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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ' "Αρ. 1323 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος 
τοϋ 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυ
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 68 τοϋ 1976 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 1976 .. 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ο περί Κοινωνικών 'Ασφα
λίσεων (Τροποποιητικός) ('Αρ.'2) Νόμος του 1976 και θά άναγινώ
■σκηται ομοΰ μετά τών ττερι Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμων του 
1972 εως 1976 (Ιεν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός νόμος»), ΐ06τοΰΐ972 
και ό δασικός νόμος και ό παρών Νόμος θα* αναφέρωνται όμου ώς 
οι περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμοι του 1972 εως ('Αρ. 2) του 
1976. L· 

,22τοΰ 1974 
11 τοϋ1975 
32 τοϋ 1976. 

2. Τό άρθρον 2 τοϋ περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων. (Τροποποιητι Κοπάργησις 
κοΰ) Νόμου του 1975 διό^τοΰ παρόντος καταργείται. τοϋ άρθρου 2 

' r r " ' τοϋ Νόμου 11 
τοϋ 1975. 

3. Τό (εδάφιον (1) του άρθρου 9Α του Φασικού νόμου (ώς τούτο Τρσποποίησις 
εκτίθεται εν τω άρθρω 2 του Νόμου 32 του 1976), τροποποιεί τ™ εδαφίου 
ται δια τής εξ αυτού διαγραφής τής λέξεως «έξήκοντα» (τελίευ άρθρου 9Α 
ταία γραμμή) καΐ τής αντικαταστάσεως της 'δια τής λέξεως τοϋ βασικού 
«Ογδοη ΚΌντα». νόμου. 

4. Τό άρθρον 10 τοϋ βασικού νόμου τροποποιείται δια τής άριθμή Τροποίτοίηοϊς 
σέως τοΰ υφισταμένου κειμένου αύίτου ώς εδαφίου (1) καΐ δια τής τοΰαρθρουΐο 
εν τω τέλει αύτου προσθήκης τών ακολουθών, νέων εδαφίων: ' " 

«(2) ΕΙσφοραΙ πιστουνται ωσαύτως υπέρ ήσφαλισμένου δια 
τό χρονικόν διάστημα omp της' 1ης Ιουλίου^ 1974, μέχρι τής 
3ης 'Οκτωβρίου, 1976, δι' αριθμόν εβδομάδων άνάλογον προς 
τον ετήσιον μέσον δρον τών ύπ' αύτου καταβληθεισών ή ύπάρ 
αύτοΰ.πιστωθεισών εισφορών ή προς τον αριθμόν τών ύπ'. CUUTOO 
'καταβληθεισών ή υπέρ αύτου πιστωθεισών εισφορών κατά τό 

τοϋ δασικού 
νόμου. 
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Τρσττοποίησις 
τοΰ εδαφίου 
(2) τοΰ 
άρθρου 12 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

ΤροποποΙησις 
τοΰ εδαφίου 
(1) τοΰ όρ
θρου 16 τοΰ 
βοακκοΟ 
νόμου. 

ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 
18 τοΰ βα
σικού νόμου. 

έτος εισφορών 1972—1973, έφ' όσον ό αριθμός οδτος είναι υψη
λότερος του είρημένου ετησίου μέσου δρου :> 

 'Νοείται δτι το κατά το ώς εΐρηται χρονικόν διάστημα άθροι
σμα των δυνάμει του παρόντος εδαφίου πιστωθεισών εισφορών 
και των ύπό του ήσφαλισμένου καταβληθεισών ή υπέρ αύτου 
πιστωθεισών δυνάμει του εδαφίου (1) εισφορών, δεν δύναται 
νά ύπερβαίνη τον ε'ίρημένον 'έτήσιον μέσον δρον ή ύψηλότερον 
αριθμόν, αναλόγως της περιπτώσεως. 

(3) Ό εν τω ©δαφίω (2) αναφερόμενος ετήσιος μέσος δρος 
καταβληθεισών καΐ πιστωθεισών εισφορών είναι ό ετήσιος μέσος 
δρος τών τοιούτων ε'ίσφορών διά την περίσδον την άρχομένην 
την 5ην 'Οκτωβρίου, 1964, ή εάν ό ήσφαλισμένος συνεπλήρωσε 
την ήλικίαν τών δεκαέξ ιέτών μετά την 3ην 'Οκτωβρίου, 1965, 
την πρώτην ήμέραν του έτους εισφορών εν ώ οδτος συνεπλή
ρωσε την ήλικίαν ταύτην, και λήγουσαν την 30ήν Σεπτεμβρίου, 
1973. 

(4) Έάν δι' οιανδήποτε εβδομάδα ε'ίσφορών διά τήν οποίαν 
ό ήσφαλισμένος κατέβαλεν εΐσφοράν δυνάμει του άρθρου 9, 
οδτος θά έδικαιοΰτο άλλως είς πίστωσιν εισφοράς δυνάμει τοΰ 
παρόντος άρθρου, ή τοιαύτη πίστωσις θά όπολογίζηται αντί 
της καταβληθείσης εισφοράς, εφ' σσον τούτο είναι εύεργετικώ
τερον διά τον ήσφαλισμένον.». 

5. Το εδάφιον (2) του άρθρου 12 του βασικού νόμου τροποποιείται 
ώς ακολούθως :< 

(α) Διά της ιέ κ της παραγράφου (γ) αύτου διαγραφής τών 
λέξεων «βοήιθηιμα τοκετού», (δευτέρα γραμμή)" 

(β) Διά της ιέ ν τη παραγράφω (ε) αυτού" ένθέοεως, ευθύς 
μετά τάς λέξεις «(παραγράφου (β)» (πρώτη γραμμή), τών 
λέξεων και αριθμού «του εδαφίου (1)»" 

(γ) Διά της διαγραφής της εν τέλει της παραγράφου (ε) 
αύτου τελείας και της αντικαταστάσεως της διά άνω τελείας* 
και 

(δ) Διά της έν τω τέλει αύτου προσθήκης της ακολούθου νέας 
παραγράφου :< 

«(στ) εισφορά πιστωθεΐσα δυνάμει του εδαφίου (2) του 
άρθρου 10 υπολογίζεται μόνον καθ' δσον άφορα είς 
σύνταξιν γήρατος, σύνταξιν άνικανότητος ή σύντα
ξη/ χηρείας, κατα'βλητέαν κατά ή μετά τήν Ιην 
'Ιουλίου, 1977.». 

6. Το 'εδάφιον (1) του άρθρου 16 του βασικού νόμου τροποποιείται 
ώς ακολούθως : 

(α) Διά της εξ αύτου διαγραφής της παραγράφου (γ)" και 
(β) διά της <έν τη παραγράφω (α) της επιφυλάξεως αύτοΰ προσ

θήκης, ευθύς μετά τήν λέξιν «αύτης» (τελευταία γραμμή), 
τών ακολούθων λέξεων και αριθμών: 

24 τοΰ 1967 «ή πληρωμήν λόγω πλεονασμού δυνάμει τών 
67 τοΰ 1972 η£Ρι Τερματισμού 'Απασχολήσεως Νόμων του 
6 τοΰ 1973 1967 έ'ως 1975». 
1 τοΰ1975 . 

7. Τό άρθρον 18 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α) Διά της έν τη ύποπαραγράφω (ιι) της παραγράφου (α) 

του εδαφίου (3) αύτου ενθέσεως. ευθύς μετά την λέξιν 
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«ταύτην» (τελευταία γραμμή), των λέξεων «η δτι εΐναι 
άνεργος και κατά την ήμέραν ταύτην τυγχάνει έπαγγελ
ματικής εκπαιδεύσεως δυνάμει σχεδίου εγκεκριμένου ύπό 
του Υπουργού»' 

(β) δια της εν τη παραγράφω (oir) του εδαφίου (3) αύτοΰ 
■προσθήκης, ευθύς μετά την λέξιν «αποδοχών» (τελευταία 
γραμμή), τών ακολούθων λέξεων και αριθμών: 

24τοϋΐ967 «ιή πληρωμήν λόγω πλεονασμού δυνάμει τών 
67τοθΐ972 πε'Ρ'· Τερματισμού 'Απασχολήσεως Νόμων του 
6 του 1973 1967 εως 1975'»" καΐ 
1 του 1975. 

(γ) διά της έιν τέλει αύτοΰ προσθήκης τών ακολούθων νέων 
* εδαφίων : 

Μ «(6) Ουδείς δικαιούται εις 'επίδομα ασθενείας 
^.μ δι' οιανδήποτε ήμέραν καθ' ην οδτος λαμβάνει 

πληρωμήν λόγω πλεονασμού δυνάμει τών περί 
% 24τοϋΐ967 Τερματισμού 'Απασχολήσεως Νόμων του 1967 

 — " « 0 1968 Μ ω ^ 1 9 7 5
μ λ 

^ ,67 τοΰ 1972 
 6 τοΰ1973 

^ 1 τοΰ 1975. 
(7) Το επίδομα ανεργίας εις το όποιον δι

καιούται πρόσωπον τι διά πασαν ήμέραν ανερ
γίας 'κατά την οποίαν το πρόσωπον τούτο 
τυγχάνει 'επαγγελματικής εκπαιδεύσεως δυνά
μει σχεδίου 'εγκεκριμένου ύπό του Υπουργού 
δύναται νά κατάβάλληται εις την άρμοδίαν 
διά την έφαρμογήν του τοιούτου σχεδίου 
αρχήν.». 

8. Το άρθρον 19 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίησις 
(α) Διά της εκ τοΰ εδαφίου (1) αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων |gU

TOQg°u 

«αΐτινες έπονται της πρώτης ημέρας της τελευταίας περιό σικοΰνόμου, 
δου διακοπής της απασχολήσεως αύτοΰ:» (έκτη καΐ έβδομη 
γράμμα!) καΐ τής αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων 
«αρχομένας κατά ίη μετά τήν εναρξιν τής περιόδου διακοπής 
τής απασχολήσεως αύτοΰ εν τή οποία οδτος 'έξήντλησε το 
τοιούτον δικαίωμα:»' 

(β) Διά τής ιέκ τοΰ εδαφίου (2) αύτοΰ διαγραφής τών λέξεων 
«ιάφ' ής τελευταίως 'έξήντλησε το προς λήψιν 'επιδόματος δι
καίωμα αύτοΰ» (έκτη και έ'βδόμη γραμμαΐ) καΐ τής αντι
καταστάσεως των διά τών λέξεων «άναφορί'κώς προς εβδο
μάδας εισφορών άρχομένας κατά η μετά τήν εναρξιν τής 
περιόδου διακοπής τής απασχολήσεως αυτού εν τή όποια 
οδτος έξήντλησε το τοιούτον δικαίωμα.». 

9. Το εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 21 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησις 
ως ακολούθως :· ■ ■  τοΰ εδαφίου 

„ (2) τοΰαρ

(α) Διά τής διαγραφής τής εν τέλει τής παραγράφου (γ) αύτου θρου 21 τοΰ 
τελείας καΐ τής αντικαταστάσεως της διά άνω τελείας καΐ δασικοΰ 
τής προσθήκης ευθύς μετά ταύτα τής λέξεως «ή»' κα! νόμου. 

(β) διά της εν τέλει αύτοΰ προσθήκης τής ακολούθου νέας 
παραγράφου : 

«(δ) ιάρνηθή ή παράλειψη άνευ ευλόγου αιτίας νά τύχη 
'επαγγελματικής εκπαιδεύσεως ως ό Διευθυντής 
ήθελε διατάξει.». 
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Τροποποίησις 
τοΰ εδαφίου 
(5) τοΰ άρ
θρου 22 τοΰ 
βαπιικοΰ 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ εδαφίου 
(2) τοΰιάρ^ 
θρου 24 τοΰ 
βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του εδαφίου 
(2) τοΰ άρ
θρου 29 τοΰ 
βασικοΰ 
νόμου. 

ΤροίΓοιτοίησις 
τοΰ εδαφίου 
(1) τοΰ άρ
θρου 32 τοΰ 
βασικοΰ 
νόμου. 

Τροποτιοίησις 
τοΰ εδαφίου 
(1) τοΰ άρ
θρου 43 τοΰ 
βασικοΰ 
νόμου. 

Τρσποιτοίησις 
τοΰ άρθρου 
45 τοΰ 
βασικοΰ 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου δια 
της προσθή
κης νέου 
άρθρου 53Α. 

10. Τό 'εδάφιον (5) τοΰ άρθρου 22 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποιποι 
εΐται διά της εξ αύτοΰ διαγραφής της λέξεως «πεντήκοντα» (τρίτη 
γραμμή) και της αντικαταστάσεως της διά των λέξεων «έξηκοντά 
πέντε». 

11. Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 24 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποι
είται διά της ιέξ αύτοΰ διαγραφής της λέξεως «πεντήκοντα» (τετάρτη 
γραμμή) και της αντικαταστάσεως της διά των λέξεων «έξήκοντα 
πέντε». 

12. Τό έ'δάφιον (2) τοΰ άρθρου 29 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποι
είται 'διά της 'εν αύτω ένθέσεως, ευθύς μετά τήν λέξιν «αύτοΰ» (τρίτη 
γραμμή), των ακολούθων λέξεων και αριθμών : 

24 τοΰ 1967 «ή πληρωμή ν λόγω πλεονασμού δυνάμει των 
67 τοΰ 1972 ηεΡι Τερματισμού 'Απασχολήσεως Νόμων τοΰ 
6 τοΰ 1973 1967 έως 1975.». 
1 τοΰ 1975. 

13. Τό έ'δάφιον (!) τοΰ άρθρου 32 τοΰ ιβασικοΰ νόμου τροποποιεί
ται διά της εξ αύτοΰ διαγραφής τοΰ άριθμοΰ «2.000» (τρίτη γραμμή) 
καΐ της αντικαταστάσεως του διά του άριθμοΰ «2.300». 

14. Τό εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 43 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποι
είται διά της εν τη ύττσπαραγράφω (ι) αύτοΰ Ιένθέσεως, ευθύς μετά 
τήν λέξιν «ιέίπιδάμαίτος» (/πρώτη γραμμή), των λέξεων «ίμητρότητος η». 

15. Τό άρθρον 45 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α) Διά της εν αύτω ένθέσεως, ευθύς μετά τήν λέξιν «παροχήν:» 

'(έκτη γραμμή), της ακολούθου 'επιφυλάξεως ώς πρώτης 
επιφυλάξεως :' 

«Νοείται 6τι ή σύνταξις αναπηρίας, εξαιρουμένης τυχόν 
αυξήσεως αυτής δι' εξαρτώμενους, 'καταβάλλεται ανεξαρ
τήτως της καταβολής ετέρας τινός παροχής:»" καΐ 

(β) διά της εν τη υφισταμένη επιφυλάξει αύτοΰ ένθέσεως, ευθύς 
μετά τήν λέξιν «Νοείται» (πρώτη γραμμή), της λέξεως 
«περαιτέρω». 

16. Ό 'βασικός νόμος τροποποιείται διά της ιέν αύτω ένθέσεως, 
ευθύς μετά τό άρθρον 53, τοΰ 'ακολούθου νέου άρθρου :ι 
«Σύστασις 
χωριστού 

53Α.—<(Ί) Συνιστάται χωριστός λογαριασμός τοΰ Τα
Λο̂ οΠα' ο" ^ ε^ ο υ ύπό τ ο ν τίτλον «Λογαριασμός Παροχών Ανεργίας» 
Παροχών 'έ'Κ τοΰ οποίου καταβάλλονται αί δυνάμει τοΰ παρόντος 
Ανεργίας. Νόμου καταΦλητέαι παροχαί λόγω ανεργίας. 

(2) Οι πόροι τοΰ Λογαριασμού Παροχών 'Ανεργίας 
εΐναι

(α) ποσόν διακοσίων χιλιάδων λιρών καταβλητέον 
έφ' άπαξ εκ τοΰ Παγίου Ταμείου της Δημοκρα
τίας και έτερον ποσόν διακοσίων χιλιάδων λιρών 
καταβλητέο ν έφ' άπαξ ιέκ τοΰ Ταμείου διά 'Πλεο
νάζον Προσωπικόν τοΰ συσταθέντος δυνάμει τών 

24 τοΰ 1967 ττερί Τερματισμού 'Απασχολήσεως Νόμων τοΰ 
ΙΙτού-]9

0
6^ 1967 έως 1975' και 

67 του 1972 ^ 
6 τοΰ 1973 
1 τοΰ 1975. 

? 
Χ 
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(β) καθωρισμένον πσσοστόν μη υπερβαίνον το εξ ιέπι 
τοις 'έ'κατσν (6%) τών ύπό τών μιόθωτών'και υπέρ 
αυτών καταβλητέων 'δυνάμει του άρθρου 4 εισ
φορών. 

(3) Το άποθεματικόν του Λογαριασμού Παροχών 'Ανερ
γ ί α ς δεν δύναται να ύπερβαίνη καθωρισμένον άνώτατον 
ποσόν, ουδέ ν α ύπολείπηται καθωρισμένου ελαχίστου 
ποσού. 

(4) Πάν ποσόν το όποιον ήθελε συσσωρευθή εις τον 
Λογαριασμόν Παροχών 'Ανεργ ίας πέραν του καθορισμένου 
ανωτάτου ποσού αποθεματικού, δύναται νά διατεθή ύπό 

 του Υπουργού , κατόπιν αποφάσεως του Υπουργ ικού Συμ
βουλίου, δια την χρηματοδότησα/ 'μέτρων άπσσκοπούντων 

%J. ε'ίς την ιάνακούφισιν τών α ν έ ρ γ ω ν ή την π ρ ο α γ ω γ ή ν της 
"μ' απασχολήσεως τούτων και τά οπο ία ά λ λ ω ς θά έχρηματο

jr δοτούντο δι ' εισφορών τών μισθωτών, τών ιέργοδοτών καΐ 
της Κυβερνήσεως. 

(5) Έ φ ' όσον οι εν τω έδαφίω (2) πόροι δεν επαρκούν 
δ ια τήν κάλυψιν τών εκάστοτε υποχρεώσεων του Λογα
ριασμού Παροχών 'Ανεργίας , ή διαφορά καταβάλλετα ι έ'κ 
τοΟ Παγ ίου Ταμείου της Δημοκρατίας ή καλύπτεται εξ 
ειδικής εισφοράς επιβαλλομένης δ ια Κανονισμών. 

(6) Έ κ του έν τω ά ρ θ ρ ω 54 ιάναφερομένου ποσοΰ δαπα
νών, το ποσόν το όποιον δ Διευθυντής ήθελεν υπολογίσει 
ως αναλογούν προς τ ά ς δ α π α ν ά ς αί όποΐαι απαιτούνται 
δια τήν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου 
τών αφο'ρωσών εις τ ά ς παροχάς λ ό γ ω ανεργ ίας , κατα
βάλλεται ίέ'κ του Λογαριασμού Παροχών 'Ανεργίας . 

(7) Κανονισμοί γινόμενοι δ ι ά τους σκοπούς του παρόν
τος άρθρου κατατίθενται εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπρο
σώπων. Έ ά ν μετά πάροδον τρ ιάκοντα ημερών από της 
τοιαύτης 'καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι' απο
φάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους οϋτω 
κατατεθέντας Κανονισμούς, έν ολω ή ιέν μέρει, τότε ούτοι 
αμέσως μετά τήν πάροδον της ως εΐρηται προθεσμίας 
δημοσιεύονται έν τη Ιέπισήμω ίέφημερίδι της Δημοκρατ ίας 

^ και τίθενται ιέν Ίσχύϊ α π ό της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν 
Η περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, έν ολω ή 'έν μέρει, ύπό 

^— "της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται έν 
τη Ιέπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, ώ ς ήθελον ούτω 
τροπσποιηθή ύ π ' αυτής καΐ τίθενται έν Ίσχύϊ α π ό της τοιαύ
της δημοσιεύσεως.». 

17. Ό Τρίτος Τΐίναξ του βασικού νόμου τροποποιείται δ ιά της εξ Τροποποίησις 
εκάστης τών στηλών ( α ) , (β) και ( γ ) αυτού* δ ιαγραφής του αριθμού το" Τρίτου 
«360» καΐ τής αντ ικαταστάσεως του διά του ιάριθμού «475» και της τοοβ^υΚοθ' 
έκ τής στήλης (δ) αύτου δ ι α γ ρ α φ ή ς του αριθμού «680» καΐ τής νάμου. 
αντικαταστάσεως του διά του αριθμού «900». 

18. Ό Τέταρτος Πίναξ του βασικού νόμου δ ιαγράφετα ι και άντι Άντικοπά-

καθίσταται διά τοΰ έν τω Παραρτήματι Ι του παρόντος Νόμου otomgtoG 
Πίνακος. 1 ΙΤ^οΖον 

SCKJIKOO 
νόμου. 
ΓΠναξ 
Παράρτημα Ι. 
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Τροποποίησις 
τοΰ Πέμπτου 
Πίνακος τοΰ 
SOKHJKOO 
νόμου. 

Άνιτυκοπά

στασις τοΰ 
"Εκτου 
Πίνακος 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου. 
Πίναξ 
Παράρ

τημα 11. 

Κ αταδολή 
ποσοΰ δια 
δόσεων εις 
τό Ταιμεΐον· 
έκ τοΰ Πα
γίου Ταμείου 
της Δημο
κρατίας. 

"Εναρξις 
ισχύος. 

19. Ό Πέμπτος Πίναξ τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται δια της 
εν τέλει της παραγράφου 1 αύτοΰ προσθήκης της ακολούθου επιφυ
λάξεως : 

«Νοείται ότι προκειμένου περί επιδόματος ανεργίας αϊ εν τη 
υποπαράγραφο) (α) άναφερόμεναι είσφοραί δέον να κατεβλήθησαν 
δι' εβδομάδας εισφορών άρχομένας μετά την 5ην 'Οκτωβρίου, 
1975.». 

20. Ό "Εκτος ΤΙίναξ του 'βασικού νόμου διαγράφεται και αντικα
θίσταται διά τοΰ 'έν τω ·Παραρτήματι 11 του παρόντος Νόμου 'Πίνακος. 

21. Έικ τοΰ Παγίου Ταμείου της Δημοκρατίας θά καταβληθη είς 
τό Ταμεΐρν ποσόν ενός. έκατομιμυρίου και τριάκοντα χιλιάδων λιρών 
δι' εξ ϊσων μηνιαίων δόσεων, της πρώτης δόσεως καταβλητέας την 
31 ην 'Ιανουαρίου, 1977 και μετά ταΰτα είς τό τέλος εκάστου επομέ
νου μηνός. 

22.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τών εδαφίων (2), (3) και 
(4), ή ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται την Ιην * Ι ανουαρίου, 1977. 

(2) Ή ισχύς τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται, καθ' όσον 
άφορα εις τό βοήθημα γάμου, τό βοήθηιμα τακειτοΟ και τό βοήθημα 
κηδείας, την 3ην 'Ιανουαρίου, 1977, καθ' δσον δε άφορα εις τό έπί
δοιμα ανεργίας την 4ην 'Απριλίου, 1977. 

(3) Ή ισχύς τών άρθρων 3 καΐ 17 τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται 
την 4ην 'Ιουλίου, 1977. 

(4) Ή Ισχύς τών ακολούθων άρθρων τοΰ παρόντος Νόμου, ήτοι — 
(α) τοΰ άρθρου 6" 
(β) τοΰ άρθρου 18 καθ' δσον άφορα ε'ις τό δψος του επιδόματος 

ιμητρότητος και τοΰ επιδόματος ασθενείας' κιαί 
(γ) τοΰ άρθρου 20 καθ' δσον άφορα είς τό ΰψος τοΰ επιδόματος 

σωματικής βλάβης, 
άρχεται την 3ην 'Ιανουαρίου, 1977. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 

("Αρθρα 11 και 43) 

ΠΑΡΟΧΑΙ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

αβληθεισών ή πιστωθεισών 
ϊς προϋποθέσεως εισφοράς 
πιστωθείσας εισφοράς 

30-34 

£ μιλς 

2.400 

12.150 
7.700 

12.150 

0.960 
1.440 

1.920 

25-29 

£ μιλς 

2.025 

10.250 
6.500 

10.250 

0.810 
1.215 

1.620 

20-24 

£ μίλς 

1.650 

8.350 
5.300 
8.350 

0.660 
0.990 

1.320 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 

("Αρθρα 27 και 30) 

ΠΑΡΟΧΑΙ ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ 

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

Είδος Παροχής 

'Επίδομα σωματικής βλάβης . . 
Παροχαι λόγω θανάτου :— 

(α) σύνταξις χήρας 
(β) σύνταξις χήρου 
(γ) σύνταξις γονέως 

Βασικόν 

£ μίλς 

4.600 

4.600 
4.600 
2.500 

Αϋξησις 
δι' ενα 

έξαρτώμενον 

£ μΐλς 

1.500 

1.500 
1.500 

Αϋξησις 
διά δύο 

εξαρτώμενους 

£ μιλς 

2.250 

2.250 
2.250 

Αυξησις 
διά πλείονας 

των δύο 
εξαρτωμένων 

£ μίλς 

3.000 

3.000 
3.000 

Είδος Παροχής 

'Επίδομα 
'Επίδομα 
'Επίδομα 
Σύνταξις 
Σύνταξις 
Σύνταξις 
"Επίδομα 
Βοήθημα 
Βοήθημα 
Βοήθημα 

μητροτητος 
ασθενείας 
ανεργίας 
χηρείας 
γήρατος 
άνικανότητος 
όρφανίας . . 
γάμου 
τοκετοϋ 
κηδείας 

Αϋξησις παροχής διά :— 
(α) ένα έξαρτώμενον 
(β) δύο εξαρτώμενους 
(γ) τρεις ή πλείονας 

εξαρτώμενους . . 

"Υφος ή ποο 

Αριθμός ή ετήσιος μέσος δρος των KC 
εισφορών διά τους σκοπούς της σχετιι 

της άφορώσης ε'ις καταβληθείσας 

50 

£ μιλς 

3.750 

3.000 
19.000 
12.000 
19.000 

1.500 
2.250 
3.000 

45-49 

£ μιλς 

3.525 

17.850 
11.300 
17.850 

1.410 
2.115 

2.820 

40-44 

£ μιλς 

3.150 

15.950 
10.100 
15.950 

1.260 
1.890 

2.520 

35-39 

£ μιλς 

2.775 

14.050 
8.900 

14.050 

1.110 
1.665 

2.220 
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ΜΕΡΟΣ II.—ΠΟΣΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Βαθμός Αναπηρίας 

10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Ποσόν Βοηθήματος 

£ μιλς 

167.000 
184.000 
201.000 
218.000 
234.000 
251.000 
268.000 
285.000 
301.000 
318.000 

ΜΕΡΟΣ III.—ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΥΨΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Βαθμός 'Αναπηρίας 

• /ο 

" 100 
90-
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 

Βασικόν 

£ μΐλς 

4.600 
4.140 
3.680 
3.220 
2.760 
2.300 
1.840 
1.380 
0.920 

Αϋξησις 
δ ι ' ενα 

έξαρτώμενον 

£ μίλς 

1.500 
1.350 
1.200 
1.050 
0.900 
0.750 
0.600 
0.450 
0.300 

Αϋξησις 
διά δύο 

εξαρτώμενους 

£ μΐλς 

2.250 
2.025 
1.800 
1.575 
1.350 
1.125 
0.900 
0.675 
0.450 

Αϋξησις 
διά πλείονας 

τών δύο 
εξαρτωμένων 

£ μΐλς 

3.000 
2.700 
2.400 
2.100 
1.800 
1.500 
1.200 
0.900 
0.600 


