταβληθε ισών είσψορών 
υπερβαίνε ι πολλοατλάσιόν τ ι τ ο υ πεντήκοντα κ α τ ά ε ί κ ο σ ι πέντε ή 
πλε ίονας ε ισφοράς λ ο γ ί ζ ε τ α ι 'ίσος προς τό αμέσως άνώτερον αύτοΰ 
πολλαπλάσιον τοΰ πεντήκοντα . 

(6) Ή σ φ α λ ι σ μ έ ν ο ς όστ ις κ σ τ ά τήν συμπλήρωσιν τής η λ ι κ ί α ς τών 
έβϊδομήκοντα ετών δέν πληρο ί τ ά ς προϋποθέσεις ε'ισφοράς δ ιά σύν

τ α ξ ι ν γήρατος δ ι κ α ι ο ύ τ α ι εις έφ' όπτοίξ καθωρισμένον ποσόν. 

Σύνταξις. 23.—(1) Τηρουμένων τών δ ιατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, ήσφα

άνικανότητος. λ ισαένος δ ι κ α ι ο ύ τ α ι εις σύνταξ ιν άνι'κανότηΐτος εάν— 
( α ) ήτο αν ί κανος προς έργασ ίαν δ ι ' εκατόν πεντήκοντα ε ξ ημέ

ρας εντός οιασδήποτε περιόδου διακοπής τής απασχολή

σεως ληγούσης ουχί ένωρίτερον τής ορισθείσης ημερομη

ν ίας ' 
(β) εντός τής το ιαύτης περιόδου διακοπής τής απασχολήσεως, 

απόδε ι ξη δτ ι προβλέπετα ι νά παραμε ίνη μονί'μως αν ίκανος 
προς έ ρ γ α σ ί α ν ' 

( γ ) δεν συνεπλήρωσε τήν συντάξ ιμον ή λ ι κ ί α ν ' κ α ! 
(δ) πληρο ί τάς σχε τ ι κάς προϋποθέσεις ε ισφοράς. 

(2) Τηρούμενα, ν τών δ ια τάξεων τοΰ άρθρου 58, ή σύνταξ ις άν ι 

κανότη'τος κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι άπό τής σχετ ικής ημερομην ίας έν όσω ό 
ήσφαλισμένος παραμένε ι μον ίμως αν ίκανος προς έργασ ίαν κ α Ι δέν 
έχε ι συμπληρώσει τήν συντάξ ιμον ή λ ι κ ί α ν . 
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(3) Παν πρόσωπον είς το όποιον έχορηγήθη σύνταξις άνικανότη
τος ή το όποιον προέ'βαλεν άπαίτησιν δια σύνταξιν άνι'κανότητος, 
δέον δπως συμμορφοΰται προς πασαν όδηγίαν έκδιδομένην αύτώ 
καθ

1
' οιονδήποτε χρόνον υπό του Διευθυντού δι' ής καλείται σπως— 
(α) ύποβάλτ] εαυτόν εις ίατρικήν έξέτασιν ή έπανεξέτασιν υπό 

' Ιατρικού Συμβουλίου' 
(β) ύ'ποβάλη εαυτόν εις τοιαύτη ν ίατρικήν περίθάλψιν ήτις .θεω

ρείται έν τη περιπτώσει αύτοΰ κατάλληλος ύπό του υπευ
θύνου δι ' αύ'τόν θεράποντος ίατροΰ η υπό του Ίατρι 'κοΰ Συμ
βουλίου" 

(γ) συμετάσχη εις οιανδήποτε μαθητείαν επαγγελματικής εκ
παιδεύσεως ή αναπροσαρμογής ώς ό Διευθυντής ήθελε δια
τάξε ι . 

(4) Πρόσωπον τ ι εκπίπτει τοΰ προς λήψιν συντάξεως άνικανό
τητος 'δικαιώματος, δια χρονι'κόν διάστημα μή υπερβαίνον τάς εξ 
εβδομάδας εάν άνευ ευλόγου τινός αιτίας παρέλειψε να συμμορφωθή 
προς οιανδήποτε όδηγίαν έκδοθεΐσαν δυνάμει τοο εδαφίου (3) : 

Νοείται δτι εις περίπτωσιν προσώπου τό όποιον εκπίπτει του προς 
λήψιν συντάξεως άνικανότητος δικαιώματος δυνάμει του

1 παρόντος 
εδαφίου, τό ήμισυ τοΰ ποσού

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

24.—(1) Χήρα ης ό σύζυγος κατά τον χρόνον του θανάτου αύτοΰ Σύνταξις 
έπλήροι τάς προϋποθέσεις εισφοράς δια σύνταξιν γήρατος, δίκαιου χηρ^ας
ται εις σύνταξιν χηρείας, εάν αυτή κατά τον χρόνον του .θανάτου 
αύτοΰ συνέζη μετ' αύτοΰ ή συνετηρεΐτο αποκλειστικώς ή κατά κύριον 
λόγον υπ' αύτοΰ. 

(2) Όσάκις ό αποβιώσας σύζυγος έδικαιοΰτο ε'ις σύνταξιν γή
ρατος κοίτα τον χρόνον του θανάτου αύτοΰ ή θά έδικαιοΰτο οϋτώς 
εάν είχε προβάλει προς τοΰτο άπαίτησιν, τό έβδομάδιαΐον ΰψος τής 
συντάξεως χηρείας αυξάνεται κατά πεντήκοντα μί'λς δι ' έκάστην 
μονάδα εκ πεντήκοντα ε'Ίσφορών μισθωτού ή αυτοτελώς εργαζομένου 
καταβληθεισών ύπό τοΰ αποβιώσαντος συζύγου αναφορικούς προς 
τό χρονικόν διάστημα τό άρχόμενον τήν ίόρισθεΐσαν ήμερομηνίαν 
ή τήν έ&δομάδα εισφορών τήν αμέσως έπομένην της εβδομάδος ήτις 
περιλαμβάνει τήν σχετικήν ήμερομηνίαν διά τήν σύνταξιν γήρατος 
αύτοΰ, έφ' δσον ή σχετική ημερομηνία είναι μεταγενέστερα της ορι
σθείσης ημερομηνίας και λήγον τήν έ'βδομάδα εισφορών καθ!' ή ν 
ούτος συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν τών έβδομή'κοντα ετών, ή <Kaff ην 
άπεβίωσεν, εάν ό θάνατος αύτοΰ έπισυνέ'βη προ τής συμπληρώσεως 
τής ήλιΐκίας ταύτης : 

'Νοείται δ'τι οσάκις ό αριθμός τών ούτω καταβληθεισών εισφορών 
υπερβαίνει πολλαπλάσιόν τ ι τοΰ πεντήκοντα κατά είκοσι πέντε ή 
πλείονας εισφοράς λογίζεται ώς ϊσος προς τό αμέσως άνώτερον 
αύτοΰ πολλαπλάσιόν τοΰ πεντήκοντα. 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (4), ή σύνταξις χη
ρείας 'καταβάλλεται εφ' δρου ζωής. 

(4) Χήρα συνερχομένη είς νέον γάμον παύει νά δι'καιοΰται εις 
σύνταξιν χηρείας, δικαιούται δμως είς εφ' άπαξ ποσόν ίσον προς τό 
γινόμενον τοΰ εβδομαδιαίου ύψους τής τοιαύτης συντάξεως χηρείας 
επί τον αριθμόν πεντήκοντα δύο. 

25.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, πρό Επίδομα 
σω'πόν τ ι έχον τήν έπιμέλειαν ορφανού, δικαιούται ε'ίς επίδομα όρφα

 ό
ΡΦ«ν[ας 

νιας, εάν ό εις εκ τών γονέων τοΰ όρφανοΰ ήτο ήσφαλιαμένος. 
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Βοήθημα 
κηδείας. 

Τέταρτος 
Πίναξ. 

Τέταρτος 
Πίναξ. 

Είδη καΐ 
ϋψος παροχών. 

"Εκτος 
Πίναξ. 
"Εννοια 
επαγγελμα
τικού 
ατυχήματος. 

(2) ΤΙάς ορφανός αναφορικούς προς τον όποιον καταβάλλεται επί
δομα ορφάνιας, παύων νά είναι ανήλικος, άλλως ή λόγω θανάτου, 
δικαιούται ε'ις έφ' άπαξ ποσόν ϊσον προς το γινόμενον του εβδομα
διαίου ΰψους του επιδόματος ορφάνιας επί τον αριθμόν πεντήκοντα 
δύο. 

26.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου κατα
βάλλεται βοήθημα κηδείας έττι τω θανάτω πρ'οσώνου τινός έάν^ 

(α) κατά τον χρόνον του* θανάτου αύτοΰ' έπλήροα τάς σχετι.κάς 
■προϋποθέσεις εισφοράς' ή 

(β) 'κατά τόν χρόνον του θανάτου αύτου έδικαιουτο εις σύνταξιν 
γήρατος, σύνταξιν άνικανότητος η σύνταξιν χηρείας' η 

(γ) κατά τόν χρόνον του θανάτου αύτου έδικαιουτο ε'Ίς σύντα
ξιν χήρας ή χήρου' ή 

(δ) πρόκειται περί μισθωτού του οποίου ό θάνατος επήλθε συ
νεπεία σωματικής βλάβης προκληθείσης εξ επαγγελματικού 
ατυχήματος ώς τούτο καθορίζεται εν τω Μέρ'ει IV f\ συνε
ΐΐεία καθορισμένης τινός νόσου οφειλομένης εις τήν άτΐασχό
λησιν αύτου. 

(2) Το ποσόν του βοηθήμοατος κηδείας το καταβλητέον δυνάμει 
της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), ποικίλλει ώς έν τω Μέρει 1 
του Τετάρτου Πίνακος, έν αναφορά προς τόν έτήσιον μέσον ορον 
^εισφορών τόν έξευρισκόμενον δια τους σκότιους τών προϋποθέσεων 
■εισφοράς διά τήν σύνταξιν γήρατος, σύνταξιν άνικανότητος ή σύν
ταξιν χηρείας, αναλόγως της περιπτώσεως, ώς εάν αί τοιαυται 
•προϋποθέσεις εισφοράς ήσαν προϋποθέσεις θεμελιώσεως δικαιώμα
τος εις βοήθημα κηδείας δυνάμει της είρημένης παραγράφου. 

(3) Το ποσόν τοΰ βοηθήματος κηδείας δυνάμει τών παραγράφων 
(y) και (δ) τοΰ εδαφίου (1) εΐναι το έν τή δευτέρα στήλη του 

'•Μέρους Ι του Τετάρτου Πίνακος καθοριζόμενον ποσόν. 
(4) Το δυνάμει του παρόντος άρθρου καταβλητέον βοήθή'μα κη

δείας 'καταβάλλεται— 
(α) είς τόν χήρον ή τήν χήραν του θανόντος έφ' δσον ό θανών 

ήτο έγγαμος* 
(β) ·είς πασαν δε έτέραν περίπτωσιν εις το προς εϊσπραξιν του 

βοηθήματος οριζόμενον ύπό του Διευθυντού πρόσωπον. 

Μέρος IV.ΠΑΡΟΧΑΙ ΛΟΓΩι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 
27.—(1) Αί δυνάμει του παρόντος Μέρους παροχαι είναι αί ακό

λουθοι : 
(α) επίδομα σωματικής βλάβης' 
(β) παροχαι λόγω αναπηρίας' 
(γ) παροχαι λόγω θανάτου. 

(2) Αί παροχαι λόγω αναπηρίας περιλαμβάνουν σύνταξιν αναπη
ρίας και βοήθημα αναπηρίας, αί δε παροχαι λόγω θανάτου σύνταξιν 
χήρας ή χήρου και σύνταξιν γονέως. 

(3) Το ϋψος τών δυνάμει του παρόντος άρθρου παροχών εκτί
θεται έν τω "Εκτω Πινάκι. 

28.—(1) Διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους έπαγγελματι
'κόν ατύχημα σημαίνει ατύχημα προκληθέν ώς έκ της απασχολήσεως 
!καί έν τη απασχολήσει μισθωτού. 

(2) 'Ατύχημα τι έπισυμβάν έν τη απασχολήσει μισθωτού τίνος 
λογίζεται, ελλείψει αποδείξεως περί το εναντίον, επαγγελματικό ν 
ατύχημα. 
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(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ατύχημα τ ι λογί
ζεται έπαγγελματικόν άτυχη μα ανεξαρτήτως του γεγονότος δτι 
τούτο έπισυνέβη κοίθ' δν χρόνον ό 'μισθωτός ένήργει κοττά παράβα
σιν οιασδήποτε διατάξεως νόμου ή κανονισμού ή οδηγιών δοθει'σών 
ύπό του εργοδότου του ή εκ μέρους αυτού, άφορωσών εις τήν άπα
σχόλησιν του· μισθωτού. 

(4) Ατύχημα τ ι , έπισυμβάν εν Κύπρω καθ' δν χρόνον μισθωτός 
μεταβαίνει εις τον τόπον της εργασίας αύτου ή επιστρέφει εκ.τούτου, 
λογίζεται έπαγγελματικόν ατύχημα ανεξαρτήτως του γεγονότος δτι 
ό μισθωτός ούδεμίαν ύποχρέωσιν υπέχει έναντι του εργοδότου αύτου, 
<δπως χρησιμοποιη είδι'κήν τίνα διαδρομήν ή μέσον : 

Νοείται δτι ατύχημα ούτως έπισυμβάν, δέν λογίζεται έπαγγελμα
τικόν ατύχημα, εάν ό μισθωτός εγκατέλειψε τον τόπον εργασίας 
αύτου· κατά την διάρκειοα/ του ωραρίου εργασίας δια σκοπόν άσχε
τον προς τήν άπασχόλησιν αύτου. 

(5) 'Ατύχημα τ ι έπισυμβάν εις μισθωτόν εν τω τόπω ή περί τον 
τόπον της απασχολήσεως αύτου, εις δν εκάστοτε απασχολείται διά 
τους σκοπούς της εργασίας ή επιχειρήσεως του εργοδότου, λογί
ζετα ι έπαγγελματικόν ατύχημα έφ' δσον συμβαίνει καθ

1
' δν χρόνον 

'ό μισθωτός οδτος λαμβάνει μέτρα προς άντιμετώπισιν πραγματικής 
ή νομιζομένης εκτάκτου καταστάσεως εν τω ή περί τω τοιούτω τόπω 
απασχολήσεως, προς διάσωσιν, παροχήν αρωγής ή προστασίας εις 
πρόσωπα, άτινα υπέστησαν ή πιστεύεται δτι υπέστησαν ή δτι πιθανόν 
νά ύποστώσιν, σωματικήν βλάβην ή άτινα ευρίσκονται ή πιθανόν νά 
εύρεθώσιν εν κινδύνω ή προς άποτροπήν ή περιορισμόν σοβαράς 
ζημίας εις περιουσίαν. 

(6) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ άρθρου 39, ατύχημα έπισυμ
βάν ώς εκ της απασχολήσεως ,καΐ εν τη απασχολήσει μισθωτού έκτος 
της Κύπρου δέν λογίζεται έπαγγελματικόν ατύχημα. 

29.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οσάκις Επίδομα 
μισθωτός υφίσταται σωματικήν βλάβην προκληθεΐσοο/ τήν ορισθεί σωματικής 
σαν ήμερομηνίαν ή μετέπειτα συνεπεία έπαγγελματικοΰ ατυχήματος, βλάβης, 
οδτος δικαιούται εις επίδομα σωματι'κής βλάβης δι' έκάστην ήμέ
ραν, καθ

1
' ην συνεπεία της σχετυκής σωματικής βλάβης ην υπέστη 

εΐναι ανίκανος προς έργασίαν και διά χρονι'κόν διάστημα δώδεκα 
μηνών άφ' ής έπισυνέβη τό σχετικόν ατύχημα : 

Νοείται δτι δέν κατούβάλλεται επίδομα σωματικής βλάβης αναφο
ρικώς προς τάς τρεις πρώτας ημέρας οιασδήποτε περιόδου δια
ικοπης της απασχολήσεως. 

(2) Μισθωτός τις δέν δικαιούται εις επίδομα σωματικής βλάβης 
δι' οιονδήποτε χρονι'κόν διάστημα καθ' δ λαμβάνει πλήρεις άποδοχάς 
παρά τοΰ εργοδότου αύτου, εν ή δέ περιπτώσει ό εργοδότης κατα
βάλλει προς αυτόν μέρος μόνον των αποδοχών, τό επίδομα σωμα
τι'κής βλάβης μειουται κατά το ποσόν κατά το όποιον τό άθροισμα 
του επιδόματος και του· .καταβαλλομένου μέρους αποδοχών υπερ
βαίνει τάς πλήρεις άποδοχάς του μισθωτού. 

(3) Έάν ό μισθωτός κατέστη άνίκοα/ος προς έργασίαν καθ' οιον
δήποτε χρόνον της ημέρας τοΰ ατυχήματος, ή τοιαύτη, ήμερα λογί
ζεται ώς ήμερα άνικανότητος προς έργασίαν. 

30.—(1) Όσάκις μισθωτός υφίσταται σωματικήν βλάβην, προξε Παροχαΐ 
νηθεΐσαν τήν όρισθεΐσαν ήμερομηνίαν ή μετέπειτα, συνεπεία έπαγ λόγφάνα
γελματικου ατυχήματος, δικαιούται εις παροχάς λόγω άνοπτηρίας, ^Ρ

1
^· 

έάν συνεπεία της σχετικής σωμσπικής βλάβης ην υπέστη, τήν τετάρ
τη ν ήμέραν άφ' ης έπισυνέβη τό σχετικόν ατύχημα ή καθ'' οίανδή
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■ποτέ μεταγενεστέραν ήμέραν, πάσχη εξ άπωλείας φυσικής ή πνευ
ματικής τίνος ικανότητος και τήν ήμέραν ταύτην δεν δικαιούται εις 
επίδομα σωματικής βλάβης εξαιρουμένης ημέρας έφ' ής εφαρμό
ζετα ι ή έταφύλαξις του εδαφίου (1) τοΟ άρθρου 29 : ' 

Νοείται δτι δια τους σκοπούς τοΟ παρόντος άρθρου λογίζεται δτι 
δεν επήλθε ν απώλεια Ικανότητος τίνος κοίθ' οιονδήποτε χρόνον όσά
ικις ή έκτασις τής προκυψάσης αναπηρίας, υπολογιζόμενη συμφώνως 
ταΐς εν τοις εφεξής διάτάξεσι του παρόντος άρ'θρου, ανέρχεται εις 
ποσοστόν κατώτερον τών δέ'κα επί τοις εκατόν. 

(2) Δια τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ή εκτασις τής ανα
πηρίας υπολογίζεται εάν έπι τής αναπηρίας, ην υπέστη ,ό αίΤών συνε
πεία τής σχετικής άπωλείας ικανότητος, έφαρ'μοσθώσιν αί ακόλουθοι 
γενικαί άρχαί : . 

(α) τηρουμένων τών εν τοις εφεξής διατάξεων του παρόντος 
εδαφίου, λαμβάνονται ύπ' όψιν μόνον αί άναπηρίαι (<έπα
γόμεναι άπώλειαν τής προς το κερδαίνειν ικανότητος ή προσ
θέτους δαπανάς, ή μή) τάς όποιας ό αιτών, λαμβανομένων 
ύπ' δψιν τής φυσικής και πνευματικής αύΤοΰ καταστάσεως 
την ήμέραν του υπολογισμού, παρουσιάζει κατά τήν περίοδον 

. ήΤις λαμβάνεται ώς βάσις του υπολογισμού εν συγκρίσει 
προς πρόσωπον τής αυτής ηλικίας και φύλου, οδτινος ή * 
ιφυσί'κή χαί πνευματική κατάστασις είναι κανονική* 

(β) τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ αμέσως επομένου εδαφίου 
πάσα τοιαύτη αναπηρία θεωρείται τό αποτέλεσμα τής σχε
τικής άπωλείας ικανότητος, εξαιρουμένων τών περιπτώσεων 
ικαθ^ άς ;ό αίΤών— 

(i) εν πάση περιπτώσει θά ύφίστατο τοιαύτην ανόητη ρίαν 
συνεπεία εκ γενετής τίνος ανωμαλίας ή συνεπεία σω
ματικής βλάβης ην υπέστη ή νόσου ύφ' ής προσεβλήθη 
προ του σχετικού άτυιχήματος' ή 

(ίί) δεν θά όφίστατο τοιαύτην άναπηρίαν εάν μετά τό ατύ
χημα δεν ύφίστατο σωματικήν βλάβης ή δεν π,ροσε
βάλλετο ύπό νόσου ουχί άπο'δοΤέας εις τό τοιούτον 
άτύχη'μα' 

(γ) <δ υπολογισμός διενεργείται άνευ οιασδήποτε αναφοράς ε'ίς 
έτέραν είδικήν κατάστασιν του αιτούντος πλην τής ηλικίας, * 
του φύλου και τής φυσικής και πνευματικής αύτοΰ κατα
στάσεως" 

"Εβδομος (δ) τό ποσοστόν αναπηρίας διά τάς εν τω Έβδόμω Πινάκι, έκτ ι . 
Πίναξ. θε'μένας άπωλείας ικανότητος είναι τό έ'ναντι έικάστης τού #,· 

των άναγραφόμενον ποσοστόν επί τοις εκατόν, αί δε λοιπαί 
άναπηρίαι υπολογίζονται αναλόγως' και 

(ε) κατά τον ύπολογισμόν τοΰ βαθ'μοΟ αναπηρίας δέον δπως 
'λαμβάνηται ύπ' δψιν και τυχόν προκληθεΐσα παραμόρφωσις. 

(3) Διά τον ύπολογισμόν τής εκτάσεως τής αναπηρίας του αίΤουν
τος λαμΙβάνεται ύπ

1
' δψιν χρονι'κόν διάστηίμα άρχόμενον ουχί ένωρί

τερον τής Τετάρτης ημέρας άφ' ής έπισυνέβη τό σχετι'κόν ατύχημα 
καΐθ

1
' ην ό αίΤών πάσχει, και δύνοίται νά άναμένηΤαι δτι θά εξακο

λούθηση πάσχων, εκ τής σχετικής άπωλείας ικανότητος : 
Νοείται δτι έάν κατά τον ύπολογισμόν του βαθμού αναπηρίας τοΰ 

οαΤοΰντος, ή κατάστασις τούτου δεν είναι τοιαύΤη, λαμβανομένων * 
ύπ' δψιν τών δυνατών νά έτοέλθώσιν εις τοιαύτην κατάστασιν μετα
βολών (προβλεπτών ή μή), ώστε. νά έπιτρέπη τήν διενέργειαν ορι
στικού υπολογισμού δι' όλόκληρον τό ώς ειρηται χρονι'κόν διάστημα— 

(α) διενεργείται προσωρινός υπολογισμός με βάσιν έτερον βρα
χύτερον διάστημα, δπερ κρίνεται ευλογον, λαμβανομένων 
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ύπ' δψιν της καταστάσεως τοΰ αιτούντος καΐ της ως εν τοΐς 
ανωτέρω δυνατότητος μεταβολής της τοιαύτης καταστά
σεως* και 

·< (β) ώς βάσις του επομένου ύπολογισμοΰ λαμβάνεται χρονικών 
διάστημα άρχόμενον άμα τη λήξει του συνιστώντος την 
βάσιν του προσωρινού υπολογισμού διαστήματος. 

(4) Ό υπολογισμός εκθέτει τον βάθμόν αναπηρίας εις έκατο
στιαίαν άναλογίαν, καθορίζει δε ωσαύτως το συνιστών την βάσιν 
τοΰ ύπολογισμοΰ χρονικόν διάστημα καί, οσάκις το τοιούτον διά
στημα περατοΰται καθ' ώρισμένην ήμερομηνίαν, εάν ό υπολογισμός 
είναι προσωρινό,ς η οριστικός : 

Νοείται ότι— 
(α) Ιδια τον συμφώνως τω παρόντι άριθρω κάθορισμόν των επί 

παροχών λόγω αναπηρίας δικαιωμάτων τοΰ αιτούντος τα 
άφορώντα εις την έκατοστιαίαν αναλογίου και χρονικόν 
διάστημα αναπηρίας στοιχεία δεν εξειδικεύονται πλέον τοΰ 

* δέοντος' και 
(β) εκατοστιαία αναλογία μεταξύ είκοσι και εκατόν, ήτις δεν 

εΐναι πολλαπλάσιο ν του δέ'κα λογίζεται— 
(i) εάν μεν είναι πολλαπλάσιον τοΰ πέντε, ώς ή αμέσως 

* ανωτέρα αναλογία, ήτις είναι πολλαπλάσιον τοΰ 
δέκα' 

(ii) εάν δε δεν είναι πολλαπλάσιον τοΰ πέντε, ώς ή πλη
σιεστέρα αναλογία ήτις εΐναι πολλαπλάσιον τοΰ 
δ&κα. 

(5) Όσάκις εξευρίσκεται δτι ή έκτασις τής αναπηρίας δια το 
συνιστών τήν βάσιν τοΰ ύπολογισμοΰ χρονικόν διάστημα, ανέρχεται 
εις έκατοστιαίαν άναλογίαν κατωτέραν τών είκοσι επί τοΐς εκατόν, 
ή παροχή λόγω αναπηρίας καταβάλλεται ύπό μορφή,ν έφ' άπαξ βοη
θήμοΓΓος (εν τω πο^ρόντι Νόμω καλούμενη «βοήθημα αναπηρίας»), 
τοΰ οποίου το ποσόν καθορίζεται εν τω Μέρει II τοΰ "Εκτου Πι Εκτος 
νακος : Π[ναξ. 

Νοείται δτι το ποσόν τοΰ βοηθήματος δι' οιονδήποτε χρονικόν διά
στημα ύπολογισμοΰ βραχύτερον τών επτά ετών, μ'ειοΰται κοίτα τον 
λόγον τοΰ διαστήματος τούτου προς διάστηιμα επτά ετών. 

* (6) Όσάκις εξευρίσκεται δτι ή εκτασις τής αναπηρίας διά το 
συνιστών τήν βάσιν τοΰ ύπολογισμοΰ χρονικόν διάστημα ανέρχεται 
εις έκατοστιαίαν άναλογίαν είκοσι έπί τοΐς εκατόν ή μείζονα τοιαύ
την, ή παροχή λόγω αναπηρίας άναφορικώς προς τους εν τη πρώτη 

* στήλη τ°£ Μέρους 111 τοΰ "Εκτου Πίνακος καθοριζόμενους βαθμούς "Εκτος 
αναπηρίας, είναι εβδομαδιαία σύνταξις (έν τω παρόντι Νόμω κάλου ΓΚναξ. 
μένη «σύνταξις αναπηρίας») καταβαλλομένη εις το άντίστοιχον υψος, 
ώς εκτίθεται εν τή δευτέρα στήλη τοΰ αύτοΰ Πίνακος : 

Νοείται δτι όσάκις το χρονυκόν τοΰτο διάστημα λήγει καθ' ώρι
σμένην ήμερομηνίαν, ή σύνταξις παύει διά τοΰ θανάτου τοΰ διίκαιού
χου προ τής ημερομηνίας ταύτης. 

31.—(1) Όσάκις δικαιοΰχος συντάξεως αναπηρίας υπολογισθεί Μερική 
σης ε!ίς έκατοστιαίαν άναλογίαν κατωτέραν τών εκατόν έπί τοΐς αναπηρία 
εκατόν, εισέρχεται εις νοσοκομεΐον ή παρόμοιον ίδρυμα διά νά ύπο λογιζόμενη 

, στη έγκεκριμένην νοσοικομειακήν ή έτέραν νοσηλείαν, καθ* άπαν το ς ικη' 
χρονικόν διάστημα τής νοσηλείας ή τοιαύτη αναλογία λογίζεται ώς 
ύπολογισθεΐσα εις εκατόν έπί τοΐς εκατόν. 

(2) Όσάκις δικαιούχος συντάξεως άνοπτηρίας ύπολογισθείσης εις 
* ποσοστόν έλασσον τών εκατόν έπί τοΐς εκατόν τή απαιτήσει τοΰ 

Διευθυντού δυνάμει τοΰ άρθρου 36, συμμετέχει εις μαθήτείαν τα
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Προσαύξησις 
συντάξεως 
αναπηρίας 
λόγω τακτικής 
μερίμνης. 

Παροχαι 
λόγω 
θανάτου. 

"Εκτος 
ΓΗναξ. 

"Εκτος 
Πίναξ. 

κτί'κής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ή αναπροσαρμογής, δια το 
χρονικόν διάστημα καθ1' δ οδτος υποχρεούται ύπό του Διευθυντού 
ότοως συμμετέχη είς τοιαύτην μαθήτείαν ή άναπροσαρμογήν, ή ανα
πηρία αύ'τοΰ' λογίζεται ώς αναπηρία βαθμού εκατόν έίπι τοΐς εκατόν. 

32.—(1) Το έβδομαδιαΐον ϋψος τής συντάξεως αναπηρίας τής 
καταβλητέας δι' άναπηρίαν βαθμού εκατόν επί τοις εκατόν, αυξά
νεται κατά 2.000 μίλς εβδομαδιαίως, εάν συνεπεία τής σχετικής απώ
λειας Ικανότητος ό δικαιούχος έχη ανάγκην τακτικής βοηθείας ή 
■μερίμνης. 

(2) ίΠασα αϋξησις συντάξεως, δυνάμει του παρόντος άρθρου χορη
γείται δι' δ χρονι'κόν διάστημα ό εξεταστής απαιτήσεων ήθελε καθο
ρίσει κατά τον χρόνον τής χορηγήσεως τής συντάξεως αναπηρίας, 
δύναται 'δε νά άνανεοΰται από καιρού εις καιρόν : 

Νοείται δτι δεν καταβάλλεται τοιαύτη αϋξησις εφ·' σσον ό δικαιοΰ
χος τυγχάνει δωρεάν ίάτρι'κής νοσηλείας εντός νο'σοκομείου ή παρο
μοίου ίδρύματος. 

33.—(1) Όσάκις μισθωτός υφίσταται σωματικήν βλάβην προκλη
θεΐσαν την όρισθεΐσαν ή'μερομηνίαν ή μετέΐτειτα συνεπεία επαγγελ
ματικού ατυχήματος, ή δε σχετική σωματική βλάβη επάγεται τον 
θάνατον αύτοΟ, καταβάλλονται παροχαι λόγφ θανάτου είς τους έπι
ζώνΤας αύΤου συμφώνως προς τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

(2) Ή χήρα του θανόντος δικαιούται είς παροχήν λόγω θανάτου, 
εάν κατά τον χρόνον του &ανάτοο του συζύγου αυτής αυτή διέμενε 
μετ' αύτοΰ ή συνετή ρεΐτο αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον ύπό 
του θανόντος. 

(3) Ή δυνάμει τοΰ εδαφίου (2), παροχή λόγω θανάτου είναι : 
(α) σύνταξις (εν τω παρόντι Νόμω καλούμενη «σύνταξις χή

ρας») αρχομένη άπό τοΰ θανάτου του συζύγου, καταβλητέα . 
ικαθ' εβδομάδα ώς εκτίθεται εν τη δευτέρα στήλη του Μέ
ρους Ι του "Εκτου Πίνακος, έφ' δρου ζωής ή μέχρι τής συ
νάψεως νέου γάμου' καΐ 

(β) εφ' άπαξ ποσόν καταβλητέον άμα τω τερματισμώ τής συν
τάξεως συνεπεία συνάψεως νέου γάμου, 'ίσον προς το γινό
μενον του εβδομαδιαίου ϋψους τής συντάξεως είς ήν έδι
καιοΰτο αμέσως προ του νέου γάμου, έττί τόν αριθμόν πεντή
κοντα δύο. 

(4) Ό χήρος θανούσης δικαιούται είς παροχήν λόγω θανάτου έάν 
κοττά τον θάνατον τής συζύγου αύτοΰ1 οδτος— 

(α) συνετηρεΐτο αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον ύπ' αυτής 
ή οϋτω θά συνετηρεΐτο έάν δεν έπισυνέβαινε το σχετικόν 
ατύχημα' και 

(β) ήτο μονίμως ανίκανος νά συντήρηση εαυτόν. 
(5) Ή δυνάμει τοΰ εδαφίου (4) παροχή λόγω θανάτου εΐναι σύν

ταξις (έν τω παρόντι Νόμω καλούμενη «σύνταξις χήρου») αρχο
μένη άπό τοΰ θανάτου τής συζύγου αύτοΰ, καταβλητέα καθ" εβδο
μάδα ώς εκτίθεται έν τή δευτέρα στήλη τοΰ Μέρους Ι τοΰ "Εκτου 
Πίνοοκοςν 

(6) Έάν ό θανών δεν καταλίπη σύζυγον ή άνήλικον τέκνον, ,ό 
γονεύς του θανόντος δικαιούται παροχής λόγω θανάτου έάν κατά 
τον χρόνον τοΰ θανάτου οδτος συνετηρεΐτο αποκλειστικώς ή κατά 
κύριον λόγον ύτιό τοΰ θανόντος ή ουΤω θά συνετή ρεΐτο έάν δεν έπι
συνέβαινε το άτύχη'μα. 
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(7)
 e

H δυνάμε ι του εδαφίου (6) παροχή λ ό γ ω θανάτου ε ί να ι σύν

τ α ξ ι ς (ιέν τω παρόντ ι Νόμω καλούμενη «σύνταξις γονέως») αρχο

μένη άπό τ ο ΰ θανάτου του θανόντος κ α τ α β λ η τ έ α έφ' δρου ζωής, ή 
εις τήν περίπτωσιν μητρός, μέχρ ις οδ αυτή συνέλθή ε ις νέον γ ά μ ο ν 
ή εις γάμον . 

34.—(1) Πας ήσφαλισμένος υφιστάμενος σωματ ικήν βλάβην έξ Γνωστοποί

έ π α γ γ ε λ μ ά τ ι κ ο ΰ ' ατυχήματος άναφορ ικώς προς δ ό παρών Νόμος ησιςάτυχη

προνοεΐ τήν καταβολήν παροχών υπέχει ύποχρέωσιν δπως το ταχύ  n*™™·^ 
τ&ρον δυνατόν ά.φ' ής έπισυνέβη το ατύχημα , γνωστοποίηση τούτο : ισμενων. 

•Νοείται δτ ι αντ ί τοΰ ύπέίχοντος τήν προς τούτο ύποχρέω'σιν ήσφα

λ ισμένου ή το ιαύτη γνωστοποίησ ις δύνατα ι να γ ίνη παρ ' ε τέρου τ ινός 
προσώπου ενεργούντος εκ μέρους ή δ ια λογαρ ιασμόν αύτου. 

(2) Ή γνωστοποίησις γ ί ν ε τ α ι προς τον έργοδότην, ή (εν περι

πτώσει πλειόνων εργοδοτών) εις ενα των εργοδοτών, ή ε ις οιον

δήποτε έπιστάτην ή έτερον ύπάλληλον ύπό τήν έποπτείαν του οποίου 
ε ί ρ γ ά ζ ε τ ο ό ήσφαλισμένος καθ

1, δν χρόνον έπισυνέβη το ατύχημα , 
ή εις οιονδήποτε πρόσωπον επί τούτω ύποδείκνυόμενον υπό του εργο

δότου κ α ι δ ι α λ α μ β ά ν ε ι άπαντα τ ά προς τούτο α ν α γ κ α ί α στο ιχε ία . 

35 .—(1) " Ε κ α σ τ ο ς διευθυντής εν τή έννοια του εδαφίου (2),. τηρε ΐ Άνάρτησις 
άνηρτημένην εις περίοπτον μέρος του τόπου απασχολήσεως ή πλη περιλήψεως 
σίον αύτου ένθα ευχερώς να δύνατα ι να άναγνωσθή ύφ' απάντων ώρισμένων 
τών απασχολουμένων περίληψιν εκάστοτε έκδιδομένην ύπό του Διευ  E | f ^ o u c 
θυντου κ α ι περιλαμ'βάνουσαν τ ά ς ύπό του παρόντος Νόμου έπϊβαλ εργασίας, 
λομένας υποχρεώσεις καθ

1
' δσον άφορα εις τάς γνωστοποιήσε ις ατυ 

χημάτων κ α ι τήν υποβολή ν α'ιτήϋεων. 
(2) Δ ι α τους σκοπούς του εδαφίου (1) ό δρος «διευθυντής» ση

μα ίνε ι το πρόσωπον, έ τα ιρε ίαν , όργαν ισμόν ή συνετα ιρ ισμόν δστις 
ε ΐνα ι υπεύθυνος .δυ' οιονδήποτε μεταλλε ΐον , λατομε ΐον , έργοστάσ ιον , 
έργαστήρ ιον ή έτερον τόπον απασχολήσεως, ή εις δν ανήκε ι ή το ιαύτη 
έπιχείρη'σις, περ ιλαμβάνε ι δε τον διευθυντήν, άντιπρόσωπον ή πάν 
έτερον πρόσωπον κατέχον ή κ α τ ' έμφάνισιν κοίτέχον τήν γεν ι κήν 
διεύθυνσιν ή ελ εγχον με ταλλε ί ου , λατομε ίου , εργοστασ ίου , ε ρ γ α σ τ η 

ρίου, ή ετέρου τ ινός τόπου απασχολήσεως. 

36.—(1) Τηρουμένων τών δ ιατάξεων του παρόντος άρθρου, εκα  Υποχρεώσεις 
στος α ϊ τών επίδομα σωματ ι κής βλάβης ή παροχάς λ ό γ ω αναπηρ ίας αιτούντων καΐ 
κ α ι έκαστος δ ικα ιούχος λαμβάνων το ιούτον επίδομα ή παροχάς, δικαιούχων 
οφε ίλε ι να ouuuopcpoCkai προς πάσοτ./ όδηιγίαν έκδ ιδομένην αύτώ ύπό ™*Ρ°Χ

ων 

~ „
 ι

„ * _Γ
Τ , „

Γ , , τ- < , « ~ / ' e,
1 λόγω σωματι

του Διευθυντού, δυνάμει της οποίας ούτος υ'πεχει υποχρεωσιν όπως— κήςέλάβηςή' 
(α) ύποβάλη εαυτόν εις ίατρικήν έξέτασιν ύπό 'ιατρικής αρχής, αναπηρίας, 

ίνα καθορισθή τό αποτέλεσμα του σχετικού
1 ατυχήματος ή ή 

προσήκουσα εις τήν σχετικήν σωματικήν βλάβην ή άπώλειαν 
ικανότητος περίθαλψις' ή 

(β) ύποβάλη εαυτόν εις τήν προσήκουσαν δια τήν ως εϊρηται 
σωματικήν βλάβην ή άπώλειαν ικανότητος ίατρικήν περί

θαλψιν καθοριζομένην άνολόγως της περιπτώσεως ύπο του 
θεράποντος ιατρού ή ύπό της ιατρικής αρχής είς ην ύπέ

βαλεν εαυτόν προς έξέτασιν, συμφώνως ταΐς προηγουμέναις 
διατάξεσι του παρόντος Νόμου' ή 

(γ) συμμετάσχη εις οιανδήποτε μαθητείαν επαγγελματικής εκ

παιδεύσεως ή αναπροσαρμογής ήτις ήθελε τυχόν προνοηθή 
:
καί κατά τήν γνώμην του Διευθυντού ενδείκνυται είς τήν 
περίπτωσιν αύτου. 

(2) Αϊ όδηγίαι αΐτινες απευθύνονται είς τον αιτούντα ή δικαιου

χον και έντέλλουσιν αυτόν δπως ύποβάλη εαυτόν είς ίατρικήν έξέ

τασιν, δέον δπως δίδωνται εγγράφως. 
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(3) Ό αϊτών ή δικαιούχος, όστις συμφώνως ταΐς προηγουμέναις 
δίατάξεσι του παρόντος άρθρου, εντέλλεται όπως ύποβάλη εαυτόν 
εις ίοίτρικήν έξέτασιν ή τύχη ιατρικής νοσηλείας, είναι ύπόχρεως 
νά πράττε ούτω καθ1 οιονδήποτε χρόνον ήθελε ζητη'θή τούτο· έξ * 
αύτου. 

(4) "Εκαστος δικαιούχος οφείλει όπως το ταχύτε,ρον δυνατόν 
γνωστοποιή εγγράφως εις τον Διευθυντήν πάσαν αλλαγή ν καταστά
σεως, ήτις, ώς ευλόγως αναμένεται ότι ούτος γνωρίζει, θά ήδύνατυ 
να έπηρεάση τήν συνέχισιν του δικαιώματος αυτού έπί της χορη
γούμενης αυτώ παροχής, ή του προς λήψιν τής τοιαύτης παροχής 
δικαιώματος αύτου. 

Καθορισμέ 37.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), έάν ττρό
ναι νόσοι. σωπόν τι προσβληθή τή,ν όρισθ'εΐσαν ήμερομηνίαν ή μετέπειτα ύπό 

τινας τών καθωρισμένων νόσων ή βλαβών, έφ' όσον πρόκειται περί 
νόσου ή βλάβης οφειλομένης εις τήν φύσιν κάθωρισμένης ώς προς 
την τοιαύτην νόσον ή βλάβην εργασίας εις τήν .οποίαν άπησχολήθη 
ώς μισθωτός κατά τήν 5ην 'Οκτωβρίου 1964 ή μετέπειτα, καταβάλ
λονται αύτώ αϊ δυνάμει των διατάξεων των προηγουμένων άρθρων 
τοΰ παρόντος Μέρους καθοριζόμενοι παροχαί, προς τον σκοπόν δε 
τούτον έν τοις ε'ι'ρημένοις άρθροις : 

(α) πάσα αναφορά γενομένη εις σωματικήν βλάβην προκληθεΐ
οαν συνεπεία επαγγελματικού ατυχήματος θεωρείται ώς 
αναφορά γενομένη καΐ εις νόσον ή βλάβην όφειλομένην εις 
τήν φύσιν τής απασχολήσεως' 

(β) πάσα αναφορά γενομένη εις τήν ήμερομηνίαν τοΰ επαγγελ
ματικού ατυχήματος σημαίνει ωσαύτως— 

(i) έάν ή πρώτη άπαίτησις άναφορι!κώς προς τήν νόσον 
ή βλάβην είναι δι' επίδομα σωματικής βλάβης, τή,ν 
πρώτην ήμέραν από τής 5ης 'Οκτωβρίου 1964 ή μετέ
πειτα, κάθ' ην συνεπεία τής νόσου ή βλάβης ο αϊτών 
κατέστη ανίκανος προς έργασίαν' 

(ii) εάν ή πρώτη άπαίτησις άναφορικώς προς τήν νόσον 
ή βλάβην εΐναι διά παροχάς λόγω αναπηρίας, τήν 
πρώτην ήμέραν, από τής 5ης Όκτω'βρίου 1964 ή μετέ

; πειτα, καθ' ην ό αίτών υπέστη άπώλειαν φυσικής ή 
πνευματικής τίνος ικανότητος : * 

Νοείται δτι οσάκις πρόσωπον τι απαιτεί επίδομα σωματικής βλά
βης άναφορικώς προς νόσον ή βλάβην δι' ην έλαβε προηγουμένως 
τοιούτον επίδομα ή παροχάς λόγω αναπηρίας, ή προγενεστέρα αύτου 
άπαίτησις άναφορικώς προς τήν νόσον ή βλάβην ταύτη ν ουδόλως 
λαμβάνεται ύπ' όψιν, έάν είναι ανίκανος προς έργασίαν και ή άνι
κανότης αύτου οφείλεται κατά κύριον λόγον εις τό γεγονός ότι εξε
τέθη περαιτέρω εΐς τόν κίνδυνον τής τοιαύτης νόσου ή βλάβης. 

(2) "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος του εδαφίου (1), κανονι
σμοί εκδιδόμενοι δυνάμει τούτου δύνανται ωσαύτως νά προβλέψωσιν 
δτι διά νά θεωρηθή νόσος τις ή βλάβη ώς οφειλομένη· ε'ις τήν φύσιν 
τής εργασίας δέον νά πληρώνται ώρισμέναι προϋποθέσεις, περιλαμ

βανομένων τής διαρκείας της απασχολήσεως εις οιανδήποτε συγ
κεκριμένην έργασίαν, του διαρρεύσαντος χρονικού διαστήματος με
ταξύ προσβολής έκ τής νόσου ή βλάβης καΐ τής απασχολήσεως έν Λ 
συγκεκριμένη εργασία ώς καΐ του1 συνεχούς ή μή τής τοιαύτης άπα

. σχολή σεως. 
(3) Έ ν περιπτώσει προσβολής έκ πνευμονοκονιάσεως, σιλίκώ

σεως, σιδηροσιλικώσεως, άσβεστώοεως ή οιασδήποτε των τοιούτων ♦ 
νόσων συνοδευομένης ύπό φυματιώσεως : 

(α) πρόσωπον τι δεν δικαιούται εΐς επίδομα σωματικής βλάβης 
δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου" 
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(β) αναπηρία υπολογιζόμενη δυνάμει του εδαφίου (4) του άρ
θρου 30 εις ποσοσΤόν ενός εως δεκαεννέα επί τοις έ'κατόν 
λογίζεται ώς αναπηρία εις ποσοστόν είκοσι επί τοις εκατόν. 

(4) Δια τους άκοπους απαιτήσεως προ'βαλλομένης δυνάμει του 
παρόντος Νόμου δια π α ρ ο χ ά ς λ ό γ ω πνευμονσκονιάσεως, σιλικώσεως, 
σιρηδοσιλικώσεως, άσβεστώσεως ή οίαό'οηττοΊε των τοιούτων νόσων 
συνοδευομένης υπό φυματιώσεως, πρόσωπον τι, δπερ ύπήρξεν εργά
της εν τη έννοια των περί Πνευμονοκονιάσεως (Αποζημιώσεως) ιΐτοθΐ96θ 
Νόμων του 1960 και 1966 λογίζεται ώς μισθωτός' δυνάμει του πα 58τοθΐ966. 
ρόντος Νόμου. 

3 8 . Πρόσωπον τι εκπίπτει τοΰ προς λήψιν επιδόματος σωματικής "Εκπτωσις 
βλάβης ή συντάξεως αναπηρίας δικαιώματος διά περίοδον μη ύπερ έκτοΰδικαι· 
Ρ · y " C e P,c ' i t ' » ωματοςπρός 
βαονουσαν τας εξ εβδομάδας εαν— ληψιν έπι

(α) καίτοι κληθέν υπό του Διευθυντού δπως ύπσβάλη εαυτό είς δόματος 
ιατρικήν ή έτέραν έξέτασιν ή είς ιατρική ν νοσηλείαν άνευ σωματικής̂  
ευλόγου τινός αίτιας ήρνήθη, ή παρέλειψε νά παρουσιασθή ^ ^ * i * a i 

ή νά ύπο!βάλη εαυτό είς τοιαύτην έξέτασιν ή νοσηλείαν* ή αναπηρίας, 
(β) παρέλειψαν άνευ ευλόγου αίτ ιας νά άκολουθήση τ ά ς οδη

γ ί α ς τής ιατρικής αρχής* ή 
( γ ) είργάσθη καθ1' ήμέραν δι' ην προέβαλεν άπαϊτησιν επί επι

δόματος σωματικής βλάβης ' ή 
(δ) συμπεριεφέρθη κατά τρόπον όστις πιθανόν νά προεκάλει : 

καθυστέρησιν είς την άνάρρωσιν αύτοΰ : 
Νοείται δτι είς την περίπτωσιν προσώπου τινός δπερ εκπίπτει έκ ,:.·■'· 

του προς 'λήψιν επιδόματος σωματικής βλάβης ή συντάξεως ανα

πηρίας δικαιώματος δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, το ήμισυ του 
ϋψους τής παροχής το όποιον ελλείψει τής τοιαύτης εκπτώσεως 0ά 
κατεβάλλετο προς αυτόν, καταβάλλετα ι είς τους εξαρτώμενους 
αύτοΰ. 

39.—(1) Αι διατάξεις του Μέρους IV εφαρμόζονται και επί των Εφαρμογή 
πλοιάρχων, μελών τοΰ πληρώματος και των μαθητευομένων είς ναυ έπΐπροσώπων 
τι'κήν ύπηρεσίαν προσώπων, των υπηρετούντων έπ:ί Κυπριακών πλοίων, ^πλο^ων0™ 
ώς και επί των κυβερνητών και μελών τοΰ πληρώματος αεροσκαφών, άεροσκαφώ 
νοουμένου δτι τά πρόσωπα ταΰτα είναι μισθωτά, έπ ι φερομένων δμως 
των ακολούθων τροποποιήσεων : 

(α) έκτος είς ην περίπτωσιν ό ύττοστάς σωματικήν βλάβην είναι 
πλο ίαρχος ή κυβερνήτης, ή γνωστοποίησις τοΰ ατυχήματος 
δύναται νά γίνη είς τον πλοίαρχον ή τόν κυβερνήτην, ώς 
εάν οδτος ήτο εργοδότης ώς και νά ύπο'βληθή προς αυτόν 
ή αίτησις προς χορήγησιν παροχής , ουδεμία δε γνωστοιτοίη
σις απαιτείται οσάκις τό ατύχημα έπισυμβαίνη και ή άνι
κανότης άρχεται έπί τοΰ πλοίου ή έπί τσΰ αεροσκάφους· 

(β) αϊ άφορώσαι είς τόπους απασχολήσεως και διευθυντάς δια
τάξε ι ς τοΰ άρθρου 35 τοΰ παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται 
ιέπιφερομένων των α ν α γ κ α ί ω ν προσαρμογών και έπί των 
■πλοίων και αεροσκαφών και των πλο ιάρχων ή κυβερνητών 
αυτών' 

( γ ) ιέν περιπτώσει θανάτου τοΰ μισθώτοΰ ή αίτησις προς χορή
γησιν παροχών λ ό γ ω θανάτου υποβάλλεται εντός τριών μη
νών αφ' ής ό αϊτών έλαβε γνώσιν τοΰ θανάτου' 

(δ) οσάκις ό ύποστάς σωματικήν βλάβην απολύεται ή καταλεί
ιτεται είς άλλοδαπήν χώραν, έγγραφο ι καταθέσεις άφορώ
σαι είς τάς περιστάσεις ύφ' ας προεκλήθη ή σωματική βλάβη 
ώς και την φύσιν αυτής, δύνανται νά ληφθώσι π α ρ ά παντός 
Προξενικού Υπαλλήλου τής Δημοκρατ ίας τής Κύπρου ή Δι

κά ι 
ων. 
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46 τοΰ 19.63 
3 3 τ ο ΰ Ί 9 6 5 
6 9 τ ο ΰ 1 9 6 8 
25 τοΰ 1969. 

Δωρεάν 
ιατρική περί
θαλψις είς 
ώρισμένας 
περιπτώσεις. 

Καταβολή 
δαπανών 
επαγγελματι
κής εκπαιδεύ
σεως ή ανα
προσαρμογής 
έκ τοΰ 
Ταμείου. 

Πρόσωπα έν 
τή αλλοδαπή 
ή έκτίοντα 
ποινή ν φυ

λακίσεως. 

• καστυκου ή Ειρηνοδίκου της τοιαύτης αλλοδαπής χώρας, 
άμα δε ώς ληφθώσιν αδται διαβιβάζονται ύπό χοο προσώ
που ύψ' οδ ελήφθησαν εις τον Ύπουργόν και αδται ή τά 

■ κεκ'υρωμένα γνήσια αντίγραψα αυτών, άποτελουσι μαρτυ
ρίαν ε'ίς πάσάν διαδΚκασίαν σχε'τιζομένην προς την γενο
μένη ν αίτησαν. 

(2) Ό παρών Νόμος εφαρμόζεται ωσαύτως επί παντός προσώ
πιου υπηρετούντος επί των έν τω παρόντι άρθ'ρω αναφερομένων 
πλοίων ή αεροσκαφών ύπό 'ιδιότητα έτέραν ή τών έν έδαφίω (1), 
εάν έργάζηται δια τάς άνάγ'κας τουι πλοίου ή αεροσκάφους, ή τών 
έ'π' αύτοΰ' φερομένων επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου καΐ εφ1' δσον 
άλλως πρόκειται περί μισθωτού έν τη έννοια του παρόντος Νόμου. 

(3) Οι εν τοις προηγουμέ'νοις έδαφίοις μή άλλως καθοριζόμενοι 
δροι κέκ'τηνται, εκτός έάν άλλως προκύπτη έ'κ, τοϋ κειμένου, και 
έφ' δσον οδτοι άφορώσιν είς πρόσωπα υπηρετούντα επί πλοίου1, την 
εννοιαν ην άπέδωκαν αύτοΐς οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρ
χοι και Ναυτικοί) Νόμοι τοΰ 1963 εως 1969. 

Μέρος V.ΓΕΝ Ι ΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΩΝ 
40,—(1) Πρόσωπον τι δικαιόύμενον επιδόματος σωματικής βλά

βης ή παροχών λόγω αναπηρίας δικαιούται ωσαύτως δωρεάν τής 
υπό τής Κυβερνήσεως παρεχομένης Ιατρικής περιθάλψεως, περιλαμ
βανομένης τής είς Κυβερνητικά ίατρι'κά ιδρύματα τοιαύτης, εφ* δσον 
αυτή εΐναι αναγκαία συνεπεία τής σχετικής σωματικής βλάβης ην 
τό πρόσωπον τούτο υπέστη : 

Νοείται δτι τό δικαίωμα τής δωρεάν ιατρικής περιθάλψεως δυνάμει 
τοΰ παρόντος άρθρου περιλαμβάνει εΐδικήν ίατρι'κήν περίθαλψιν και 
γνωμοδότησιν εκτός τών Κυβερνητικών ιατρικών ιδρυμάτων, εάν ή 
τοιαύτη περίθαλψις ή γνωμοδό'τησις παρέχεται προς τους μισθωτούς 
εις μειωμένα τέλη, μή ύπερ'βαίνοντα τό υψος τών είς Κυβερνητικά 
ίάτρίκά ιδρύματα καταβαλλομένων ύπό του Ταμείου τοιούτων τελών, 
δυνάμει σχεδίου ίατρι'κής περιθάλψεως τοΰ εργοδότου αυτών εγκε
κριμένου ύπό του Υπουργού. 

(2) Ή έν τω έδαφίω (1) ιατρική περίθάλψις παρέχεται ωσαύτως 
δωρεάν εις παν πρόσωπον δικαιόύμενον συντάξεως άνικανότητος. 

4 1 . Αϊ δαπάναι συμμετοχής οιουδήποτε προσώπου είς μαθητείαν 
επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ή αναπροσαρμογής δυνάμει τής πα
ραγράφου (γ.) του εδαφίου (3) του άρθρου 23 και τής παραγράφου 
(γ) τόΰ εδαφίου (1) του1 άρθρου 36, καταβάλλονται εκ τοϋ Ταμείου, 
ώς.ήθ'ελεν εκάστοτε καθορισθή διά Κανονισμών. 

,42.—(1) Πρόσωπον τι εκπίπτει του δικαιώματος προς λήψιν επι
δόματος, ασθενείας, ανεργίας, μητρότητος ή σωματικής βλάβης, ή 
συντάξεως άνίκανότητος διά παν .χρονικόν διάστημα καθ1' δ εκτίει 
ποινήν φυλακίσεως ή τελεί ύπό νόμιμον κράτησιν : 

Νοείται δτι,. είς περίπτωσιν προσώπου, δπερ εκπίπτει του δικαιώ. 
ματος προς λήψιν συντάξεως άνικανότη'τος, τό ήμισυ του ύψους τής 
παροχής τό όποιον, ελλείψει τής τοιαύτης εκπτώσεως θά 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 πάν 
χρονικόν διάστημα καθ' δ απουσιάζει έκ Κύπρου : 

Νοείται δτι έν περιπτώσει προσώπου άπουσιάσαντος έ'κ Κύπρου 
έπί τω σκοπώ θεραπείας ενεκ'εν άνι'κανότητος άρξαμένης πριν ή 
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άπέλθη έ)κ Κύπρου, ή κ α τ α β ο λ ή τοο επ ιδόματος ασθενε ίας ή σωμα

τ ι κ ή ς βλάβης δ ια τ ο χρον ικόν δ ιάστημα της το ιαύ της απουσίας 
ε ν ε ρ γ ε ί τ α ι τη έ γ κ ρ ί σ ε ι του Διευθυντού μ ε τ ά την ε'ίς Κόπρον έπιστρο

φήν του άπουσιάσαντος προσώπου. 

43 .—(1 ) Ό σ ά κ ι ς πρόσωπον τ ι δ ικα ιούμενον ε ϊς τ ί ν α παροχήν— Αΰξησις 
( α ) συζή μ ε τ ά της συζύγου του ή συντηρε ί ταύτην άπο

;
κλε ιστ ι  ™Ρ

0
Χ

ωνδι
' 

κώς ή κ α τ ά κύριον λόγον ' ή 
(β ) συντηρή αποκλε ισ τ ι κώς ή κ α τ ά κύρ ιον λ ό γ ο ν άνή'λϋκον τέ 

κνον ή άνήλ ικον νεώτερον άδελφόν ή νεωτέραν άδελφήν 
αύτου" ή 

( γ ) άνέλαβεν αποκλε ιστ ι κώς ή κ α τ ά κύριον λ ό γ ο ν την συντήρη

σιν τ ο υ πατρός αυτού' δστ ις ε ί να ι άνί 'κανος ν ά συντηρή 
εαυτόν , ή της χήρας αύτου μητρός ή της μητρός αυτού· ήτ ι ς 
ουδέποτε συνήλθεν εις γ ά μ ο ν ή ής ό σύζυγος ε ί να ι αν ίκανος 
νά συντηρή εαυτόν, ή προσώπου έχοντος τήν φροντ ίδα ε ξαρ 

τωμένου αύτοΟ τέκνου" ή 
(δ) άνέλαβεν αποκλε ιστ ι κώς ή κ α τ ά κύριον λόγον τήν συντή

ρησ ιν του συζύγου αυτής δστις ε ΐνα ι άνί 'κανος ν ά συντηρή 
εαυτόν , 

το έβδομαδ ια ΐον ΰψος τής παροχής επαυξάνετα ι— 
( i ) προ'κειμένου περί επιδόματος ασθενε ίας ή ανεργ ίας , 

συντάξεως γήρατος , συντάξεως άνι 'κανότητος ή συν 

τάξ εως χηρε ίας , δ ι ' εκαστον έξαρτώμενον κ α τ ά το 
έκτ ιθέμενον εν τω Τ ε ΐ ά ρ τ ω Π ί ν α κ ι ποσόν το όποιον Τέταρτος 
πο ι κ ί λ λ ε ι ως ε κ τ ί θ ε τ α ι εν τ ω το ιούτω Π ί ν α κ ι εν άνα Πίναξ. 
φορά προς τον αρ ιθμόν ή τον έτήσιον μέσον δρον των 
καταβληθε ισών ή πιστωθεισών ε ισφορών τον έξευρ ι 

σκόμενον δ ι ά τους σκοπούς τής σχετι 'κής προϋποθέ

σεως ε ισφοράς τής άφορώσης ε ις καταβληθε ίσας ή πι

στωθείσας ε'Ίσφοράς' κ α Ι 
(Π) προκε ιμένου περί έπιδόμοητος σωματ ι κής βλάβης, 

συντάξεως αναπηρίας , συντάξεως χήρας ή χήρου, δι* 
εκαστον έξαρτώμενον κ α τ ά το έκτ ιθέμενον εν " Β κ τ ω "Εκτος 
Π ί ν α κ ι ποσόν. Πίναξ. 

(2) Το αμέσως προηγούμενον εδάφιον ουδόλως ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι επί 
ύπάνδρου γυνα ι κός έκ τος ·έάν ό σύζυγος αύτής>— 

( α ) ε ΐνα ι μονίμως αν ίκανος προς συντήρησα/ εαυτού ' ή 
(β) έ γ έ ν ε τ ο ένοχος ηθελημένης αμελε ίας , ϊ να προμηθεύη εϋλο

γον διοττροφήν δ ι ' αύτή,ν ή τ ά τ έ κ ν α της" ή 
( γ ) έκ τ ί η ποινήν φυλακ ίσεως δ ιά χρον ικόν δ ιάστημα υπερβαίνον 

τ ο εν έτος. 
(3) Ουδεμ ία αΰξησις παροχών κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι δυνάμε ι του παρόν

τος άρθρου εν αναφορά προς οιονδήποτε πρόσωπον δ ικα ιούμενον 
επ ιδόματος ασθενε ίας, ανεργ ίας ή μητρότητος, συντάξεως χηρε ίας , 
συντάξεως γήρατος , συντάξεως άν ικανότητος , επιδόματος σωματ ι 

κής βλάβης, συντάξεως αναπηρίας , συντάξεως χήρας ή χήρου, ή συν

τ ά ξ ε ω ς γονέως. 

44.—(1) Το δ ι κ α ί ω μ α εις οιανδήποτε παροχήν ή ρ τ η τ α ι εκ τής Απαιτήσεις 
προς τούτο υποβολής αιτήσεως, Κανον ισμο ί δε θέλουσι προβλέψει καίπληρωμαί. 
περί τής προθεσμίας υποβολής τών αιτήσεων, των περιστάσεων ύφ' 
ας ή το ιαύτη προθεσμία παρατε ί ν ε τα ι , τ ο υ τρόπου υποβολής α ι τ ή 

σεως κ α Ι τών περιστάσεων οψ άς ε ί τ ε υπεβλήθη α ί τησ ις ε ί τ ε μή, 
τ ό προς λήψιν παροχής δ ι κ α ί ω μ α ά π ό λ λ υ τ α ι λ ό γ ω παραλε ίψεως ή 
καθυστερήσεως ε'ις τήν ένέργε ιαν ή τήν ε ϊσπραξ ϊν τής πληρωμής. 
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Διπλά δικαι

ώματα. 

Άντιπρο
σώπευσις 
θανόντων καΐ 
ανικάνων 
προσώπων. 

Άναπαλλοτρ[
ωτον παροχών. 

Κεφ. 6. 

'Επιστροφή 
παροχής 
παρανόμως 
καταβληθεί
σης. 

"Ορισμός 
εξεταστών 
απαιτήσεων 
καΐ επιθεω
ρητών. 

(2) Κανονισμοί θέλουσιν ωσαύτως προβλέψει περί τοϋ χρόνου και 
τρόπου πληρωμής οιασδήποτε παροχής, του χρόνου ενάρξεως της 
καταβολής της το πρώτον'χορηγούμενηςπαροχής 'και του χρόνου 
καθ' δν τίθενται έν ίσχύϊ τυχόν μεταβολαί εις. το ϋψος τής παροχής, 
δύνανται δε ωσαύτως νά προβλέψωσι περί του υπολογισμού τής πα
ροχής δια χρονικάς περιόδους άλλας ή τής μιας εβδομάδος. 

45 . Έάν πρόσωπον τι,' ελλείψει του παρόντος άρθρου, θα έδικαι
οΰτο συγχρόνως εις δύο ή πλείονας παροχάς καταβλητέας καθ' 
εβδομάδα δυνάμει του παρόντος Νόμου, δικαιούται νά λαμβάνη μό
νον την καθ' ϋψος μεγαλυτέραν των τοιούτων παροχών, έάν δε αϊ 
παροχαί εΐναι καταβλητέοι εις το αυτό ϋψος, την πρώτον χορηγη
θεΐσαν παροχήν : 

'Νοείται ότι ή σύνταξις αναπηρίας, εξαιρουμένης τυχόν αυξήσεως 
αυτής δι' εξαρτώμενους, καταβάλλεται ανεξαρτήτως τής καταβολής 
ετέρας τινός παροχής : 

Νοείται περαιτέρω ότι πρόσωπον τι δικαιούται νά λαμβάνη συγ
χρόνως δύο ή πλείονας συντάξεις αναπηρίας, εν ουδεμία, όμως, περι
πτώσει το όλΐ'κόν του εβδομαδιαίου ϋψους τών τοιούτων συντάξεων 
υπερβαίνει τό έβδομάδιαΐον ϋψος συντάξεως αναπηρίας βαθμού εκα
τόν επί τοις εκατόν. 

46. Όσάκις πρόσωπον δπερ προέβαλεν άπαίτησιν δια την χορή
γησιν παροχής τίνος, ή δπερ ισχυρίζεται Οτι δικαιούται ή έδι'καιοΰτο 
παροχής τίνος ή τό πρόσωπον είς δ εΐναι καταβλητέα οιαδήποτε 
παροχή, είναι δι' οιονδήποτε λόγον άνίκανον νά ένεργήση, ή άπο
βιοΐ, ό Διευθυντής δύναται νά όρίση τοιούτο πρόσωπον ώς ήθελε 
κρίνει κάτάλληλον προς ύποβολήν τής αιτήσεως, διεκδίκησιν ή εϊσ
πραξιν τής παροχής ώς αντιπρόσωπος ή διά λογαριασμόν ή έ'κ μέ
ρους του >έν λόγω προσώπου. 

• 47.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, εΐναι 
άκυρος, ή έκχώρησις ή έπιβάρυνσις παροχής, ώς και πάσα συμφω
νία προς έκχώρησιν ή έπιβάρυνσιν αυτής, εις περίπτωσιν δε πτω
χεύσεως προσώπου δικαιουμένου εις τίνα παροχήν, ή παροχή αϋτη 
δεν 'περιέρχεται ε'ίς τόν σύνδικον τής πτωχεύσεως ή εις οιονδήποτε 
έτερον πρόσωπον ενεργούν διά λογαριασμόν τών πιστωτών αυτού. 

(2) Ουδεμία παροχή ύπό'κειται εις κατάσχεσιν δυνάμει του περί 
Πολιτι'κής Δικονομίας Νόμου. 

48.—(1) Έάν άποδειχθή δτι πρόσωπον τι ελαβεν οιονδήποτε 
ποσόν ύπό μορφήν παροχής ενόσω δεν έδικαιουτο είς τούτο, τό ρηθέν 
πρόσωπον υποχρεούται εις τήν .έπιστροφήν του ούτω ληφθέντος ποσού, 
έφ' δσον τούτο τώ κατ'ε'βλή'θη λόγω άποσιωπήσεως ή ψευδούς παρα
στάσεως ουσιώδους τυνος γεγονότος και είτε ή άποσιώπησις ή ψευ
δής παράστασις ήτο δολία εϊτε μη. 

• (2) Έκτος έάν άποδειχθή δτι πρόσωπον υποχρεούμενο ν ε'ίς τήν 
έπιστροφήν ποσού ληφθέντος υπ' αυτού1 ύπό μορφήν παροχής, έλαβε 
τούτο καλή τή πίστει και άνευ γνώσεως του γεγονότος δτι δεν έδι
καιουτο τοιούτου ποσού, τό τοιούτον ποσόν δύναται νά παροίκρατηθή 
εκ πάσης μεταγενεστέρως τω προσώπω τούτω οφειλομένης παροχής 
χωρίς νά άποκλείεται ή δι' άλλου μέσου διεκδίκησις αύτου. 

Μέρος Vi.ΔΙΟΙΚΗΤ1ΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.

49.—(1) Ό Διευθυντής δύναται νά όρίση οιονδήποτε τών παρά 
τω Ύπουργείω Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων υπηρετούν
των λειτουργών ώς έξεταστήν απαιτήσεων ή ώς έπιθεωρητήν επί τω 
τέλει έναακήσεως τών εξουσιών και καθηκόντων τών ανατιθέμενων 
αύτώ ύπό τοϋ παρόντος Νόμου. 
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(2) Πάσα ενέργεια, εις ην υποχρεούται ή εξουσιοδοτείται να 
προβή δυνάμει του παρόντος Νόμου ό Διευθυντής, δύναται νά διε
νεργηθή ύπό τίνος των δυνάμει του παρόντος άρθρου οριζομένων 
επιθεωρητών ή ύφ' οιουδήποτε ετέρου λειτουργού παρά τω Ύπουρ
γειω 'Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, ε'ίς δν ό Διευθυντής 
ήθελε παράσχει την σχετική ν προς τούτο έξουσιοδότησιν. 

50.—(1) "Εκαστος επιθεωρητής ορισθείς δυνάμει του αμέσως ·Εξουσ(αιέπι
προηγουμένου άρθρου, κέκτηται επί τω τέλει εφαρμογής τών δια θεωρητών. 
τάξεων του παρόντος Νόμου, έξουσίαν δπως προ'βαίνη εις τάς ακο
λούθους ενεργείας, ήτοι— 

(α) σπως κατά πάντα .εϋλογον χρόνον είσέρχηται ε'ίς οιονδήποτε 
οίκημα ή έτερον μέρος, των ίδιωτί'κ'ών κατοικιών εξαιρου
μένων, ένθα δεδι'καιολογημένως πιστεύει δτι εργάζονται μι
σθωτοί ή αυτοτελώς εργαζόμενοι* 

(β) δπως προβαίνη εις τήιν άναγκαίαν έξέτασιν και ερευναν ίνα 
έξακριβοΐ εάν εις το τοιούτον οίκημα ή έτερον τόπον τη
ρώνται ή προηγουμένως έτηρουντο, αϊ διατάξεις του πα
ρόντος Νόμου' 

(γ) όπως αναφορικούς προς θέματα άφορώντα ε'Ίς τον παρόντα 
Νόμον, εφ·' ών .ευλόγως δύναται νά ζητήση πληροφορίας, 
έξετάζη, εϊτε μόνος εϊτε έάν κρίνη τούτο σκόπιμον τη πα
,ρουσία ετέρου προσώπου, παν πρόσωπον, δπερ ήθελεν εξεύ
ρει εν τω τοιούτφ οΊκήμΟτι ή έτέρω τόπω ή δπερ δεδικαιο
λσγημένως πιστεύει δτι είναι ή υπήρξε μισθωτόν ή αυτο
τελώς έργαζόμενον πρόσωπον, και νά απαίτηση έξ αύτου 
δπως ύποΐδληθή εις τοιαύτην έξέτασιν' 

(δ) όπως ένασκή πασαν έτέραν έξουσίαν άναγ'κ'αίαν διά τήν 
ιέφαρμογήν τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) Ό κάτοχος παντός τοιούτου οικήματος ή ετέρου τόπου καί 
πάν έτερον πρόσωπον δπερ έχει ή εΐχεν έν τή υπηρεσία αύτου οιον
δήποτε μισθωτόν, οι αντιπρόσωποι καί ύπη.ρέται αύτου· καί πάς μι
σθωτός ή αυτοτελώς εργαζόμενος όφείλουσιν δπως παρέχωσιν ε'ις 
τον έπιθεωρητήν πασαν πληροφορίαν καί προσκομίζωσιν αύτώ προς 
έξέτασιν πάν εγγραφον δπερ οδτος ήθελεν ευλόγως απαιτήσει. 

(3) 'Πάς δστις— 
(α) έ'κουσίως καθυστερεί ή παρακωλύει έπιθ'εωρητή,ν έν τή ενα

σκήσει τών εξουσιών δι ' ών περιβέβληται δυνάμει του παρόν
τος άρθρου' ή 

(β) αρνείται ή άμελεΐ νά απάντηση ε'Ίς οιονδήποτε ερώτημα 
τιθέμενον αύτώ ή νά παράσχη οιανδήποτε πληροφορίαν ή 
.νά προσκόμιση οιονδήποτε εγγραφον καίτοι υπέχει ύποχρέω
σιν προς τούτο δυνάμει του" παρόντος άρθρου' ή 

(γ) 'αποκρύπτει ή πειράται νά άπο'κρύψη ή παρακωλύει ή πει
ράται νά παράκωλήση οιονδήποτε πρόσωπον δπως έμφανι
σθή ενώπιον, ή έξετασθή παρά τίνος επιθεωρητού, 

είναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται εις χρηματι'κήν ποινήν μή 
ύπερβαινούσαν τάς πεντήκοντα λίρας : 

Νοείται δτι ουδείς υποχρεούται δυνάμει του παρόντος άρθρου νά 
απάντηση εις ερώτημα ή νά δώση μαρτυρίαν τείνουσαν νά ενοχο
ποίηση εαυτόν. 

(4) "Εκαστος επιθεωρητής είναι εφοδιασμένος διά του πιστοποιη
τικού του διορισμού αύτου, δπερ καί επιδεικνύει έάν του ζητηθή, οσά
κις απαιτείται νά ε'ίσέλθη εις οιονδήποτε οίκημα ή έτερον τόπον διά 
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 
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' Ι ατρικόν 
Συμβούλιον 
και * Ι ατρικόν 
Συμβούλιον 
Πνευμονο
κονιάσεως. 

Συμβούλιον 
Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων. 

51.—(1) Ίατρ ικόν Συμβούλιον όριζόμενον δια τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου απαρτίζεται έκ δύο ' Ιατρικών Λειτουργών εκλεγο
μένων έκ καταλόγου Ι α τρ ι κών Λειτουργών καταρτιζομένου ύπό του 
Υπουργού τη έγκρίσει τού Υπουργικού Συμβουλίου. 

(2) Ό Διευθυντής ή έτερος λειτουργός δεόντως εξουσιοδοτημένος 
υπ' αυτού, συγκαλεί τάς συνεδριάσεις του Ι α τ ρ ι κ ο ύ Συμβουλίου 
έφ' δσον και οσάκις απαιτείται τούτο δια τους άκοπους του πα
ρόντος Νόμου, καθ

ρ έ'κάστην δε τοιαύτην συνεορίασιν εκλέγει έκ 
του ώς εν τω έδαφίω (Ί) καταρτιζομένου καταλόγου δύο μέλη εξ 
ών ό εΐς όιρίζεται δπως έκτελη καθήκοντα προέδρου. 

(3) Ί ατρικόν Συμβούλιον Πνευμονοκονιάσεως όριζόμενον δια τους 
σκοπούς τού παρόντος Νόμου απαρτίζεται έκ τριών ' Ιατρικών Λει
τουργών εκλεγομένων έκ τού ώς εν τω έδαφίω (1) καταλόγου. 

(4) Ό Διευθυντής ή έτερος λειτουργός δεόντως εξουσιοδοτημένος 
ύπ* αυτού, συγκαλεί τάς συνεδριάσεις του ' Ιατρικού Συμβουλίου 
Πνευμονοκονιάσεως έφ' δσον καΐ οσάκις απαιτείται τούτο δια τους 
σκοπούς τού παρόντος Νόμου, καθ

1
' έκάστην δε συνεδρίασιν εκλέγει 

τρία μέλη, έκ τού ώς έν τω έδαφίω (1) καταλόγου, έξ ών εΐς ορί
ζεται δπως έκτελη καθή'κοντα προέδρου. 

(5) ΤΊάσα άπόφασις τού ' Ιατρικού Συμβουλίου Πνευμονοκονιά
σεως λαμβάνεται δια πλειοψηφίας, πάσα δε άπόφασις τού ' Ιατρικού 
Συμβουλίου δέον δπως είναι ομόφωνος. 

(6) Προς τα μέλη τού ' Ιατρικού Συμβουλίου καΐ τού ' Ιατρικού 
Συμβουλίου Πνευμονο'κονιάσεως καταβάλλεται άμοιρη, το ϋψος της 
οποίας καθορίζεται ύπό τού Υπουργού δι ' έκάστην συνεδρίαση/ εΐς 
ην μετέχουσι, δικαιούνται δε ταύτα ωσαύτως εις την καταβολήν τών 
έξό'δων άτινα συνεπάγεται ή τοιαύτη συμμετοχή των. 

52.—(1) Ιδρύετα ι Συμβούλιον Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων έν τοις 
έφ' έξης καλούμενον «το Συμβούλιον», όριζόμενον ύπό τού Υπουρ
γού και άπαρτιζόμενον έξ— 

(α) ενός Προέδρου, προερχομένου έκ της Δημοσίας Υπηρεσίας' 
(β) τριών προσώπων προερχομένων επίσης έκ της Δημοσίας 

Υπηρεσίας* 
(γ) οκτώ προσώπων οριζομένων άφοΰ ό Υπουργός προηγου

μένως συμβουλευθή τους αντιπροσωπευτικούς τών εργοδο
τών και μισθωτών 'Οργανισμούς και άντιπροσωπευόντων 
ικατ' ίσον λόγον έν τω Συμβουλίω τα συμφέροντα εργοδο
τών καΐ μισθωτών' 

(ιδ) δύο προσώπων οριζομένων αφού ό Υπουργός προηγουμέ
νως συμβουλευθή τους αντιπροσωπευτικούς τών αγροτών 
'Οργανισμούς και άντυπροσωπευόντων τα συμφέροντα τών 
αγροτών έν τω Συμβουλίω' κα ι 

(ε) ενός ετέρου καταλλήλου προσώπου μη υπαγομένου ε'ις οιαν
δήποτε τών ώς άνω κοττηγοριών. 

(2) Τά μέλη τού Συμβουλίου διορίζονται δια περίοδον μή 6περ
βαίνουσαν τά δύο ετη, δύνανται δμως νά έπαναδιορίζωνται μετά 
τήν λήξιν της θητείας αυτών : 

Νοείται δτι ό Υττουργός δύναται, δι' ευλογον αΐτίαν, νά ανακα
λέση κατά πάντα χρόνον τον διοριομόν οιουδήποτε τών μελών του 
Συμβουλίου. 

ι(3) Τό Συμβούλιον δύναται νά έκ'δώση κοκόνας διέποντας τήν 
ϊιδίαν αυτού διαδικασίαν, τήν σύγκλησιν τών συνεδριάσεων αυτού ώς 
και τήν απαιτουμένην άπαρτίαν. 
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*" (4) Το Συμίβούλιον δύναται να λαμβάνη αποφάσεις έστω και. εάν 
μεταξύ των μελών αύτοΰ χη,ρεύη οιαδήποτε θέσις. 

(5) Το Συμβούλιον μελετά και συμβουλεύει έπϊ— 
« (α) του ετησίου προϋπολογ ισμού διοικητικής δαπάνης , περιλαμ

βανομένων των εις προσωπικόν αναγκών, ως και του υπο

λογισμού των έοόίδων καΐ εξόδων του Ταμείου καθ1' εκαστον 
έτος' 

(β) τών ετησίων λογαρ ιασμών τοΰ1 Ταμείου' 
(γ ) της ετησίας έ'κ'θέσεως του1 Διευθυντού' 
(δ) παντός ζητήματος προκύπτοντος εκ της εφαρμογής του πα

ρόντος Νόμου" 
. . (ε) πάσης προτεινομένης τροποποιήσεως του παρόντος Νόμου* 

(στ) τών επενδύσεων του1 Ταμείου' και 
(ζ) παντός ετέρου θέματος, όπερ ό Υ π ο υ ρ γ ό ς ή ό Διευθυντής 

. ήθελε φέρει εις γνώσιν τοΰ* Συμβουλίου. 
(6) Το Συμίβούλιον εξετάζει τουλάχιστον ά π α ξ εκάστης τριμη

νίας τάς δραστηριότητας τοΰ Ταμείου. 

53.—(1) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου ιδρύεται Ταμεΐον Ταμεΐον 
Κοινωνι'κών 'Ασφαλίσεων καλούμενον «το Ταμεΐον» ε!ίς το ,δποΐον Κοινωνικών 

* καταβάλλεται το τ έως ένεργητι'κόν και άπασαι αϊ είσφοραΐ αϊ δυ 'Ασφαλίσεων, 
νάμει τοΰ παθόντος Νόμου γενόμεναι υπό τών ήσφαλισμένων, τών 
εργοδοτών και εκ τοΰ Παγίου Ταμείου τής Δημοκρατίας , εξ αύτοΰ 
δε καταβάλλονται άπασαι αϊ δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου πληρω

τέαι παροχαί . 
(2) Οι λογαριασμοί τοΰ Ταμείου εξετάζονται ύπό τοΰ Γενικοΰ 

Ε λ ε γ κ τ ο ύ και δημοσιεύονται ομού μετά τής έπϊ τών τοιούτων λο
γαρ ιασμών εκδιδομένης εκθέσεως αύτοΰ. 

(3) Τά ανήκοντα ε'Ίς το Ταμεΐον χρήματα επενδύονται ύπό τοΰ 
Διεύθυντοΰ συμφώνως προς τάς εκάστοτε οδηγ ίας τοΰ Ύπουργοΰ 
Οικονομικών. 

54.—(1) "Απασαι αϊ δαπάναι αΐτινες ήθελον διενεργηθή ύπό τοΰ ,Δαπάναι 
Διευθυντού ή οιουδήποτε ετέρου δημοσίου υπαλλήλου έν τη έφαρ διοικήσεως, 
μογή τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου καλύπτονται εκ τοΰ Πα '·""■'■· 

* γί,ου Ταμείου τής Δημοκρατίας . ■'■ ' · 
(2) Το ποσόν σπερ ό Διευθυντής ήθελεν υπολογίσει, σύμφώνως 

προς τάς δοθείσας αύτώ ύπό τοΰ Γενικού Λυγιστού οδηγίας , ως 
αναλογούν προς τάς έν τω έδαφίω (1) καθΟριζομένας δαπανάς, 

' καταβάλλεται εκ τοΰ Ταμείου εις τό Πάγιον Ταμεΐον τής Δημοκρα

τίας καθ' δν χρόνον και τρόπον ήθελεν ό Γενικός Λογιστής εκά

στοτε καθορίσει. 

55.—(1) Ά ν α λ ο γ ι σ τ ή ς διοριζόμενος ύπό τοΰ Ύπουργοΰ προ Άνσλογιστι
βαίνει τό ταχύτερον δυνατόν μετά την 31ην Δεκεμβρίου 1975, εις καΐάνασκο
άνασκόπησιν τής δλης εφαρμογής τοΰ παρόντος Νόμου κατά τήν ζήσεις·, 
λήγουσαν τήν ήμερομηνίαν ταύτη ν περίοδον, εΐτα δε ό τοιούτος άνα
λογιστής προβαίνει ε'ις περαιτέρω ανασκοπήσεις έπϊ τής εφαρμογής 
τοΰ παρόντος Νόμου καθ ' έκάστην περίοδον τριών ετών : 

Νοείται δτι ό Υ π ο υ ρ γ ό ς δύναται νά ζητήση τήν διεξστ/ωγήν άνα
σκοπήσεως έπϊ τής εφαρμογής τοΰ Νόμου καθ ' οιανδήποτε περίοδον 
λήγουσαν τήν 31η,ν Δεκεμβρίου οιουδήποτε έτους προ τοΰ λήγοντος 
τήν 31ην Δεκεμβρίου 1975, ή ένωρίτερον τής τρίτης επετείου της ημε
ρομηνίας ταύτης, έν τοιαύτη δε περιπτώσει, τό παρόν άρθρον εφαρ
μόζεται ως έάν ή περίοδος αύτη ύποκαθίστατο εις τήν λήγουσαν 



Άνασκόπησις 
ΰψους 
παροχών. 

'Εξουσία 
εκδόσεως 
Κανονισμών. 

8 του 1967 
2 5 τ ο ΰ 1 9 6 8 
23 τοΰ 1969 
2 6 τ ο ΰ 1 9 7 0 
3 4 τ ο 0 1 9 7 2 
6 6 τ ο 0 1 9 7 2 . 
2 4 τ ο ΰ 1 9 6 7 
1 7 τ ο ΰ 1 9 6 8 
6 7 τ ο ΰ 1 9 7 2 . 

Έξέτασις 
απαιτήσεων. 

1050 
f \^. 
ν^οςεμιβρίου 1975, περίοδον καΐ οϋτως ή επομένη άνασκό

έφαρμογής του Νόμου διεξάγεται αναφορικός προς 
όδ'χΙ μεταγενεστέραν των τριών ετών από του τέλους της 
της'τελευταίας άναοκοπήσεως. 

LOC9'5/εκάστη ν τοιαύτην άνασκόπησιν ,ό άναλογιστής ύποβάλ
^εΤ^φ^'Υπόύργω εκθεσιν έπι της Οικονομικής καταστάσεως του 
ΤαίΑδς^ως και επί της επάρκειας ή μη τών δυνάμει του παρόντος 

καταβλητέων εισφορών προς κάλυψιν τών καταβλητέων πα
ροχών. 

56. Ό Υπουργός προβαίνει από καιροϋ εις καιρόν εις άνασκό
πησιν του ϋψους τών καταβαλλομένων παροχών εν αναφορά προς— 

(α) τάς μεταβολάς του τιμαρίθμου και του επιπέδου αποδοχών 
εν γένει' 

(β) τάς οΐκονομικάς δυνατότητας του Ταμείου' και 
(γ) την γενικήν οΐκονομικήν κατάστασιν περιλαμβανομένης της 

οικονομικής πολιτικής της Κυβερνήσεως. 

57. Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς 
δια την καλυτέραν εν γένει έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος 
Νόμου, άνευ δε επηρεασμού τής γενικότητος ταύτης, νά προβή διά 
τοιούτων Κανονισμών εις τον καθορισμόν ή ρύθμισιν παντός θέματος 
χρήιζοντος καθορισμού ή ρυθμίσεως, είδικώτερον δε τον καθοριΌμόν 
ή ρύθμισιν : 

(α) τού εβδομαδιαίου ϋψους τών αμελητέων αποδοχών' 
(β) της εγγραφής τών ήσφαλισμένων και εργοδοτών 
(γ) οΊωνδήποτε ζητημάτων συναφών προς την καταβολήν και 

εϊσπραξιν τών εισφορών περιλαμβανομένων— 
(i) τοΰ τρόπου υπολογισμού ή εκτιμήσεως τών εισφορών 

ε'Ίδι'κών τάξεων ή κατηγοριών μισθωτών' 
(Π) του συντονισμού τούτων προς τήν καταβολήν και εϊσ

πραξιν εισφορών δυνάμει τών περί Ετησίων 'Αδειών 
.μετ' 'Απολαβών Νόμων τοΰ 1967 εως 1972 και τών 
περί Τερματισμού 'Απασχολήσεως Νόμων του 1967 
εως 1972* 

(iii.) τών περιστάσεων ύφ' άς άχρ'εωστήτως κατοτβληθεΐσαι 
ε'ιοφοραΐ δύνανται νά επιστρέφονται' 

(δ) π:αροχής υπό εγγεγραμμένου πρακτήρος ιατρού νοσηλεύον
τος ή καλουμένου νά έπυσκ'εφ'θή άσθ'ενή σσ'τις πιστεύεται δτι 
πάσχει εκ νόσου τινός ύφ' ής προσεβλήθη εκ τής απασχο
λήσεως αύτου, τοιούτων στοιχείων ως ήθελε καθορισθή' 

(ε) τών περιστάσεων ύφ' άς πρόσωπον τι δεν λογίζεται ώς έρ
γαζόμενον επί κέρδει. 

Μέρος V I I .  Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ι Σ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

58.—(1) "Απασαι αί απαιτήσεις διά παροχήν τίνα υποβάλλονται 
αμελλητί εις τίνα έξεταστήν απαιτήσεων. 

(2) Τηρουμένων τών έχρ' έξης διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
ό εξεταστής απαιτήσεων εις δν υπεβλήθη ή άπαίτησις δύναται— 

(α) νά έγκρίνη ταύτη ν έν ολω ή εν μέρει' ή 
. (β) νά άπορρίψη τήν άπαΟτησιν :· 
'Νοείται δτι πριν ή χωρήση εις τοιαύτην εγκρισιν ή άπόρριψιν, ο 

εξεταστής απαιτήσεων δύναται νά παραπέμψη τήν άπαίτησιν ε'ίς το 
Ίατρικόν Συμβούλιον ή το Ίατρικόν Συμβούλιον Πνευμονοκονιά
σεως προς έξέτασιν. 
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(3) To Ί α τ ρ ι κ ό ν Συμβούλιον ή το Ί α τ ρ ι κ ό ν Συμβούλιο ν Πνευ
μονοκοινιάσεως προς δ άπαίτησίς τις παραπέμπεται , προ'βαίνει, έφ' 
όσον τούτο προσή'κει τή περιπτώσει, εις έξέτασιν του α'ιτοΰντος, 
εκδίδει δε ε!κθ'εσιν περί των πορισμάτων της εξετάσεως κάι γνωμοΓ 
δοτεΐ έπί τοιούτων συναφών ζητημάτων ώς ό Διευθυντής ήθελεν απαι
τηθεί, έάν δε πρόκειται περί απαιτήσεως δια παροχ,ήν λ ό γ ω άναπη
ρίάς, προβαίνει ωσαύτως εις τον ύπολογισμόν του δαίθμοΟ της ανα
πηρίας συμφώνως προς τάς διατάξεις του Μέρους IV, περιλαμ'βά/ει 
δε τον τοιούτον όπολογισμόν εις τήν ε'ΐρημένην ε'κθεσιν : 

Νοείται δτι ή έξέτασις του αιτούντος δύναται νά γίνη 6φ' ενός 
μόνον μέλους του Συμβουλίου, εάν ό αϊτών είναι άνί'κανος νά πα
ρουσιασθή ενώπιον τούτου προς έξέτασιν. 

(4) Το Ί α τ ρ ι κ ό ν Συμβούλιον Πνευμονοκονιάσεως προς δ παρε
πέμφθη ύπόθεσις παροχής λ ό γ ω θανάτου, εκδίδει εγγραφον εκθεσιν 
βάσει αποδεικτικών στοιχείων κ α! πληροφοριών τιθεμένων ενώπιον 
του ή απαιτουμένων υπ' αύτου, ώς και βάσει τών πορισμάτων οιασ
δήποτε διενεργηθείσης νεκροψίας, περιλαμβάνουσαν τήν γνώμην 
αύτοΰ κατά πόσον ό Θάνατος του π ;ροσώπου προ'&κλήθή ή ούσιοίστι
κώς έπεταχύνθη υπό οιασδήποτε τών εν τώ έδαφίω (3) του άρθρου 
37 καθοριζομένων νόσων, και έφ' οιωνδήποτε συναφών ζητημάτων 
τά όποια ό Διευθυντής ήθελε ζητήσει. 

(5) Διά πάσαν ύπόθεσιν παραπεμπομένην προς αυτό δυνάμει του 
εδαφίου (4) , το Ί α τ ρ ι κ ό ν Συμβούλιον Πνευμονο ;κονιάσεως δύναται 
νά διάταξη τήν διενέργειαν νεκροψίας έπί τοΰ αποβιώσαντος έάν 
θεώρηση τούτο άναγκαΐον. 

(6) Ό εξεταστής απαιτήσεων δύναται, ά μ α τή λήψει της εκθέσεως 
τοΰ Ι α τ ρ ι κ ο ύ Συμβουλίου ή του Ι α τ ρ ι κ ο ύ Συμβουλίου Πνευμονο
κονιάσεως επί υποθέσεως παράπεμφθε'ισης αύτοΐς δυνάμει του εδα
φίου (2),. επί τή βάσει τοΰ γενομένου υπολογισμού και λαμβανομένης 
υπ' δψιν τής γνωμοδοτήσεως του Ι α τ ρ ι κ ο ύ Συμβουλίου ή τοΰ Συμ
βουλίου Πνευμονο'κονιάσεως, νά έγκρίνη τήν άπαίτησιν εν δλω ή 
εν μέρει, ή νά άπορρίψη ταύτην. 

(7) Διά τους σκοπούς τοΰ' εδαφίου (5) , ή διενεργούμενη νεκροψία 
διεξάγεται ύπό Κυ'βερνητι'κου παθολογοανατόμου ή οιουδήποτε 
άλλου εξουσιοδοτημένου Ι α τ ρ ι κ ο ύ Λειτουργοί} ή εγγεγραμμένου 
πρακ'τή,ρος ιατρού, εϊ δυνατόν παρουσία ενός ή πλειόνων μελών του 
Ι α τ ρ ι κ ο ύ Συμβουλίου Πνευμονοκονιάσεως, οι δε πνεύμονες .και ή 
καρδία τοΰ' αποβιώσαντος δέον δπως διατηρώνται και άποστέλλων
ται εις το Ίατρι 'κόν Συμβούλιον Πνευμονο'κονιάσεως διά τριαύτην 
περαιτέρω έξέτασιν ο.ια ήθελε θεωρηθή αναγκα ία . 

(8) Π ά ς Ι α τ ρ ι κ ό ς Λειτουργός ή ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ς πρακτήρ ιατρός, 
δστις κοίτα τήν διενέργειαν νεκροψίας επί προσώπου τινός δυνάμει 
του άρθρου 12 του περί θανατι 'κών 'Ανακριτών Νόμου, ήθελε δια Κεφ. 153. 
πιστώσει τήν παρουσίαν οιασδήποτε τών εν τώ έδαφίω (3) του άρθρου 
37 καθοριζομένων νόσων διατηρεί τους πνεύμονας και τήν καρδίαν 
του αποβιώσαντος και αποστέλλει ταυ'τα εις το Ί α τ ρ ι κ ό ν Συμβού
λιον Πνευμονοκονιάσεως όμου μετά σχετι'κής εκθέσεως. 

59.—(1) Ό εξεταστής απαιτήσεων δύναται νά αναθεώρηση πάσαν Άναθεώρησις 
άπόιφασιν έ.κδοθεΐσαν ύπ' αύτου, επί οιασδήποτε απαιτήσεως, έάν αποφάσεων 
ίκανοποίηθ'ή δτι— έξεταστοϋ 

, . ., ,, c ' <  > « ' ' " ' " . »  c χ απαιτήσεων. 
(α) αυτή εξεδόθη υπ αυτού αγνοουντος ουσιώδες τι γεγονός 

ή τελούντος ύπό πλάνην ώς προς το τοιούτον ουσιώδες γε

γονός ' ή 
(β) άπό τής ημερομηνίας τής εκδόσεως τής αποφάσεως επήλθε 

μεταβολή σχετική προς τάς περιστάσεις τής περιπτώσεως, 
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Έπίλυσις 
ζητημάτων 
περίτοΰ 
ασφαλιστέου 
απασχολήσεως 
και περί 
εισφορών. 

χα! αναλόγως νά έγκρίνη ή νά απόρριψη την άπαίτησιν ή πριν ή 
προβή ε'ίς τοιαύτην εγκρισιν ή άπόρριψιν, νά παραπέμψη την άπαί
τησιν εις τό Ίατρι 'κόν Συμβούλιον ή το Ίατρ ικόν Συμβούλιον Πνευ
μονοκονιάσεως : 

Νοείται δτι προκειμένης απαιτήσεως δια παροχήν καταβλητέαν 
καθ" εβδομάδα εγκριθείσης κατ' αναθεώρηση/, ή καταβολή παροχής 
περιορίζεται εις την άναφερομένην εις χρονικός διάστημα άρχόμενον 
ουχί ένω.ρίτερον των δύο ετών προ της ημερομηνίας της αναθεω
ρήσεως. . 

>(2) Όσάκις εξεταστής απαιτήσεων απορρίπτει, ή εγκρίνει εν μέ
ρει άπαΟτησίν τίνα, εντός δέκα ήμερων από της οικείας αποφάσεως 
αποστέλλεται εις τον αιτούντα έγγραφος γνωστοπΌίησις του γεγο
νότος τούτου, περιλαμβάνουσα και τό αιτιολογικός της αποφάσεως. 

60.— (Ί) Έάν ήθελε προκύψει οιονδήποτε τών ακολούθων ζητημά
των, ήτοι— 

(α) ιέάν οιαδήποτε άπασχόλησις ή κατηγορία απασχολήσεως 
είναι ή θά καταστή ασφαλιστέα' 

(β) ιέάν πρόσωπον τ ι είναι ή ήτο μισθωτόν' 
(γ) εάν πρόσωττόν τ ι είναι ή ήτο αυτοτελώς έργαζόμενον* 
('δ) ποίος εΐναι ή ήτο ό εργοδότης μισθω'τοΰ

1 τινός' 
(ε) Ιέάν δυνάμει τοΰ άρθρου 4, τοΰ άρθρου 7 ή τοΰ άρθρου 9 

είναι καταβλητέοι είσφοραί υπό προσώπου τινός ή άναφο
ρΐ'κώς προς τουτΌ' 

(στ) περί τών αποδοχών αϊτινες δέον νά ληψθώ'σιν υπ' όψιν διά 
τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου' 

(ζ) έάν κατεβλήθη εισφορά υπό προσώπου τινός ή άναφορικώς 
προς τούτο δι' οιανδήποτε εβδομάδα ή εάν έπισπώθη εισφορά 
υπέρ αύτοΰ διά τήν εβδομάδα ταύτη ν' 

(η) περί της ορθής ημερομηνίας γεννήσεως ήσφαλισμένου τινός, 
τοΰτο επιλύεται, τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, 
υπό τοΰ Διευθυντού. 

(2) Ό Διευθυντής δύναται κατά τό δοκούν πριν ή έπιλύση οιον
δήποτε ζήτημα δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου νά διορίση οιονδή
ποτε εκ τών παρά τω Ύπουργείω Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφα
λίσεων υπηρετούντων Λειτουργών προς διεξαγωγήν έρεύνης πε,ρί τό 
ζήτημα τοΰτο, ό' οϋτω, δε διορισθείς δύναται νά απαίτηση διά κλή
σεως παρ' οιουδήποτε προσώπου όπως παραστή εις τήν διεξαγωγήν 
τής τοιαύτης έρεύνης, δώση μαρτυρί'αν ή προσκόμιση έγγραφα ευλό
γως κρινόμενα ώς αναγκαία διά τήν διεξαγωγήν τής έρεύνης. 

(3) Πάς δστις κοίτα τήν κρίσιν τοΰ Διευθυντού ή τοΰ δυνάμει τοΰ 
εδαφίου (2) διοριζομένου προσώπου, κέκτηται οιονδήποτε συμφέρον 
εις ζήτημα δπερ τυγχάνει επιλύσεως δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, 
δικαιούται— 

(α) νά παρίσταται καί τυγχάνη ακροάσεως κατά τήν διεξαγο
μένην σχετικώς προς τό τοιούτον ζήτημα ερευναν' καί 

(β) όπως λάβη άντίγραφον τής έπί τοΰ ζητήματος τούτου άπο
. 'φάσεως τοΰ Διευθυντού ώς καί τό α'ιτιολογι'κόν τής τοιαύτης 

αποφάσεως. 
(4) Ό Διευθυντής δύναται νά αναθεώρηση τήν δυνάμει τοΰ πα

ρόντος άρθρου έκδοθεΐσαν άπόφασιν αύτοΰ εν ή περιπτώσει ήθελον 
περιέλθει εις γνώσιν αύτοΰ νέα στοιχεία. 
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6 1 . Εις πάσαν δικαστικήν διαδικασίαν— 
(α) !δι' άδί'κημα προβλεπόμενον ύπό του παρόντ'ος Νόμου' ή 
(β) έφαπτομένην του ζη,τή'μοίτος της καταβολής οίασδή'ποτε εισ

φοράς 'δυνάμει του παρόντος Νόμου" ή 
(γ) ιδιά την διεκΙδίκησιν ποσών οφειλομένων εις το Ταμεΐον,: 

ή άπόφασις τΐ>ΰ Διευθυντού έπί παντός ζητήμοττος ώς τών έν τω έδα
φίω (1) του άρθρου, 60 καθοριζομένων είναι τελεσίδικος δια τους 
σκοπούς της τοιαύτης διαδικασίας, έκτος έάν εκκρεμή ιεραρχική 
προσφογή δυνάμει τοΰι άρθρου 62 εναντίον της αποφάσεως ή δεν 
παρήλθεν .εΐίσέτ.ι ή προς τοιαύτην προσφυγήν τεταγμένη πρ'οθ'εσμία, 
έν περιπτώσει δε ιεραρχικής προσφυγής εναντίον της τοιαύτης.απο
φάσεως τοΰ Διευθυντού, ή άπόφασις του Υπουργού είναι ωσαύτως 
τελεσίδικος δια τους ώς εϊρηται σκοπούς, εκτός έάν εκκρεμή προσφυ
γή ενώπιον του Δικαστηρίου εναντίον της αποφάσεως αύτοΰ ή δεν 
ιταρήλθεν εισέτι ή προς τοιαύτην προσφυγήν τεταγμένη προθεσμία. 

62.—(1) Πάς δστις δεν Ικανοποιείται έξ αποφάσεως του Διευθυν
τού η τοΰ έξεταστοΰ απαιτήσεων, εκδοθείσης δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Νόμου, δύναται εντός δέ'κα πέντε ή'μερών από της 
ε'ίς αυτόν κοινοποιήσεως της αποφάσεως, δι' έγγραφου αιτήσεως 
εις τον Ύπουργόν έν ή εκτίθενται οι προς ύποστήριξιν ταύτης λόγοι, 
νά προσβάλη την τοιαύτην άπόφασις. 

(2) Ό Υπουργός εξετάζει τήν εις αυτόν γενομένην προσφυγήν 
άνευ υπαιτίου βραδύτητος, αποφασίζει επί ταύτης καΐ κοινοποιεί 
αμελλητί τήν άπόφασιν αύτοΰ εις τόν προσφεύγοντα : 

Νοείται δτι ό Υπουργός, πριν ή έ'κδώση τήν άπόφασιν αύτοΰ, δύ
νονται κοίτα τήν κρίσιν του νά άκούση ή δώση τήν εύκαιρίαν εις τόν 
προσφεύγοντα δπως υποστήριξη τους λόγους έφ' ών στηρίζεται ή 
προσφυγή : 

'Νοείται περαιτέρω στι ό Υπουργός δύνονται νά άναθέση εις λει
χουργόν ή επιτροπή ν λειτουργών τοΰ Υπουργείου του όπως έξε,τάση 
ώρισμένα θέματα αναφυόμενα έν τη προσφυγή και ύπο'βάλη εις 
αυτόν το πόρισμα της τοιαύτης εξετάσεως προ της ύπό του Υπουρ
γού εκδόσεως της αποφάσεως αύτοΰ έπί της προσφυγής. 

(3) · Ό μή ικανοποιηθείς εκ της αποφάσεως του Υπουργού1 δύ
ναται νά προσφυγή εις το Δικαστή ριον, αλλά μέχρι της ύπό του 
Υπουργού1 εκδόσεως της αποφάσεως αύτου, έν περιπτώσει προσφυ
γής εις αυτόν, ή, έν περιπτώσει μή προσφυγής ε'ίς αυτόν, μέχρι της 
παρελεύσεως της εις το εδάφιον (1) πρσβλεποιμένης προθεσμίας διά 
τήν καταχώρισιν προσφυγής, ή άπόφασις του Διευθυντού ή του έξε
ταστοΰ απαιτήσεων δεν καθίσταται εκτελεστή. 

(4) ιΑί κατά τήν όρισθέΐσαν ήμερομηνίαν έκκρεμοΰσαι αιτήσεις 
δι' επανεξέτασα; άπο'φάσεων έκοοθεισών δυνάμει των διατάξεων των 
διά του παρόντος Νόμου καταργηθέντων νόμων, θεωρούνται δτι, άπό 
της ρηθείσης ημερομηνίας και εις δ στάδιον αδται ευρίσκονται, έγέ
νοντο και εκκρεμούν βάσει των διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, 
αΐτινες εφαρμόζονται, τηρουμένων τών αναλογιών, και έπί των τοι
ούτων αιτήσεων. 
' (5) Ουδέν έν τω παρόντι άρθρω επηρεάζει καθι' οιονδήποτε τρό
πον οιανδήποτε ενώπιον τοΰ Δικαστηρίου εκκρεμούσαν κατά τήν 
όρισθέΐσαν ήμερσμηνίαν προσφυγήν. 

Μέρος VIII .-ΠΟΙΚΙ ΛΑ Ι ΔΙ ΑΤΑΞΕΙ Σ 
,63. Έπί τω τέλει εφαρμογής οιασδήποτε συμφωνίας συναφθείσης 

μετά της Κυβερνήσεως ετέρας τινός χώρας, προνοούσης αμοιβαιότη
τα έπί ζητημάτων κοινωνικών ασφαλίσεων και κοινωνικής ασφαλείας, 
και ύπό τήν έπιφύλαξιν των διατάξεων τοΰ άρθρου 169 τοΰ Σύνταγμα. 

Τελεσίδικον 
αποφάσεων 
Διευθυντού 
κοΛ 'Υπουργού. 

' Ι εραρχική 
προσφυγή. 

2 τοΰ 
3 τοΰ 

28 τοΰ 
48 τοΰ 
23 τοΰ 
65 τοΰ 
11 τοΰ 
58 τοΰ 

1964 
1966 
1968 
1969 
1970 
1972. 
1960 
1966. 

Άμοιβαΐαι 
συμφωνίαι. 
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τος, το Ύπουργι'κόν Συμβούλιον δύναται διά διοΛάγματος αύτοΟ 
νά τροποποίηση τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου προς έφαρμογήν 
έπί περιπτώσεων επηρεαζόμενων ύπό της συμφωνίας. 

•Αδικήματα 64.—(1) Πάς εργοδότης ή αυτοτελώς εργαζόμενος δστις παρα
καίποιναΐ. λείπει ή αμελεί νά καταβάλη οιανδήποτε ε'ίσφοράν ην υποχρεούται 

νά καταβάλη δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, εΐναι ένοχος άδι'κήματος 
καΐ ύπό'κειται, εις χρηματικήν ποινην μη ύπερβ αινούσαν τάς πεντή
κοντα λίρας, έν περιπτώσει δε δευτέρας η κατ' επανάληψιν κατα
δίκης αύτοΰ διά το αυτό αδίκημα, είς χρηματϋκήν ποινην μη ύπερ
βαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας ή εις φυλάκισιν μη ύπερ'βαίνουσαν 

τους εξ 'μήνας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της 
χρηματικής τοιαύτης. 

(2) Έν περιπτώσει καταδίκης εργοδότου ή αυτοτελώς εργαζο
μένου έπί τω δτι παρέλειψεν ή ήμέλησε νά καταβάλη είσφοράν τίνα, 
ούτος επιπροσθέτως οιασδήποτε ετέρας ποινής είς ην ύπό'κειται, ύπο^ 
χρεουται νά καταβάλη τω Ταμ&ίω ποσόν 'ίσον προς τον ποσόν, δπ'ερ 
παρέλειψεν ή ήμέλησε νά καταβάλη, πλέον δε έτερον ποσόν μη υπερ
βαίνον τά είκοσι πέντε έπί τοις εκατόν του ώς εΐρηται ποσού, έν 
περιπτώσει δε δευτέρας ή κατ' επανάληψιν καταδίκης αύτοΰ διά το 
αυτό αδίκημα ποσόν μή υπερβαίνον τά πεντήκ'οντα έπί τοις έ'κατόν 
τοΰ ποσοΰ τούτου, ώς τό Δικαστή ρ ιον ήθελε διατάξει. 

(3) Έπί πάσης καταδίκης διά παράλειψιν ή άμέλειάν προς κατα
βολήν εισφορών, δύνανται νά προσαχθώσιν άποδεί'κτι'κά στοιχεία 
περί παραλείψεως ή αμελείας τοΰ εργοδότου προς κατάβολήν ετέρων 
εισφορών ας υποχρεούται νά καταβάλη δυνάμει του παρόντος Νόμου, 
ά·ναφορΐ'κώς προς τό αυτό πρόσωπον ή οιονδήποτε έτερον πρόσωπον 
απασχολούμενο ν ύπό τοΰ εργοδότου τούτου δι' οιανδήποτε περίοδον 
προ τής ημερομηνίας τοΰ άδι'κήματος, εφ' δσον, ,άμοΟ μετά τής κλή
σεως ή εντάλματος έπιδο'θή εί'δοποίησις περί τής τοιαύτης προθέσεως, 
έάν δε άποδειχ'θή τοιαύτη παράλειψις ή αμέλεια, τό Δικαστήριον 
δύναται νά διάταξη τον έργοδότην νά καταβάλη τω Ταμείω ποσόν 
ίσον προς τό σύνολον των εισφορών άτινας οδτος παρέλειψεν ή ή'μέ
λησε νά καταβάλη. 

(4) Παν ποσόν καταβλητέον τω Ταμ&ίω κατόπιν αποφάσεως τοΰ 
, Δ ϋκ άστη ρ ίο υ δυνάμει τοΰ παρόντος άρ'θρου είί'σπράττεται ώς χρημα
τική ποινή. 
. '(5) ΙΠαΙν ποσόν καταβαλλόμενον ύπό εργοδότου ή αυτοτελώς εργα
ζομένου δυνάμει τών ανωτέρω διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου λο
γίζεται ώς πληρωμή γενομένη προς έξόφλησιν τών μή καταβληθει
σών ε'ίσφορών, δεν δύναται δε ό εργοδότης νά αναζήτηση έ'κ του 
μισθωτοΰ τάς ύπό τοΰ τελευταίου καταβλητέας εκ τών τοιούτων 
ε'ίσφορών. 

(6) Πας όστις ίνα επιτυχή την χορήγησιν οιασδήποτε παροχής ή 
ετέρας πληρωμής δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου και τών δυνάμει 
αύτου εκδοθέντων Κανονισμών, είτε είς εαυτόν είτε είς έτερον πρό
σωπον, ή δι' έτερον σκοπόν σχ&τυκόν προς τον παρόντα Νόμο ν1

— 
(α) ιέν γνώσει του ή έκ βαρείας αμελείας προβαίνει είς ψευδή 

ΐε'κθεσιν ή ψευδείς παραστάσεις* ή 
(β) προσάγει ή παρέχει ή προκαλεί ή επιτρέπει τήν προσαγωγήν 

ή παροχήν εγγράφου ή πληροφορίας άτινα γνωρίζει δτι είναι 
ψευδή ε'ίς τ ι ουσιώδες αυτών στοιχεΐον, 

είναι Ενοχος αδικήματος και υπόκειται ε'ίς ,χρηματι'κήν ποινην μή 
ύπερβαίνουσαν τάς τριακο'σίας λίρας, ή είς φυλάκισιν μή ύπερβαί
νουσαν τά δύο ετη ή ε'ίς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και 
τή:ς χρηματικής τοιαύτης. . . ^ 
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(7) Πας όστις παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθή προς οιαν
δήποτε τών διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αύτοΰ 
εκδοθέντων Κανονισμών δι' ην δεν προνοείται ειδική τις ποινή, υπό
κειται δι' εκαστον αδίκημα ε'ις χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν 
τάς πεντήκοντα λίρας. 

(8) 'Οσάκις αποδεικνύεται ότι αδίκημα τι διαπραχθέν δπό νομικού 
προσώπου 'κατά παράβασιν τοΰ' παρόντος Νό^μου καί τών δυνάμει 
αύτοΰ εκδοθέντων Κανονισμών, διεπράχθη τη συναινέσει ή συνένοχη 
ή αμέλεια διευθυντοΰ, συμβούλου, γραμματέως ή έτέσου αξιωμα
τούχου του νομυκ'ου προσώπου ή οιουδήποτε προσώπου όπερ ενεργεί 
υπό τοιαύτην ιδιότητα, τόσον ούτος όσον και το νομικόν πρόσωπον 
είναι ένοχοι του άδικήμοπος τούτου καΙ υπόκειται εις ποινικήν δίω
ξιν, και ε'Ίς τάς εν έ'κάστη περιπτώσει προβλεπομένας ποινάς. 

(9) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων δύναται 
να έρμηνευθή ώς παρεμποδίζοΓ./ τον Διευθυντήν όπως δια πολιτικής 
αγωγής διεκδική οιονδήποτε ποσόν όφ'ειλόιμενον τω Ταμείω. 

65 . Τηρουμένων οιωνδήποτε οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέως Ποινική 
της Δημοκρατίας— δίωξις. 

(α) ποινική δίωξις άδική'ματος προβλεπομένου ύπό του παρόν
τος Νόμου, ασκείται υπό τοΰ' Διευθυντού* 

(β) πάς επιθεωρητής ή έτερος λειτουργός δστις ήθ'ελεν έξου
σιοδοτηθή υπό του Διευθυντού, τη συναινέσει του Γενικού 
Εισαγγελέως τής Δημοκρατίας, δύναται, καίτοι δεν είναι 
εγγεγραμμένος δικηγόρος, νά άσκηση την δίωξιν, νά έμφα
νισθή, παραστή έπι Δικαστηρίω και ένεργήση εν πάση δικα
στική διαδικασία αρχομένη δυνάμει τών διατάξεων τοΰ πα
θόντος Νόμου, δι' οιονδήποτε άδϋκη'μα συνοπτικώς έκδικα
ζό'μενον. 

66.— (1) "Απαντα τά οφειλόμενα τω Ταμείω ποσά δύνανται νά Πολιτική 
διεκδικηθώσι δικαστικώς ώς χρέη οφειλόμενα τή Δημοκρατία και αγωγή· 
μη αποκλειομένου οιουδήποτε παντός έτερου μέτρου, δύνανται νά 
άποτελέσωσιν ώς συμβατικόν χρέος τό άντίκείμενον πολιτικής αγω
γής, έγειρ'ομένης υπό τοΰ Διευθυντού. 

(2) Πολιτική αγωγή, έχουσα ώς άντίκείμενον τά οφειλόμενα τω 
Ταμείω ποσά δύναται νά έγερθή ύπό επιθεωρητού ή ετέρου λει
τουργού έττι τούτω εξουσιοδοτημένου δι' ειδικών ή γενικών .οδηγιών 
τοΰ Διευθυντού, πας δε οΰτως εξουσιοδοτηθείς επιθεωρητής ή λει
τουργός δύναται, καίτοι δεν είναι εγγεγραμμένος δικηγόρος, νά 
διευθύνη τήν διεξαγωγήν τής τοιαύτης αγωγής. 

67.—(1) Όσάκις εργοδότης παραλείπη ή αμελή— Ευθύνη 
(α) νά κο(ταβάλη οιανδήποτε εΊσφοράν δυνάμει τοΰ παρόντος έΡΥ°°οτου 

■Νόμ'ου και τών δυνάμει αύτου εκδοθέντων Κανονισμών, άνα ά
ι
π ώ ^ α ν 

φορικώς προς μισθ'ωτόν άπασχΌληθέντα ύπ' αύτοΰ' ή παροχής 
(β) νά συμμορφωθή,. καθ' δσον άφορα οίονδήποτε πρόσωπον, λόγω Ιδίου 

προς τάς έπιταγάς του παρόντος Νόμου καί τών δυνάμει πτα1σΐιατο<:· 
αύτοΰ εκδοθέντων Κανονισμών, τάς άφορώσας εις τήν κατα
βολήν και εϊσπραξιν τών εισφορών, 

καί ώς εκ τούτου τό πρόσωπον τοΰτο ή ή σύζυγος ή χήρα αύτοΰ 
άπολέση έν δλω ή έν μέρει τήν παροχήν ε'ις ην άλλως θά έδικαιοΰτο, 
τότε τό πρόσωπον τοΰτο, ή σύζυγος ή αναλόγως τής περιπτώσεως 
ή χήρα αύτοΰ, θά δικαιούται σπως δια πολιτικής αγωγής διεκδί
κηση εκ τοΰ εργοδότου ώς συμβατικόν χρέος ποσόν ϊσον προς τήν 
ούτω άπολεσθεΐσαν παροχήν, ή εάν πρόκειται περί συντάξεως χη



Ν. 106/72 1056 

Καταβολή 
χρηματικών 
ποινών, 
κ.λ.π. ε'ις το 
Ταμεΐον. 

Προτεραιότης 
εισφορών έν 
•περιπτώσει 
διαλύσεως ή 
πτωχεύσεως. 
Κεφ. 5. 

Κεφ. 113. 

Έξαίρεσις 
από της 
φορολογίας 
και της προς 
κοπαδολήν 
δασμών 
καΐ τελών 
χαρτοσήμου 
υποχρεώσεως. 

Μεταβατικά! 
διατάξεις. 

11 τοϋ 1 960 
58το0 1966. 

ρείας, συντάξεως γήρατος ή συντάξεως ανικανότητας, ποσόν ίσον 
προς το ποσόν της συντάξεως το όποιον έξετιμήθη υπό του Διευθυν
τού1 δτι άλλως θά 'κατεβάλλε'το προς τόν δικαιοΰχον. 

(2) Δικαστικά μέτρα δύνανται να λη'φθώίσι δυνάμει του παρόντος 
άρθρου παρά το γεγονός δτι ελήφθησαν ήδη τοιαύτα μέτρα δυνάμει 
οιουδήποτε έτερου άρθρου τοΰ παρόντος Νόμου άναφορίκώς προς 
την αυτήν παράλειψαν ή άμέλειαν. 

(3) 'Ανεξαρτήτως των διατάξεων παντός ετέρου Νόμου περΊ to 
εναντίον, δικαστικά μέτρα δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται 
νά ληφθώίσι καθ1' οιονδήποτε χρόνον εντός έτους άπό της ημερομη
νίας καθ' ην ό μισθωτός, ή σύζυγος ή χήρα αύτοΰ θά έδικαιοΰτο, 
ελλείψει της τοιαύτης παραλείψεως ή αμελείας τοΰ εργοδότου, εΐς 
το νΰν άπολεσθέν δικαίωμα παροχής. 

68. ΑΙ χρηματικά! ποιναί, τά τέλη και έξοδα άτινα εισπράττονται 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου καταβάλλονται ε'ίς το Ταμεΐον έκτος 
εάν άλλως προνοήται έν τω παρόντι Νόμω. 

69. Μεταξύ των χρεών άτινα— 
(α) δυνάμει τοΰ άρθρου 38 τοΰ περί Πτωχεύσεως Νόμου κατά 

τήν διανομήν της περιουσίας ή των στοιχείων ένεργητι'κοΰ 
πτωχεύσαντος προσώπου εξοφλούνται κατά προτεραιότητα 
έναντι τών λοιπών χρ'εών' και 

(β) δυνάμει τοΰ άρθρου 300 τοΰ περί Εταιρειών Νόμου, έν 
περιπτώσει διαλύσεως εταιρείας έξοφλοΰνται κατά προτε
ραιότητα έναντι τών λοιπών χρεών, 

περιλαμβάνονται και τά ποσά άτινα οφείλονται άναφορικώς προς 
οιανδήποτε είσφοράν ή ύποχρέωσιν προς εισφοράν δυνάμει τοΰ πα
ρόντος Νόμου πρακύψασαν προ τών ακολούθων ημερομηνιών, ήτοι— 

(α) εις τήν πρώτην περίπτωσιν προ της εκδόσεως της προς διο
ιρισμαν συνδίκου πτωχεύσεως αποφάσεως* και 

(β) ε'Ίς τήν δευίτέραν περίπτωσιν προ της ημερομηνίας καθ" ην 
ήρξατο ή διάλυσις της εταιρείας. 

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

τοΰ εκάστοτε έν Ίσχύΐ τελωνειακού δασμολογίου, έπί μηχα
νημάτων περιλαμβανομένων τών εξαρτημάτων και ανταλ
λακτικών συσκευών οχημάτων, οργάνων, εργαλείων, εφο
δίων και πάσης φύσεως ύλι!κών άτινα εισάγονται προς Ιδίαν 
χρήσιν τοΰ Ταμείου και δεν προορίζονται διά πώλησιν ε'Ίς 
to κ'οινόν' 

((3)' της πληρωμής τελών χαρτοσήμου δυνάμει τοΰ εκάστοτε έν 
'ίσχύϊ νόμου τοΰ άφορώντος ε'Ίς πλη·ρωμήν τελών χαρτο
σήμου' 

(γ) τής πληρωμής παντός Κυβερνητί'κοΰ φόρου, ή φόρου το
πικής αρχής. 

71.—(1) Οι έργοδόται οι όνομαστί αναφερόμενοι έν τω Διάταγμα. 
τι τω έκδοθέντι υπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει τοΰ άρθρου 
32 των καταργηθέντων περί Πνευμονοκονιάσεως (Αποζημιώσεως) 
Νόμων τοΰ 1960 καΐ 1966 και δημοσιευθέντι ύπ' αριθμόν Γνωστο
ποιήάεως 777 έν τω Τρίτω Παραρτήματι της επισήμου εφημερίδος 
τής Δημοκρατίας τής 27ης Όκτωιβρίου 1966, καταβάλλουν εις το 
Ταμεΐον ποσόν ίσον προς το γινόμενον τής δυνάμει τοϋ ρηθέντος 
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11 τοϋ 1960 
58 τοϋ 1966. 

Διατάγματος μηνιαίας συνδρομής αυτών έπϊ τον αριθμόν δώδεκα, 
την 31ην 'Ιανουαρίου 'έκαστου τών πρώτων τεσσάρων ετών από της 
ορισθείσης ημερομηνίας. 

(2) Τηρουμένων τών εφ' έξης διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
τέως δικαιούχος ή τέως ήσφαλισμένος λογίζεται ώς δικαιούχος ή 
ήσφαλισμένος δυνάμει του παρόντος Νόμου, και άπό της .ορισθείσης 
ημερομηνίας τά δικαιώματα και υποχρεώσεις τούτου διέπονται ύπό 
του παρόντος Νόμου. 

(3) ΐΠάν πρόσωπον, όπερ έλάμβανεν ή έδικαιοΟτο νά λάβη άποζη
μίωσιν καταβλητέαν κάθ" εβδομάδα, δυνάμει της υποπαραγράφου 
(ii) ή ,τής υποπαραγράφου (Hi) του άρθρου 3 τών καταργηθέντων 
περί Πνευμονοκονιάσεως (Αποζημιώσεως) Νόμων του 1960 και 1966, 
εν ουδεμία περιπτώσει λαμβάνει παροχήν εις ϋψος κατώτ'ερον του 
ποσού της εβδομαδιαίας αποζημιώσεως ην έλάμβανεν ή έδικαιοΟτο 
να λάβη προ της ορισθείσης ημερομηνίας, εκτός εάν, τό έβδομα
διαΐον ϋψος της αποζημιώσεως θα έμειοΟτο εν πάση περιπτώσει δυ
νάμει τών ώς εϊρηται Νόμων, έστω και άν ούτοι δεν εΐχον καταργηθή. 

(4) Αι διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρ
θρου 4, της παραγράφου (β) τοΟ εδαφίου (1) του άρθρου 7 και ή 
έπιφύλαξις του εδαφίου (2) του άρθρου 9, δεν εφαρμόζονται εις 
την περίπτωσιν ήσφαλισμένου ό όποιος κοπά την όρισθεΐσαν ήμερο
μηνίαν είχε συμπεπληρωμένην την ήλικίαν τών έβδομήΐκοντα ετών 
και κοπά την ώς εϊρηται ήμερομηνίαν δεν έδικαιοΟτο ε'ις σύνταξιν 
γήρατος, θά έφαρμόζωνται δμως αδται εν τη περιπτώσει του τοιού
του ήσφαλισμένου αφ' ής ημέρας οδτος τό πρώτον αποκτά δικαίωμα 
εις σύνταξιν γήρατος. 

(5) Αϊ διατάξεις τών καταργηθέντων περί Κοινωνικών Άσφαλί 2τοϋ1964 
σεων Νόμων του 1964 εως 1972, έξακολουθοΟσι νά ίσχύωσιν επί 0oTOlnff 

~ ι, , , ό , > » , ο /
 Λ » / 2 8 του 1 9 6 8 

παντός προσώπου όπερ απέκτησε δικαίωμα ετιι επιδόματος ανεργίας 48 τοϋ 19.69 
ή ασθενείας προ της ορισθείσης ημερομηνίας άναφορίκώς προς πε 23 τοϋ 1970 
ρίοδον διακοπής τής απασχολήσεως αύτοΟ ήτις ήρξοπο προ τής ώς 65τοΰΐ972 
εϊρηται ημερομηνίας, έ'κτός εάν αϊ διατάξεις ΤοΟ παρόντος Νόμου 
είναι πλέον ευεργετικά! διά την περίπτωσιν αύτου. 

(6) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων τοΟ άρθρου 8, ουδεμία εισφορά 
καταβάλλεται δι' εβδομάδα εισφορών προγενεστέραν τών προ τής 
ορισθείσης ημερομηνίας τελευταίων εκατόν πεντήκοντα εξ εβδομά
δων εισφορών. 

72.—(1) Δικαιούχος συντάξεως γήρατος δικαιούται άπό τής όρι Έπανυπο
σθείσης ημερομηνίας εις αΰξησιν της συντάξεως αύτου δυνάμει του λογισμός 
εδαφίου (2), εάν εν τή περιπτώσει αύτοΟ πληρώνται αϊ ακόλουθοι γήρ^Τκαί 
προϋποβέαείς1— συντάξεων 

(α) ή σχετική ημερομηνία έπισυνέβη εις τό χρονικόν διάστημα ΧΊΡειας· 
άπό τής 5ης 'Οκτωβρίου 1964 μέχρι τής 25ης Σεπτεμβρίου 
1967· 

(β) ό έπανυπολογισμός τοΟ ετησίου μέσου δρου εισφορών, ώς 
προς χρονικόν διάστημα ουχί βραχύτερον τών εκατόν πεντή
κοντα εξ έ'βδομάδων εισφορών, λήγον μεταξύ τής σχετικής 
ημερομηνίας και τής 1ης 'Οκτωβρίου 1967, κ αϊ υπολογιζό
μενων τών κατά τό τοιούτον χρονι'κόν διάστημα καταβλη
θεισών ή πιστωθεισών εισφορών, αποδίδει έτήσιον μέσον δρον 
ύψηλότερον έ'κείνου δστις ύπελογίσθή έν αναφορά προς την 
σχετι'κήν ήμερομηνίαν' και 

(γ) •κατεβλήθησαν εκατόν πεντήκοντα εξ τουλάχιστον ε'ίσφοραΐ 
κατά τό είρημένον χρονΙκόν διάστημα. 
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Μεταφορά 
χρημάτων τοϋ 
Ταμείου "Απο
ζημιώσεως 
Πνευμονοκο
νιάσεως εις 
είδικόν 
λογαριασμόν. 
11 τοΰ 1960 
58 τοϋ 1966. 

Καταργήσεις. 
2 τοϋ1964 
3 τ ο ϋ 1 9 6 6 

28 τ ο ϋ 1 9 6 8 
4 8 τ ο ϋ 1 9 6 9 
23 τοϋ 1970 
65 τοϋ 1972. 

11 τ ο ϋ 1 9 6 0 
58 τοϋ1966 

"Εναρξις 
ισχύος. 

(2) Τό ϋψος της συντάξεως γήρατος επί της όποιας εφαρμόζεται 
το παρόν εδάφιον, αυξάνεται εις τό ϋψος τό προσήκον ε'ίς τον ώς 
;
έν τω έδαφίω (1) έπανυπολογισθένιτα έτήσιον μέσον δρον εισφορών. 

(3) Ή χήρα θανόντος δικαιούχου συντάξεως γήρατος όστις, εάν 
έπέζη μέχρι της ορισθείσης ημερομηνίας, θά έ'δι'καιοΰτο εις αϋξησιν 
της συντάξεως αύτοΰ δυνάμει του εδαφίου (2) , δικαιούται από της 
ορισθείσης ημερομηνίας, εις αΰξησιν της συντάξεως χηρείας επί τη 
βάσει τοΰ ώς εΐρηται έπανυπολογισθέναος ετησίου μέσου δρου 
εισφορών. 

73.—(1) "Απαντα τά χρηματικά ποσά τά ανήκοντα εις τό Ταμεΐον 
'Αποζημιώσεως ΠνευμονσκΌνιάσεως τό ιδρυθέν δυνάμει των καταρ
γηθέντων περί Πνευμονοκονιάσεως (Αποζημιώσεως) Νόμων του 1960 
και 1966 .μεταφέρονται από της ορισθείσης ημερομηνίας εις είδικόν 
λογαριασμόν τοϋ Ταμείου και διατίθενται ώς ή'θ'ε'λεν όρισθή δια 
Κανονισμών αποκλειστικώς υπέρ προσώπων διά τά όποια προεβλέ
πετο η θά έδικαιουντο αποζημιώσεως δυνάμει τών ώς εΐρηται Νόμων. 

(2) Κανονισμοί γινόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατατί
θενται εις την Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον τριά
κοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπρο
σώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους οΰτω 
κατατεθέντας Κανονισμούς εν δλω ή εν μέρει, τότε οδτοι αμέσως 
μετά τήν πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έπι
σήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ από της τοι
αύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω 
ή έν μέρει ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται 
έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ηθελον ούτω τροπο
ποιηθή υπ' αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ από τής τοιαύτης δημοσιεύ
σεως. 

74. Οι περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμοι του 1964 εως 1972 
χαί οι περί Πνευμονοκονιάσεως ('Αποζημιώσεως) Νόμοι του 1960 
και 1966 καταργούνται άπό τής ορισθείσης ή'μερομηνίας. 

75. Ή ισχύς τών διατάξεων του παρόντος Νόμου άρχεται εις ήμε
ρομηνίαν όρισθησομένην ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου διά γνω
στοποιήσεως δημοσιευομένης έν τή έττισήμφ έφημερίδι ΐής Δημο
κρατίας. 

ΠΡΩΤΟΣ Π1ΝΑΞ 
"Αρθρον 3(α) 

Μ Ι Σ Θ Ω Τ Ο Ι  Α Σ Φ ΑΛΙ Σ TEA Ι ΚΑΙ ΕΞΑΙ ΡΟΥ'Μ'ΕΝΑΙ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Ε Ι Σ 
Μέρος Ι . Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ε Α Ι Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Ε Ι Σ 

1. Άπασχόλησις έν Κύπρω προσώπου τινός δυνάμει συμβάσεως εργασίας 
ή μαθητείας ή ύπό τοιαύτας περιστάσεις εξ ών δύνοίται νά συναχθή ϋπαρξις 
σχέσεως εργοδότου και έργοδο'τουμένου, περιλαμβανομένης τής απασχολήσεως 
έν τή υπηρεσία τής Δημοκρατίας. 

2. Άπασχόλησις προσώπου τινός δυνάμει συμβάσεως ή περιστάσεων ώς 
αϊ προμνησθεΐσαι, οσάκις τό πρόσωπον τούτο εχη την μόνιμον αύτοΰ διαμονήν 
έν Κύπρω και ύπηρετή ώς πλοίαρχος ή μέλος τΌΰ πληρώματος Κυπριακού 
πλοίου, ή ώς Κυβερνήτης ή μέλος πληρώματος αεροσκάφους, ούτινος ό ιδιο
κτήτης ή ό διαχειριστής έχει ώς κύριον τόπον διεξαγωγής τών εργασιών του 
τήν Κύπρο ν.

 λ 

3. Άπασχόλησις έν οίαδήπστε φυλοίκή έν τή Δημοκρατία προσώπου τινός, 
δπερ εκτ ίε ι ποινήν φυλακίσεως. 
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Μέρος Ι Ι .  Ε Ξ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Α Ι Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Ε Ι Σ 
1. Άπασχόλησις μέλους οιασδήποτε των ναυτικών, στρατιωτικών και αερο

πορικών δυνάμεων της Κυβερνήσεως χώρας ετέρας ή της Κυπριακής Δημο
κρατίας. 

2. Άπασχόλησις εν τή δημοσία ή διπλωματική υπηρεσία της Κυβερνήσεως 
χώρας ετέρας ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, οσάκις το άπασχολούμενον πρό
σωπον προσλαμβάνεται έ'κτός τής Κύπρου. 

3. Άπασχόλησις εν τή υπηρεσία του συζύγου ή τής συζύγου του απασχο
λουμένου. 

4. Άπασχόλησις προσώπου 'μη έχοντος την συνήθη αύτου διαμονήν εν Κύπρω 
εάν ό εργοδότης τοΰ προσώπου τούτου δεν εχη την συνήθη αύτου διαμονήν εν 
Κύπρω ουδέ τό'πον διεξαγωγής εργασιών εν αυτή. 

5. Άπασχόλησις γραμματέως ή γραφέως σωματείου, λέσχης, φιλανθρω
πικού ιδρύματος, σχολείου ή έτερου παρόμοιας φύσεως οργανισμού ή ιδρύ
ματος, οσάκις συνήθως απαιτητά ι προσωπική εργασία μόνον εκτάκτως ή έ'κτός 
τών συνήθων ωρών εργασίας. 

6. Μερική άπασχόλησις δια τήν έκτέλεσιν γραφικών καθηκόντων μετά τήν 
πέμπτην μεταμεσημβρινή ν ή έ'κτός τών συνήθων ωρών εργασίας. 

7. Με,ρική άπασχόλησις φροντιστοΰ ή φύλακος αρχαίου τινός μνημείου. 
8. Άπασχόλησις φροντιστου άνευ αποδοχών. 
9. Άπασχόλησις Προέδρου 'Αρχής Τοπικής Διοικήσεως. 
10. Άπασχόλησις άνευ αποδοχών, παρεχο'μένη ύπό του> πατρός, μητρός, 

πάππου ή μάμμης του εργοδότου. 
11. Γεωργική άπασχόλησις εν τή υπηρεσία του πατρός ή μητρός του απα

σχολουμένου. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
"Αρθρον 3(β) 

ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Ι  Α Σ Φ ΑΛΙ Σ Τ Ε Α Ι 
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ Ι Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Ε Ι Σ 

ΚΑΙ 

η ως 

Μέρος Ι . ΑΣΦΑΛΙ ΣΤΕΑΙ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Ε Ι Σ 
1. 'Απασχόλησις έν Κύπρω ύπό προσώπων εργαζομένων επί κέρδει, άλλως 

ί>ς μισθωτών και εχόντων τήν συνήθη αυτών διαμονήν εν Κύπρω. 

Μέρος Ι Ι .  Ε Ξ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Α Ι Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Ε Ι Σ 
Γεωργική άπασχόλησις οσάκις το άπασχολούμενον πρόσωπΌν είναι— 

(α) γυνή διαβιούσα μετά τοΰ συζύγου ή γονέων αυτής' ή 
(β) άνή,ρ κάτω τών δεκαέξ ετών διαβιών μετά τών γονέων αύτου. 

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ—"Αρθρα 4, 7 και 9 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΥΨΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

Ύπό και έν σχέσει προς μισθωτόν 

Περίοδος ισχύος 

1.1.73 μέχρι 6.1.74 

7.1.74 και εντεύθεν 

Μισθωτός 

(«) 
215 μΐλς 

250 μίλς 

'Εργοδότης 

(β) 

215 μίλς 

250 μίλς 

Π άγιο ν 
Τα μείον τής 
Δημοκρα

τίας 

ω 
215 μίλς 

250 μίλς 

Ύπό αυτοτελώς 
εργαζομένου ή 
προαιρετικώς 
ήσφαλισμένου 

(δ) 

410 μίλς 

470 μίλς 
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ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ—"Αρθρα 11 και 43 
ΠΑΡΟΧΑΙ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

Είδος παροχής 

"Επίδομα μητρότητος 
'Επίδομα ασθενείας 
'Επίδομα ανεργίας 
'Επίδομα όρφανίας 
Βοήθημα γάμου 
Βοήθημα τοκετού 
Βοήθημα κηδείας 

Αϋξησις παροχής διά— 
(α) ενα έξαρτώμενον 
(β) δύο εξαρτώμενους 
(γ) τρεις ή πλείονας εξαρ

τώμενους 

"Υψος ή ποσόν 

'Αριθμός ή ετήσιος μέσος όρος των καταβληθεισών ή πιστω
θεισών εισφορών δια τους σκοπούς τής σχετικής προϋπο

θέσεως εισφοράς τής άφορώσης εις καταβληθείσας ή 
πιστωθείσας εισφοράς 

50 

£ μιλς 

3.000 

2.500 
15.000 
10.000 
15.000 

1.200 
1.600 

2.000 

4549 

£ μίλς 

2.820 

14.100 
9.400 

14.100 

1.130 
1.505 

1.880 

4044 

£ μιλς 

2.520 

12.600 
8.400 

12.600 

1.010 
1.345 

1.680 

3539 

£ μίλς 

2.220 

11.100 
7.400 

11.100 

0.890 
1.185 

1.480 

3034 

£ μίλς 

1.920 

9.600 
6.400 
9.600 

0.770 
1.025 

1.280 

2529 

£ μίλς 

1.620 

8.100 
5.400 
8.100 

0.650 
0.865 

1.080 

2024 

£ μίλς 

1.320 

6.600 
4.400 
6.600 

0.530 
0.705 

0.880 

Μέρος II.—ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΥΨΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΧΗΡΕΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΓΗΡΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ 

Έβδομαδιαΐον ϋψος 

Είδος παροχής 

Σύνταξις χηρείας 
Σύνταξις γήρατος 
Σύνταξις άνικανότητος 

Αϋξησις παροχής διά— 
(α) ενα έξαρτώμενον 
(β) δύο εξαρτώμενους 
(γ) τρεις ή πλείονας εξαρ

τώμενους 

'Ετήσιος μέσος όρος καταβληθεισών ή πιστωθεισών εισφορών 
διά τους σκοπούς τής σχετικής προϋποθέσεως εισφοράς 

τής άφορώσης είς τον έτήσιον μέσον δρον 

50 

£ μίλς 

3.000 

1.200 
1.800 

2.400 

4549 

£ μίλς 

2.820 

1.130 
1.690 

2.255 

4044 

£ μίλς 

2.520 

1.010 
1.510 

2.015 

3539 

£ μίλς 

2.220 

0.890 
1.330 

1.775 

3034 

£ μΐλς 

1.920 

0.770 
1.150 

1.535 

2529 

£ μΐλς 

1.620 

0.650 
0.970 

1.295 

2024 

£ μίλς 

1.320 

0.530 
0.790 

1.055 

ΠΈΜΠΤΟς ΠΙΝΑΞ 
"Αρθρον 12 

ΠΡΟΎΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
1. ΑΙ προϋποθέσεις εισφοράς καθ:' δσον άφορα είς τά επιδόματα ασθενείας 

και ανεργίας, τό βοήθημα τοκετού και τό βοήθή'μα κηδείας είναι αϊ ακόλουθοι : 
(α) οτι κατεβλήθησαν υπό του ήσφαλισμένου εΐ'κοσιέξ τουλάχιστον είσ

φοραί' και 
(β) οτι κατεβλήθησαν υπ' αυτού ή έπιστώθησαν υπέρ αυτού είκοσι τουλά

χιστον εισφορά! διά τό τελευταΐον 'έτος εισφορών προ της ενάρξεως 
τοΰ έτους παροχών, δπεp περιλαμβάνει την ήμερομηνίαν καθ5 ην 
απαιτείται δπως πληρωθώσιν αί προϋποθέσεις εισφοράς. 

2. Αί προϋποθέσεις εισφοράς καθ1' όσον άφορα είς τό έπίΐδομα μητρότητος 
εΐν'αι αί ακόλουθοι : 

(α) στ ι κατεβλήθησαν ύπό τής ήσφαλισμένης εκατόν πεντήκοντα εξ του
λάχιστον είσφοραί' και 
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(β) ότι κατεβλήθησαν υπ' αυτής ή έπιστώθησαν ύπ&ρ αστής είκοσι του
λάχιστον ε'ίσφοραί άναφορικώς προς τάς πεντήκοντα δυο εβδομάδας 
τάς αμέσως προηγουμένας της περιόδου δι' ην είναι καταβλητέον 
το επίδομα. 

3. Αϊ προϋποθέσεις εισφοράς καθ' δσον άφορα εις το βοήθημα γάμου, την 
σύνταξιν χηρείας, και την σύνταξιν γήρατος είναι αϊ ακόλουθοι : 

(α) ότι κατεβλήθησαν ύπό του ήσφαλισμένου εκατόν πεντήκοντα εξ του
λάχιστον είσφοοαί" 'και 

(β) ότι ό ετήσιος μέσος δρος των υπ' αύτοΰ καταβληθεισών ή υπέρ 
αύτοΰ πιστωθεισών εισφορών δια την περίοδον— 

(i) ήτις άρχεται την 5ην 'Οκτωβρίου 1964, ή εάν συνεπλήρωσε την 
ήλι'κίαν τών δεκαέξ ετών μετά τήν 5ην 'Οκτωβρίου 1964, την 
πρώτην ήμέραν του έΤους εισφορών εν ώ συνεπλήρωσε την 
ήλικίαν ταύτην' και 

(ii) λήγει τήν τελευταίαν ήμέραν του τελευταίου έτους εισφορών 
προ της ένάξεως του έτους εισφορών, όπερ περιλαμβάνει τήν 
σχεΤικήν ήμερομηνίαν, 

δεν είναι έλασσον τών είκοσι : 
Νοείται δτι δια τους σκοπούς τής υποπαραγράφου (β) : 
(i) οσάκις εισφορά καταβληθείσα υπό ήσφαλισμένου ή πιστωθεΐσα 

υπέρ αύτοΰ προ τής 5ης 'Οκτωβρίου 1964, υπολογίζεται δυ
νάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 12, ό ετήσιος μέσος δρος 
τών ύπ' αύτοΰ καταβληθεισών ή υπέρ αύτοΰ πιστωθεισών εισ
φορών θά άναφέρηται εις περίοδον άρχομένην τήν πρώτην 
ήμέραν τοΰ έτους εισφορών, δπερ περιλαμ'βάνει τήν ούτως ύπο
λογιζομένην πρώτην είσφοράν και λήγουσαν τήν τελευταίαν 
ήμέραν τοΰ τελευταίου συμπεληρωμένου έτους εισφορών προ 
τής σχετικής ημερομηνίας' 

(ii) ό ετήσιος μέσος δρος εισφορών εις τήν περίπτωσιν συντάξεως 
χηρείας, εάν ό αποβιώσας σύζυγος έδικαιοΰτο κατά τον χρό
νον τοΰ θανάτου αύτοΰ εις σύνταξιν γήρατος ή θά έδικαιοΰτο 
ούτω, εάν είχε προβάλει προς τοΰτο άπαίτησιν, είναι ό εξευ
ρεθείς δυνάμει της ως εϊρηται υποπαραγράφου (β) διά τους 
σκοπούς της συντάξεως γήρατος τοΰ θανόντος συζύγου. 

4. Αϊ προϋποθέσεις εισφοράς καθ1' δσον άφορα είς τήν σύνταξιν άνΟκανό
τητος εΐναι αί ακόλουθοι— 

(α) δτι κατεβλήθησαν υπό τοΰ ήσφαλισμένου εκατόν πεντήκοντά εξ του
λάχιστον ε'ίσφοραί' 

(β) δτι 'κατεβλήθησαν ύ<π' αύτοΰ ή έπιστώθησαν υπέρ αύτοΰ τουλάχιστον 
είκοσι ε'ίσφοραί άναφορικώς προς το τελευταΐον συμπεπληρωμένον 
έτος εισφορών προ τής σχετικής ημερομηνίας· και 

(γ) ότι ό ετήσιος μέσος δρος τών ύπ' αύ'τοΰ καταβληθεισών ή υπέρ 
αύτοΰ πιστωθέισών εισφορών διά τήν περίοδον— 

(ί) ηΐτις άρχεται τήν 5ην 'Οκτωβρίου 1964 ή 'εάν συνεπλήρωσε τήν 
ήλι'κίαν τών δεκαέξ ετών μετά τήν 5ην ΌκΤω'βρίου 1964, τήν 
τιρώ'την ήμέραν τοΰ έτους εισφορών εν ώ συνεπλήρωσε τήν 
ήλι'κίαν ταύτην" και 

(ii) λήγει τήν τελευταίαν ήμέραν τοΰ τελευταίου συμπεπληρωμένου 
'έτους ■εισφορών προ τής ενάρξεως τοΰ έτους εισφορών, δπερ 
περιλαμβάνει τήν σχετι'κήν ήμερομηνίαν, 

δέν είναι έλασσον τών είκοσι : 
'Νοείται δτι διά τους σκοπούς τής υποπαραγράφου (γ) οσάκις 

εϊσφορά κοπαβληθεΐσα ύπό ήσφαλισμένου ή πισΤωθ'εΐσα υπέρ αύτοΰ 
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προ της 5ης 'Οκτωβρίου' 1964, υπολογίζεται δυνάμει τοϋ εδαφίου (3) 
τοϋ άρθρου 12, ό ετήσιος 'μέσος ορός των ύπ' αύτου κατοίβληθ'εισών 
ή υπέρ αύτοΰ πιστωθ'εισών εισφορών θα άναφέρηται εις περίοδον 
ιάρχσμέ'νην την πρώτην ήμ&ραν του έτους εισφορών, δπερ περιλαμ
βάνει την οΰτως ύπολογιζομένην πρώτην είσφοράν καΐ λήγοοσαν τήν 
τελευταίαν ήμέραν τοΰ τελευταίου συμττεπληρωίμένου §τους εισφορών 
προ της σχετικής ημερομηνίας. 

V 

ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΞ—"Αρθρα 27 και 30 
ΠΑΡΟΧΑΙ ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

Μέρος Ι.—ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Είδος παροχής 

'Επίδομα σωματικής βλάβης 

Παροχαί λόγω θανάτου— 
(i) σύνταξις χήρας 

(π) σύνταξις χήρου 
(iii) σύνταξις γονέως 

Βασικόν 

£ μίλς 
4.000 

4.000 
4.000 
2.000 

Αϋξησις 
δι' ενα 

εξαρτώ
μενον 

£ μϊλς 
1.200 

1.200 
1.200 

Αϋξησις 
διά δύο 
εξαρτώ

μενους 

£ μίλς 
1.600 

1.800 
1.800 

Αϋξησις 
διά πλείονας 

των δύο 
εξαρτω

μένων 

£ μίλς 
2.000 

2:400 
2.400 

Μέρος II.—ΠΟΣΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Βαθμός 'Αναπηρίας 

10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Ποσόν βοηθήματος 

£ μίλς 

145.000 
160.000 
174.000 
189.000 
203.000 
218.000 
232.000 
247.000 
262.000 
276.000 

-τ* 
4 

Μέρος III.—ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΥΨΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Βαθμός αναπηρίας 

% 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 

Βασικόν 

£ μίλς 

4.000 
3.600 
3.200 
2.800 
2.400 
2.000 
1.600 
1.200 

800 

Αϋξησις δι' ενα 
έξαρτώμενον 

£ μίλς 

1.200 
1.080 

960 
840 
720 
600 
480 
360 
240 

Αϋξησις διά δύο 
εξαρτώμενους 

£ μίλς 

1.600 
1.440 
1.280 
1.120 

960 
800 
640 
480 
320 

Αϋξησις διά 
πλείονας των 
δύο εξαρτω

μένων 

£ μίλς 

2.000 
1.800 
1.600 
1.400 
1.200 
1.000 

800 
600 
400 
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ΕΒΔΟΜΟΙ ΠΙ Ν ΑΞ—"Αρθρον 30 

ΒΑΘΜΟΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Περιγραφή Σωματικής Βλάβης 

'Απώλεια δύο άκρων 
'Απώλεια αμφοτέρων των άκρων χειρών ή δλων των δακτύλων 
Ολική απώλεια τής οράσεως 

Όλική παράλυσις 
Κακώσεις εχουσαι ως αποτέλεσμα μόνιμον άκινησίαν 
'Απώλεια και τοϋ μόνου όφθαλμοϋ, μονοφθάλμου μισθωτού 
'Απώλεια και τοϋ μόνου εναπομείναντος άνω άκρου, μονόχειρος 

μισθωτού 
'Απώλεια και τοΰ μόνου εναπομείναντος κάτω άκρου, μονόποδος 

μισθωτού 
'Απώλεια μιας άκρας χειρός και ενός άκρου ποδός 
Πάσα άλλη κάκωσις έπιφέρουσα όλικήν μόνιμον ανικανότητα 
Πολύ σοβαρά παραμόρφωσις τοΰ 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 τοϋ βραχίονος μεταξύ άγκώνος και ώμου 
'Απώλεια τοϋ πήχεως κατά τον αγκώνα 
'Απώλεια τοϋ πήχεως μεταξύ καρπού και άγκώνος . . 
'Απώλεια τής άκρας χειρός κατά τόν καρπόν 
'Απώλεια δλων των δακτύλων τής μιας χειρός 
'Απώλεια 4 δακτύλων μιας χειρός ούχϊ δμως τοΰ άντίχειρος 
'Απώλεια άντίχειρος. 'Αμφότεροι αΊ φάλαγγες 
'Απώλεια άντίχειρος. Μία φάλαγξ 
'Απώλεια δείκτου δακτύλου. Τρεις φάλαγγες 
'Απώλεια δείκτου δακτύλου. Δύο φάλαγγες 
'Απώλεια δείκτου δακτύλου. Μία φάλαγξ 
'Απώλεια μέσου δακτύλου. Τρεις φάλαγγες 
'Απώλεια μέσου δακτύλου. Δύο φάλαγγες 
'Απώλεια μέσου δακτύλου. Μία φάλαγξ 
'Απώλεια παραμέσου ή μικροΰ δακτύλου. 
'Απώλεια παραμέσου ή μικρού δακτύλου. 
'Απώλεια παραμέσου ή μικροΰ δακτύλου. 
'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 δλων 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 
" Α κ ρ α . 

Άμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός διά μέσου τοΰ μηρού ή διά μέσου 
τοΰ μηροΰ εϊς το εν πλευρόν και απώλεια τοϋ ετέρου ποδός ή 
άμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός ύπό το γόνυ 

Άμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός διά μέσου τής κνήμης χαμηλό-
τερον των 5 ίντζών άπό τοΰ γόνατος 

'Ακρωτηριασμός τής μιας κνήμης χαμηλότερον των 5 Ίντζών άπό τοϋ 
γόνατος και απώλεια τοϋ ετέρου ποδός 

'Ακρωτηριασμός και τών δύο άκρων ποδών έχων ώς αποτέλεσμα 
κολόβωμα 

'Ακρωτηριασμός διά μέσου και τών δύο ποδών όπισθεν τής μεταταρ-
σοφαλαγγικής άρθρώσεως 

'Απώλεια δλων τών 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 άρθρώσεώς 

Τρεις φάλαγγες 
Δύο φάλαγγες 
Μία φάλαγξ 

Βαθμός αναπηρίας 
έπι τοις 
εκατόν 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

80 
70 
70 
65 
60 
60 
40 
30 
20 
14 
II 
9 
12 
9 
7 
7 
6 
5 
7 
6 
5 
5 
4 

100 
100 
100 
90 
80 
40 
30 
20 
90 
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Αϋξων 
■Αρ. 

44 

45 

46 

47 

48 

49 
50 

51 

52 
53 

54 

55 

56 

57 

58 
59 
60 
61 
62 
63 

64 
65 

66 

67 

68 
69 
70 
71 
72 
73 

Περιγραφή Σωματικής Βλάβης 

Ακρωτηριασμός ΰπό τήν κατ' ίσχίον αρθρωσιν μετά κολοβώματος μή 
υπερβαίνοντος τάς πέντε ΐντζας εις μήκος μετρούμενο ν άπό της 
κορυφής τοΰ μείζονος τροχαντήρος 

'Ακρωτηριασμός ύπό τήν κατ' Ίσχίον αρθρωσιν μετά κολοβώματος 
υπερβαίνοντος τάς 5 ϊντζας ε'ις μήκος μετρούμενον άπό τής κο
ρυφής τοΰ μείζονος τροχαντήρος, άλλα μή ύπερβαινούσης το 
μέσον τοΰ μηρού 

Ακρωτηριασμός ύπό το μέσον τοΰ μηρού και μέχρι 3£ ϊντζών άπό τό 
γόνυ 

Ακρωτηριασμός ύπό τό γόνυ μετά κολοβώματος υπερβαίνοντος τάς 
3£ ϊντζας 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 τοΰ ενός ποδός όπισθεν τής μεταταρσο

φαλαγγικής άρθρώσεως.. 
'Απώλεια δλων των δακτύλων τοΰ ενός ποδός όπισθεν τής μεσοδακτυ

λίου άρθρώσεως περιλαμβανομένων καΐ ακρωτηριασμού διά μέσου 
τής μεταταρσοφαλαγγικής άρθρώσεως 

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

λειας μέρους όστοϋ) 
'Απώλεια δακτύλων τοϋ ποδός άλλων ή τοϋ μεγάλου : "Εκαστος . . 
'Απώλεια δακτύλων τοΰ ποδός άλλων, ή τοϋ μεγάλου—Μέρος μετά 

μερικής άπωλείας όστοϋ 

" Α λ λ α ι ε ί δ ι κ ά ι σ ω μ α τ ι κ ο ί β λ ά β α ι . 

'Απώλεια τοΰ ενός οφθαλμού, άνευ επιπλοκών τοΰ ετέρου δντος φυσιο
λογικού 

'Απώλεια τής οράσεως τοϋ ενός οφθαλμού άνευ επιπλοκών ή πα
ραμορφώσεως τοϋ οφθαλμικού βολβοΰ, τοϋ ετέρου οντος 
φυσιολογικού 

'Απώλεια τής ακοής εκ τοΰ ενός ώτός 

Μ ε τ α τ ρ α υ μ α τ ι κ ή ά γ κ ύ λ ω σ ι ς τ ώ ν ά κ ρ ω ν 
κ α ι α ρ θ ρ ώ σ ε ω ν κ υ μ α ι ν ό μ ε ν η ά π ό μ ε ρ ι κ ή ς 

έ ω ς ο λ ι κ ή ς . — ' Α γ κ ύ λ ω σ ι ς : 

Τής σπονδυλικής στήλης 
"Ωμου 
Άγκώνος 
Καρπού 
"Ανω και κάτω κερκιδωλενική 
Άντίχειρος (πρώτη μετακαρποφαλαγγική) 

' Α ρ θ ρ ώ σ ε ι ς τ ώ ν δ α κ τ ύ λ ω ν τ ή ς χ ε ι ρ ό ς . 

Μία άρθρωσις οιουδήποτε δακτύλου εκτός τοϋ άντίχειρος 
Και αί τρεις αρθρώσεις ενός δακτύλου τής χειρός πλην τοΰ άντί

χεψος . . 
Αί αρθρώσεις δλων τών δακτύλων (τής χειρός) πλην τών τοϋ άντί

χεψος , ο 
Αίδακτυλικαΐ αρθρώσεις δλων τών δακτύλων (τής χειρός) περιλαμβα

νομένων και τών τοΰ άντίχειρος 
Κατ' Ισχίον άρθρώσεως 
Γόνυ 
Ποδοκνημική άρθρωσις 
SUBTAILAR (ύπαστραγαλική ομάς αρθρώσεων) 
Μέγας δάκτυλος ποδός (πρώτη μεταταρσοφαλαγγική) 
Άρθρώσεως δακτύλων (ποδός) 

Βαθμός άναπη

ριας επι τοις 
εκατόν 

80 

70 

60 

50 

40 
4C 

4C 

2C 
IC 
5 

3 
3 

Ι 

4C 

3C 

) 

) 
20 

Μερική 

20 
30 
30 
30 
30 
30 

— 
— 

20 
10 
10 
10 
10 
5 

Όλική 

30 
40 
30 
30 
30 
30 

3 

10 

30 

40 
40 
19 
19 
19 
19 
10 

^ 

.-3-
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Αϋξων 
Ά ρ . 

74 

75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

Περιγραφή Σωματικής Βλάβης 

Μ ε τ α τ ρ α υ μ α τ ι κ ή π α ρ ά λ υ σ ι ς & κ ρ 
μ έ ρ ω ν τ ο υ σ ώ μ α τ ο ς . 

Ό λ ι κ ή παράλυσις λόγω κακώσεως κατά τον νωτιαΐον 

Π α ρ ά λ υ σ ι ς . 

Βραχιονίου πλέγματος 
Κερκιδικοϋ νεύρου 
Μέσου νεύρου 
Ώλεν ίου νεύρου 
Ισχ ιακού νεύρου 
"Εσω ίγνυακόν 
"Εξω ίγνυακόν 

ω ν ή 

μυελόν 

Βαθμός αναπη
ρίας επί τοις 

εκατόν 

Μερική 

— 

50 
30 
20 
20 
50 
20 
20 

Ό λ ι κ ή 

100 

70 
50 
40 
40 
70 
40 
30 

1. Εις περίπτωσιν δεξιόχειρος βλάβη του δεξιού· β:ραχίονος ή της δεξιάς 
άκρας χειρός κα ι εις περίπτωσιν άριστερόχειρος, βλάβη του· αριστερού βρα
χίονος ή αριστεράς άκρας χειρός, υπολογίζεται κατά δέκα επί τοις έκ'ατόν 
επιπλέον της ανωτέρω εκατοστιαίας αναλογίας. 

2. Εις περίπτωσιν μετατραυματικής βραχύνσεως ενός κάτω άκρου, οια
δήποτε άνικανότης αύτοϋ υπολογίζεται κατά δέκα επί τοις έκ'ατόν επιπλέον 
του πο'σο'στοΰ της άνι'κανότητος αυτής. 

3. Ό βαθμός αναπηρίας περιπτώσεων μη καθοριζομένων εν τω παρόντι 
Πινάκι υπολογίζεται βάσει των γενικών άρχων των αναφερομένων εν έδαψίω 
(2) τοΰ άρθρου 30, λαμβανομένων ύπ' όψιν καθοριζομένων εν τω τοιούτω Πι
νάκι περιπτώσεων ΐσου ή παρομοίου αποτελέσματος. 


