
E.E., Παρ. I, 1321 Ν. 199/87 
Αρ. 2266, 16.10.87 

Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1987 
εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 199 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1987 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1987 και θα αναγινώσκηται ομού 
μετά των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1987 (εν 
τοις εφεξής αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος»), ο δε βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμοι του 1980 έως (Αρ. 2) του 1987. 

2. Το εδάφιον (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
ακολούθως: 

(α) Διά της εξ αυτού διαγραφής του ορισμού του όρου «ανήλικος» 
και της αντικαταστάσεως του διά του ακολούθου νέου ορισμού: 
«'ανήλικος' σημαίνει πρόσωπον— 

(α) μη συμπληρώσαν το 15ον έτος της ηλικίας 
του* 

(β) άρρεν άγαμον πρόσωπον, μεταξύ των 15 και 
των 25 ετών, όπερ τυγχάνει τακτικής εκπαι

δεύσεως ή εγκεκριμένης παρά του Διευ

θυντού μαθητείας ή διατελεί εν ενεργώ 
υπηρεσία εν τη Εθνική Φρουρά δυνάμει των 

20 του 1964 περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 έως 
49 του 1964 1986' 
68 του 1964 
26 του 1965 
27 του 1965 
44 του 1965 
5 του 1966 
14 του 1966 
41 του 1966 
76 του 1966 
38 του 1967 
70 του 1967 
66 του 1968 
95 του 1968 
24 του 1975 
56 του 1975 
33 του 1976 
16 του 1977 
22 του 1978 
88 του 1979 
81 του 1981 
52 του 1984 
89 του 1986. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

41 του 1980 
48 του 1982 
II του 1983 
7 του 1984 

10 του 1985 
116 του 1985 

4 του 1987. 
Τροποποίησις 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

(γ) θήλυ άγαμον πρόσωπον μεταξύ των 15 και 23 
ετών, όπερ τυγχάνει τακτικής εκπαιδεύσεως ή 
εγκεκριμένης παρά του Διευθυντού μαθητείας* 
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(δ) πρόσωπον άγαμον όπερ, καίτοι συμπληρώσαν 
το 15ον έτος της ηλικίας αυτού, στερείται 
μονίμως της προς συντήρησιν αυτού ικανό
τητος», 

(β) Διά της εξ αυτού διαγραφής του ορισμού του όρου «ορφανός». 
Τροποποίησις 3. Το εδάφιον (6) του άρθρου 39 του βασικού νόμου τροποποιείται διά 
του άρθρου 39 της αντικαταστάσεως της εν τω τέλει αυτού τελείας διά κόμματος και 
νόμου. τΤΊζ ε ν συνεχεία προσθήκης των λέξεων «εξαιρουμένης, όμως, οιασδή

ποτε αυξήσεως δι 'εξαρτώμενους.». 
Αντικατά 4. Το άρθρον 40 του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται 
στασις § ι α τ ο υ αΚολούθου νέου άρθρου: 
του άρθρου 40 
του βασικού «Επίδομα 40.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
νόμου. ορφανίας. χορηγείται επίδομα ορφάνιας δι ' ανήλικον του οποίου 

αμφότεροι οι γονείς απεβίωσαν και ο είς τουλάχιστον τούτων 
ήτο ησφαλισμένος. 

(2) Επίδομα ορφανίας χορηγείται και δι' ανήλικον του 
οποίου ο είς μόνον γονεύς απεβίωσεν εφ' όσον ο αποβιώσας 
ήτο ησφαλισμένος και ο ανήλικος συνετηρείτο εξ ολοκλήρου 
ή κατά κύριον λόγον υπ' αυτού κατά τον χρόνον του 
θανάτου, ο δε επιζών γονεύς δεν συνέζη μετά του αποβιώ
σαντος γονέως. 

(3) ' Οταν ο θάνατος ησφαλισμένου προσώπου, το οποίον 
κατά την ημερομηνίαν του θανάτου αυτού επλήρου τας 
προϋποθέσεις εισφοράς διά σύνταξιν χηρείας, δεν παρέχει 
δικαίωμα εις σύνταξιν χηρείας δυνάμει του άρθρου 39 ή εις 
επίδομα ορφανίας δυνάμει του εδαφίου (1) ή του εδαφίου (2) 
του παρόντος άρθρου, χορηγείται επίδομα ορφανίας δι' 
έκαστον ανήλικον τέκνον του αποβιώσαντος προσώπου 
αναφορικώς προς το οποίον θα ήτο καταβλητέα αύξησις 
συντάξεως χηρείας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 59. 

(4) Το εν τω εδαφίω (3) αναφερόμενον επίδομα ορφανίας 
χορηγείται και εις περίπτωσιν καθ' ην η σύνταξις χηρείας η* 
καταβλητέα αναφορικώς προς τον θάνατον του γονέως 
ετερματίσθη ή τερματίζεται δυνάμει του εδαφίου (6) του 
άρθρου 39. 

(5) Παν πρόσωπον αναφορικώς προς το οποίον καταβάλ
λεται επίδομα ορφανίας δυνάμει του εδαφίου (1) ή του 
εδαφίου (2), παύον να είναι ανήλικον άλλως ή λόγω θανάτου, 
προ της υπ' αυτού συμπληρώσεως της ηλικίας των δεκαεπτά 
ετών, δικαιούται εις εφ' άπαξ ποσόν ίσον προς το γινόμενον 
του εβδομαδιαίου ύψους του επιδόματος ορφανίας επί τον 
αριθμόν 52 ή τον αριθμόν των εβδομάδων διά τον οποίον θα 
κατεβάλλετο επίδομα ορφανίας μέχρι της υπ' αυτού συμπλη
ρώσεως της ηλικίας των δεκαεπτά ετών, εάν ο τελευταίος 
αριθμός είναι μικρότερος του αριθμού 52. 

(6) Το κατά το παρόν άρθρον επίδομα ορφανίας αναφο
ρικώς προς ανήλικον μη συμπληρώσαντα το δέκατον όγδοον 
έτος της ηλικίας του ή ανήλικον ο οποίος είναι δι' 
οιονδήποτε λόγον ανίκανος να ενεργήση, καταβάλλεται εις 
το πρόσωπον το έχον την επιμέλειαν του ανηλίκου, εις 
οιανδήποτε δε ετέραν περίπτωσιν καταβάλλεται εις τον 
ανήλικον. 
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(7) Εις περίπτωσιν κτήσεως ή ανακτήσεως δικαιώματος εις 
επίδομα ορφάνιας δυνάμει του παρόντος άρθρου, παν ποσόν 
καταβληθέν εν σχέσει προς τον ανήλικον δυνάμει του 
εδαφίου (6) του άρθρου 39 ή καταβληθέν λόγω του ότι ούτος 
έπαυσε να είναι ανήλικος, λογίζεται ως καταβληθέν δυνάμει 
των εδαφίων (1) έως (4) του παρόντος άρθρου, αναλόγως της 
περιπτώσεως, καθ' ην έκτασιν η αντίστοιχος περίοδος 
συμπίπτει μετά της περιόδου καταβολής επιδόματος μετά την 
εν λόγω κτήσιν ή ανάκτησιν.». 

5. Το άρθρον 41 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της εκ της 
παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) αυτού διαγραφής των λέξεων «του 
εδαφίου (2)» (δευτέρα γραμμή) και της αντικαταστάσεως των διά των 
λέξεων «των εδαφίων (2) έως (4)». 

6. Το άρθρον 42 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της καταρ
γήσεως των εδαφίων (2) έως (5) αυτού και της αντικαταστάσεως των διά 
των ακολούθων νέων εδαφίων: 

« (2) Δι' ανήλικον του οποίου αμφότεροι οι γονείς είναι 
αγνοούμενοι ή ο είς των γονέων αυτού είναι αγνοούμενος και ο 
έτερος απεβίωσε, χορηγείται επίδομα αγνοουμένου, εφ' όσον ο 
είς των γονέων ήτο ησφαλισμένος. 

(3) Όταν δι' αγνοούμενον, ο οποίος κατά την ημερομηνίαν 
της εξαφανίσεως αυτού επλήρου τας σχετικός προϋποθέσεις 
εισφοράς, δεν καταβάλλεται επίδομα αγνοουμένου δυνάμει του 
εδαφίου (1) ή του εδαφίου (2). χορηγείται επίδομα δι' έκαστον 
ανήλικον τέκνον του αγνοουμένου αναφορικώς προς το οποίον 
θα ήτο καταβλητέα αύξησις εξαρτωμένου των διατάξεων του 
άρθρου 59, εάν κατεβάλλετο επίδομα δυνάμει του εδαφίου (1). 

(4) Το εν τω εδαφίω (3) αναφερόμενον επίδομα καταβάλλεται 
επίσης εις περίπτωσιν καθ' ην το επίδομα αγνοουμένου το 
καταβλητέον δυνάμει του εδαφίου (1) ετερματίσθη ή τερμα
τίζεται λόγω του ότι η δικαιούχος επιδόματος συνήψε νέον γάμον. 

(5) Παν πρόσωπον αναφορικώς προς το οποίον καταβάλλεται 
επίδομα αγνοουμένου δυνάμει του εδαφίου (2), παύον να είναι 
ανήλικον, άλλως ή λόγω θανάτου, προ της υπ' αυτού 
συμπληρώσεως της ηλικίας των δεκαεπτά ετών, δικαιούται εις 
εφ' άπαξ ποσόν ίσον προς το γινόμενον του εβδομαδιαίου 
ύψους του επιδόματος αγνοουμένου επί τον αριθμόν 52 ή τον 
αριθμόν των εβδομάδων διά τον οποίον θα κατεβάλλετο 
επίδομα αγνοουμένου μέχρι της υπ' αυτού συμπληρώσεως της 
ηλικίας των δεκαεπτά ετών, εάν ο τελευταίος αριθμός είναι 
μικρότερος του αριθμού 52. 

(6) Το κατά το παρόν άρθρον επίδομα αναφορικώς προς 
ανήλικον μη συμπληρώσαντα το δέκατον όγδοον έτος της 
ηλικίας του ή ανήλικον ο οποίος είναι δι' οιονδήποτε λόγον 
ανίκανος να ενεργήση, καταβάλλεται εις το πρόσωπον το έχον 
την επιμέλειαν του ανηλίκου, εις οιανδήποτε δε ετέραν 
περίπτωσιν καταβάλλεται εις τον ανήλικον. 

(7) Εις περίπτωσιν κτήσεως ή ανακτήσεως δικαιώματος εις 
επίδομα αγνοουμένου δυνάμει του παρόντος άρθρου, παν ποσόν 
καταβληθέν εν σχέσει προς τον ανήλικον λόγω του ότι ούτος 
έπαυσε να είναι ανήλικος ή λόγω του ότι η δικαιούχος 

Τροποποίησις 
του άρθρου 41 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
του άρθρου 42 
του βασικού 
νόμου. 
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επιδόματος δυνάμει του εδαφίου (1) της οποίας ούτος ή το 
εξαρτώμενος συνήψε νέον γάμον, λογίζεται ως καταβληθέν 
δυνάμει των εδαφίων (2) έως (4), αναλόγως της περιπτώσεως, 
καθ' ην έκτασιν η αντίστοιχος περίοδος συμπίπτει μετά της 
περιόδου καταβολής επιδόματος μετά την εν λόγω κτήσιν ή 
ανάκτησιν. 

(8) Αι διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 39 εφαρμόζονται, 
τηρουμένων των αναλογιών, και εις την περίπτωσιν δικαιούχου 
επιδόματος αγνοουμένου δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος 
άρθρου. 

(9) Το ύψος του κατά το εδάφιον (1) καταβλητέου επιδόματος 
είναι το αυτό ως και το ύψος της συντάξεως χηρείας, το δε ύψος 
του κατά τα εδάφια (2) έως (4) επιδόματος είναι το αυτό ως και 
το ύψος του δι* ανάλογον περίπτωσιν επιδόματος ορφάνιας.». 

Τροποποίησις 7. Το άρθρον 49 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του βασικού (α) ^ ιά τΤ1ζ αντικαταστάσεως της εν τω τέλει της παραγράφου (β) 
νόμου. του εδαφίου (3) αυτού τελείας διά κόμματος και της εν συνεχεία 

προσθήκης των λέξεων «εξαιρουμένης, όμως, οιασδήποτε 
αυξήσεως δι ' εξαρτώμενους.». 

(β) Διά της καταργήσεως των εδαφίων (6) και (7) αυτού και της 
αντικαταστάσεως των διά των ακολούθων νέων εδαφίων: 

«(6) (α) Εάν ο θανών καταλείπη ανήλικον τέκνον του οποίου 
και ο έτερος γονεύς απεβίωσε, χορηγείται επίδομα ορφάνιας διά 
το εν λόγω τέκνον. 

(β) Επίδομα ορφάνιας χορηγείται και δι* ανήλικον του 
οποίου ο είς μόνον γονεύς απεβίωσε λόγω της σχετικής 
σωματικής βλάβης, εφ ' όσον ο ανήλικος συνετηρείτο εξ 
ολοκλήρου ή κατά κύριον λόγον υπό του αποβιώσαντος γονέως 
κατά τον χρόνον του θανάτου του και ο επιζών γονεύς δεν 
συνέζη μετά του αποβιώσαντος γονέως. 

(γ) Ό τ α ν ο θάνατος του ησφαλισμένου δεν παρέχη 
δικαίωμα εις σύνταξιν χήρας ή χήρου ή εις επίδομα ορφάνιας 
δυνάμει της παραγράφου (α) ή της παραγράφου (β), χορηγείται 
επίδομα ορφάνιας δι* έκαστον ανήλικον τέκνον του απο

βιώσαντος ησφαλισμένου αναφορικώς προς το οποίον θα ήτο 
καταβλητέα αύξησις συντάξεως χήρας ή χήρου δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 59." 

(δ) Το εν τη παραγράφω (γ) αναφερόμενον επίδομα ορφάνιας 
χορηγείται και εις περίπτωσιν καθ' ην η σύνταξις χήρας η 
καταβλητέα αναφορικώς προς τον θάνατον του γονέως ετερ

ματίσθη ή τερματίζεται δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου 
(3). 

(ε) Το κατά το παρόν άρθρον επίδομα αναφορικώς προς 
ανήλικον μη συμπληρώσαντα το δέκατον όγδοον έτος της 
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ηλικίας του ή ανήλικον ο οποίος είναι δι* οιονδήποτε λόγον 
ανίκανος να ενεργήση, καταβάλλεται εις το πρόσωπον το έχον 
την επιμέλειαν του ανηλίκου, εις οιανδήποτε δε ετέραν 
περίπτωσιν καταβάλλεται εις τον ανήλικον. 

(στ) Εις περίπτωσιν κτήσεως ή ανακτήσεως δικαιώματος εις 
επίδομα ορφάνιας δυνάμει του παρόντος εδαφίου παν ποσόν 
καταβληθέν εν σχέσει προς τον ανήλικον δυνάμει της 
παραγράφου (β) του εδαφίου (3) ή του εδαφίου (7) του παρόντος 
άρθρου, λογίζεται ως καταβληθέν δυνάμει των παραγράφων (α) 
έως (δ), αναλόγως της περιπτώσεως, καθ ' ην έκτασιν η 
αντίστοιχος περίοδος συμπίπτει μετά της περιόδου καταβολής 
επιδόματος μετά την εν λόγω κτήσιν ή ανάκτησιν. 

(7) Παν πρόσωπον αναφορικώς προς το οποίον καταβάλ
λεται επίδομα ορφάνιας δυνάμει της παραγράφου (α) ή της παρα
γράφου (β) του εδαφίου (6), παύον να είναι ανήλικον, άλλως ή 
λόγω θανάτου, προ της υπ ' αυτού συμπληρώσεως της ηλικίας 
των δεκαεπτά ετών, δικαιούται εις εφ ' άπαξ ποσόν ίσον προς το 
γινόμενον του εβδομαδιαίου ύψους του επιδόματος ορφάνιας επί 
τον αριθμόν 52 ή τον αριθμόν των εβδομάδων διά τον οποίον θα 
κατεβάλλετο επίδομα ορφάνιας μέχρι της υπ ' αυτού συμπλη
ρώσεως της ηλικίας των δεκαεπτά ετών, εάν ο τελευταίος 
αριθμός είναι μικρότερος του αριθμού 52.». 

(γ) Διά της εκ του εδαφίου (8) αυτού διαγραφής της λέξεως 
«ορφανόν» (πρώτη γραμμή) και της αντικαταστάσεως της διά 
της λέξεως «ανήλικον». 

8. Το άρθρον 59 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίησις 
(α) Διά της εκ του εδαφίου (3) αυτού διαγραφής των λέξεων ίου βασικού 

«δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 42» (πέμπτη γραμμή) και νόμου, 
της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «, επίδομα ορφάνιας,». 

(β) Διά της εκ του εδαφίου (4) διαγραφής των λέξεων «μη 
διαβιούσαν μετά του δικαιούχου» (τρίτη και τετάρτη γραμμαί) 
και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «διαβιούσαν μετά 
του δικαιούχου κατά ή μετά τον χρόνον χορηγήσεως της 
συντάξεως ή συντηρούμενη ν υπό του δικαιούχου κατά ή μετά 
τον εν λόγω χρόνον, δύναται, κατά την κρίσιν του Διευθυντού, 
να καταβάλληται εις την σύζυγον, εφ ' όσον αύτη έπαυσε να 
διαβιοί μετά του δικαιούχου.». 

9. Το Μέρος II του Δευτέρου Πίνακος του βασικού νόμου τρόπο Τροποποίησις 
ποιείται δια της διαγραφής των παραγράφων (α) και (β) αυτού και της Iου ΔευτέΡ°υ 

αντικαταστάσεως των διά των ακολούθων νέων παραγράφων: βασικού T°U 

«(α) γυνή διαβιούσα μετά του συζύγου αυτής· β νόμου. 

(β) γυνή ηλικίας κάτω των τριάκοντα πέντε ετών διαβιούσα μετά 
των γονέων αυτής· 

(γ) ανήρ ηλικίας κάτω των δεκαέξ ετών διαβιών μετά των γονέων 
αυτού.». 
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Τροποποίησις 10. Ο Τέταρτος Πίναξ του βασικού νόμου τροποποιείται διά της 
του Τετάρτου καταργήσεως του Μέρους IV αυτού και της αντικαταστάσεως του διά 
βασικού τ ο υ ακολούθου νέου Μέρους IV. 
νόμου. 

«ΜΕΡΟΣ IV—ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ 

(α) Εβδομοδιαίον ύψος παροχής δυνάμει των εδαφίων 
(Ι) και (2) του άρθρου 40 

Βασική παροχή Συμπληρωματική παροχή 

40% του εβδομαδιαίου ποσού 
των βασικών ασφαλιστέων απο
δοχών. 

50% της συμπληρωματικής παροχής της συντάξεως 
χηρείας η οποία κατεβάλλετο ή θα κατεβάλλετο διά 
τον θάνατον του γονέως του ορφανού, εις περίπτωσιν 
δε καθ* ην το επίδομα καταβάλλεται αναφορικώς 
προς πλείονα των δύο ορφανών, το εβδομαδιαίον 
ύψος της παροχής μειούται αναλόγως ώστε το 
άθροισμα του επιδόματος του καταβαλλομένου 
αναφορικώς προς άπαντα τα ορφανά να μη υπερ
βαίνη το ολικόν ποσόν της συμπληρωματικής 
παροχής της συντάξεως χηρείας. 

Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν αμφότεροι οι γονείς υπήρξαν ησφαλισμένοι, το 
εβδομαδιαίον ύψος της συμπληρωματικής παροχής υπολογίζεται λαμβανομένης υπ' 
όψιν της ασφαλίσεως του γονέως η οποία είναι ευεργετικότερα διά τον όρφανόν. 

(β) Εβδομαδιαίον ύψος παροχής δυνάμει των εδαφίων 
(3) και (4) του άρθρου 40 

Δι* ένα ανήλικον Διά δύο ανηλίκους Διά τρεις ανηλίκους 

20% του εβδομαδιαίου 
ποσού των βασικών 
ασφαλιστέων αποδοχών. 

30% του εβδομαδιαίου 
ποσού των βασικών 
ασφαλιστέων αποδοχών. 

40% του εβδομαδιαίου 
ποσού των βασικών 
ασφαλιστέων αποδοχών.» 

Τροποποίησις 11. Ο Πέμπτος Πίναξ του βασικού νόμου τροποποιείται διά της 
του Πέμπτου καταργήσεως του Μέρους II αυτού και της αντικαταστάσεως του διά του 
βασ?κού τ θ υ ακολούθου νέου Μέρους II: 
νήμου. «ΜΕΡΟΣ II—ΠΑΡΟΧΑΙ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Είδος παροχής 
Εβδομαδιαίον ύψος παροχής 

Βασική παροχή Συμπληρωματική παροχή 

Σύνταξις χήρας/ 
Σύνταξις χήρου. 

60% του εβδομαδιαίου ποσού 
των βασικών . ασφαλιστέων 
αποδοχών, του εξευρισκομέ
νου ούτω ποσού αυξανομένου 
κατά το 1/3 αυτού δι* ένα 
εξαρτώμενον, κατά το 1/2 
αυτού διά δύο εξαρτώμενους 
και κατά τα 2/3 αυτού διά 
τρεις ή πλείονας εξαρτώμε
νους. 

60% του ποσού της συμπλη
ρωματικής παροχής της συν
τάξεως αναπηρίας βαθμού 
100% ως τούτο εξευρίσκεται 
συμφώνως προς το Μέρος IV 
του παρόντος Πίνακος. 
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Είδος παροχής 
Εβδομαδιαίον ύψος παροχής 

Βασική παροχή Συμπληρωματική παροχή 

Σύνταξις 
γονέως. 

Επίδομα ορφά

νιας δυνάμει των 
παραγράφων (α) 
και (β) του εδα

φίου (6) του 
άρθρου 49. 

40% του εβδομαδιαίου ποσού 
των βασικών ασφαλιστέων 
αποδοχών. 

40% του εβδομαδιαίου ποσού 
των βασικών ασφαλιστέων 
αποδοχών. 

30% του ποσού της συμπλη

ρωματικής παροχής της συν

τάξεως αναπηρίας βαθμού 
100% ως τούτο εξευρίσκεται 
συμφώνως προς το Μέρος IV 
του παρόντος Πίνακος. 
50% της συμπληρωματικής 
παροχής της συντάξεως 
χήρας/χήρου η οποία κατε

βάλλετο ή θα κατεβάλλετο 
διά τον θάνατον του γονέως 
του ορφανού, εις περίπτωσιν 
δε καθ' ην το επίδομα κατα

βάλλεται αναφορικώς προς 
πλείονα των δύο ορφανών, 
το εβδομαδιαίον ύψος της 
παροχής μειούται αναλόγως 
ώστε το άθροισμα του επιδό

ματος του_ καταβαλλομένου 
αναφορικώς προς άπαντα τα 
ορφανά να μη υπερβαίνη το 
ολικόν ποσόν της συμπληρω

ματικής παροχής της συντά

ξεως χήρας ή χήρου. 

Επίδομα ορφα Δι* ένα ανήλικον: 20% του 
νίας δυνάμει των εβδομαδιαίου ποσού των 
παραγράφων (γ) βασικών ασφαλιστέων αποδο

κάι (δ) του εδα χών. 
φίου (6) του Διά δύο ανηλίκους: 30% του 
άρθρου 49. εβδομαδιαίου ποσού των 

βασικών ασφαλιστέων αποδο

χών. 
Διά τρεις ανηλίκους: 40% του 
εβδομαδιαίου ποσού των βα

σικών ασφαλιστέων αποδοχών. 
Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν αμφότεροι οι γονείς απεβίωσαν συνεπεία 

σωματικής βλάβης προκληθείσης εξ επαγγελματικού ατυχήματος, το εβδομαδιαίον 
ύψος της συμπληρωματικής παροχής του επιδόματος ορφάνιας υπολογίζεται 
λαμβανομένης υπ' όψιν της ασφαλίσεως του γονέως η οποία είναι ευεργετικότερα διά 
τον ορφανόν.». 

12. Μεταφέρονται εις τον Λογαριασμόν Παροχών Ανεργίας εκ του 
Λογαριασμού Γενικών Παροχών και εκ του Λογαριασμού Συμπληρω
ματικών Παροχών ποσά £502,000 και £317,000, αντιστοίχως. 

13. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ήμερομηνίαν ορισθη
σομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως δημο
σιευομένης εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύνανται δε 
να ορισθώσι διάφοροι ημερομηνίαι διά την έναρξιν της ισχύος των 
διαφόρων διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

Μεταφορά 
ποσού 
εις τον 
Λογαριασμόν 
Παροχών 
Ανεργίας. 
Ημερομηνία 
ενάρξεως της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 


