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'Αριθμός 176 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 

(ΝΟΜΟΙ 2 ΤΟΥ 1964, 3 ΤΟΥ 1966, 28 ΤΟΥ 1968, 
48 ΤΟΥ 1969, 23 ΤΟΥ 1970 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1972) 

Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει του άρθρου 9. 
Ό Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, ένασκών 

τάς δυνάμει του άρθρου 9 τώ ν περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμων 
του 1964 εως 1972 χορηγουμένας αύτω εξουσίας, διά του παρόντος 
εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οί περί Κοινωνι
κών 'Ασφαλίσεων (Εϊσφοραί) Κανονισμοί του 1972. 

2. Έ ν τοις παρουσι Κανονισμοΐς, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ 
του κειμένου— 

«γραφεΐον ασφαλίσεων» σημαίνει Έπαρχιακόν Γραφεΐον Ε ρ γ α 
σίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων 

«Νόμος» σημαίνει τους περί Κοινωνικών Άσφαλίσεων Νόμους 
του 1964 εως 1972. 

3. Πας εργοδότης όστις δεν έχει έγγραφη δυνάμει τών περί 'Ετη
σίων 'Αδειών μετ' 'Απολαβών Νόμων του 1967 εως 1972 ή δυνάμει 
τών περί Τερματισμού 'Απασχολήσεως Νόμων του 1967 εως 1972, 
εγγράφεται άποτεινόμενος πρός.τοΰτο εγγράφως προς τό πλησιέ
στερον γραφεΐον άσφαλίσεων έν τώ καθωρισμένω υπό του Πρώτου 
Λειτουργού 'Ασφαλίσεων τύπω, παρέχϊών τό δνομα, την διεύθυνσιν 
και τόν τόπον απασχολήσεως^ άύτου> τ*όνν αριθμόν τών ύπ' αύτου 
απασχολουμένων προσώπων ίξαΐ οία^βή.ΐΐοτε άλλην πληροφορίαν ή 
οποία ήθελε ζητηθή ύπό του Πρώτοι Λή'τουργου Άσφαλίσεων. 

4. Πάν μισθωτόν ή αυτοτελώς έ^γάζόμ'ένόν πρόσωπον' τό όποιον 
προ της ενάρξεως της 'ισχύος τών παρόντων Κανονισμών δεν έχει 
άποταθή δι' έκδοσιν ασφαλιστικής πινακίδος, εγγράφεσαι άποτεινό
μενον προς τούτο εγγράφως προς τ # πλησιέστέρον γρί^είον ασφα
λίσεων έ ν τω καθωρισμένω υπό τουΤ ΨίρώτοΦ ΛΈΐτουργόΦ 'Ασφαλίσε
ων τύπω, παρέχον τό δνομα, τήν διεύθυνσιν και τήν ήλικίαν αύτοΟ, 
τόν αριθμόν τ ο υ δελτίου ταυτότητος αύτου και οιανδήποτε άλλην 
πληροφορίαν ή οποία ήθελε ζητηθή. Ε'ις περίπτωσιν μισθωτοΟ προ
σώπου ό ούτω καθωρισμένος τύπος συμπληρουται έν μέρει ύπό του 
εργοδότου ώς προς τό δνομα και τήν διεύθυνσιν αύτου, τόν αριθμόν 
έγγραφης του ώς εργοδότου καί οιαδήποτε άλλα στοιχεία τά όποια 
ήθελον ζητηθή. 

5.—(1) "Αμα τη ένάρξει τής 'ισχύος τών παρόντων Κανονισμών, 
έκαστος εργοδότης, έκτος έάν τη έγκρίσει τορ Πρώτου Λειτουργοί} 
'Ασφαλίσεων γίνωσιν έν τη περιπτώσει αύτου £τεραι διευθετήσεις, 
προμηθεύεται πινακίδα εισφορών δι' εκαστον τών ύπ' αύτου απασχο
λουμένων μισθωτών προσώπων, μετέπειτα δέ, άμα ττ^ προσλήψει οιου
δήποτε μισθωτού προσώπου, προμηθεύεται πινακίδα είσφορών διά 
τό πρόσωπον τούτο. 

2 του 1964 
3 τοϋ 1966 

2 8 τ ο ϋ 1 9 6 8 
4 8 τ ο ϋ 1 9 6 9 
2 3 τ ο ϋ 1 9 7 0 
65 τοϋ 1972. 

2 τοΰ 1964 
3 του 1966 
28 τοϋ 1968 
48 τοϋ 1969 
23 τοϋ 1970 
65 τοϋ 1972. 

8τοϋ1967 
25τοϋ1968 
23 τοϋ 1969 
26 τοΰ1970; 
34 τοϋ 1972 . 
65 τοϋ 1972. 
24τοΰ1967 
1 7 τοΰ 1968 
65 τοΰ 1972. 
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(2) Ό εργοδότης προμηθεύεται πινακίδα εισφορών υποβάλλων 
εγγράφως αίτησι ν προς το πλησιέστερον γραφεΐον ασφαλίσεων έν 
τω καθωρισμένω υπό του Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλίσεων τύπω; 
παρέχων τό δνομα κα ι τόν αριθμόν Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων έκα
στου μισθωτού προσώπου δι ' δ ή τοιαύτη αίτησις υποβάλλεται κα ι 
οιανδήποτε άλλην πληροφορίαν ή οποία ήθελε ζητηθή. 

(3) Όσάκις ό εργοδότης κατά την ύποβολήν αιτήσεως δι ' ^κδοσιν 
πινακίδος εισφορών, ώς προείρηται, δέν παρέχη τόν αριθμόν Κοινω
νικών 'Ασφαλίσεων του μισθωτού προσώπου, ή τοιαύτη αίτησις δέον 
νά συνοδεύηται ύπό αιτήσεως του μισθωτού προσώπου προς έγγρα
φήν δυνάμει του Κανονισμού 4 : 

Νοείται δτι έάν ό εργοδότης αδύνατη νά λάβη παρά του μύφφτοϋ 
προσώπου τάς πληροφορίας αϊ όποΐαι απαιτούνται διά τήν ύπόβόλήν 
αίτήσεως δι ' εκδοσιν πινακίδος εισφορών, αποτείνεται δ ι ' έκδοσιν 
προσωρινής πινακίδος είσφορών άναφορικώς προς τό πρόσωπον 
τοΰτο. 

6. Ό εργοδότης καταχωρίζει έπί της πινακίδος είσφορών δι ' έκά
στην εβδομάδα τήν καταβλητέαν όπ* αύτοΰ καΐ του μισθωτού προ
σώπου είσφοράν άναφορικώς προς τήν εβδομάδα ταύτην ώς κα ι 
οιανδήποτε άλλην πληροφορίαν ή οποία ήθελε ζητηθή ύπό του Πρώ
του Λειτουργού 'Ασφαλίσεων. 

7. Πάσα εισφορά τήν οποίαν ό εργοδότης υποχρεούται δπως κατα
βάλη δυνάμει του Νόμου, καταβάλλεται εντός δεκαπέντε ήμερων 
άπό του τέλους του μηνός είσφορών του περιλαμβάνοντος τήν εβδο
μάδα είσφορών διά τήν οποίαν ή εισφορά είναι καταβλητέα. 

8.—(1) "Απασαι αϊ είσφοραι τάς οποίας ό εργοδότης υποχρεούται 
δπως καταβάλη, καταβάλλονται ύπ' αυτού εις τό γραφεΐον ασφαλί
σεων τό όποιον ό Πρώτος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων ήθελε προς τούτο 
ορίσει ή καθ* δν τρόπον ό Πρώτος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων ήθελεν 
εγκρίνει άναφορικώς. προς είδικήν τίνα περίπτωσιν ή κατηγορίαν 
περιπτώσεων. 

(2) Καθ' έκάστην καταβολήν εισφορών ό εργοδότης— 
(α) προσάγει τάς πινακίδας εισφορών απάντων τών μισθωτών 

προσώπων άναφορικώς προς τά όποΐα καταβάλλονται αϊ 
είσφοραι* κα ι 

(β) υποβάλλει πιστοποιητικόν είσφορών έν τω καθωρισμένω ύπό 
του Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλίσεων τύπω. 

(3) Ό Πρώτος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων δύναται νά μεταβάλη τήν 
ύπό της παραγράφου (2) προβλεπομένην διαδικάσίαν άναφορικώς 
προς είδικήν τίνα περίπτωσιν ή κατηγορίαν περιπτώσεων. 

9.—(1) 'Εντός δεκαπέντε ήμερων άπό τοΰ τέλους του μηνός είσφο
ρών εντός του οποίου τερματίζεται ή άπασχόλησις τοΰ μισθωτού 
προσώπου, ό εργοδότης παραδίδει τήν πινακίδα είσφορών είς τό 
γραφεΐον ασφαλίσεων εις τό όποιον ούτος κατέβαλε τελευταίως 
είσφοράν άναφορικώς προς τό πρόσωπον τοΰτο. 

(2) Ό εργοδότης μέριμνα δπως οιαδήποτε ούτω παραδιδομένη 
πινακίς εισφορών συμπληρωθή πρό της τοιαύτης παραδόσεως καθ' 
δσον άφορα είς

! τά ακόλουθα στοιχεία, ήτοι, τό επάγγελμα τοΰ μι
σθωτού προσώπου έν τή υπηρεσία τοΰ εργοδότου, τόν αριθμόν τοΰ 
δελτίου ταυτότητος καί τήν τελευταίαν διεύθυνσιν αύτοΰ* καΐ δπως 
ή πινακίς είσφορών υπογραφή ύπό τοΰ μισθωτοΰ προσώπου πρό της 
ύπό τοΰ εργοδότου παραδόσεως αυτής. 
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10. "Αμα τή λήξει της ισχύος της πινακίδος εισφορών, ό εργοδότης 
οφείλει δπως εντός δεκαπέντε ημερών &πό της τοιαύτης λήξεως— 

(α) παραδώση τη ν πινακίδα εισφορών εις το γραφεΐον άσφαλί
σεων εις τό όποιον κατέβαλε τελευταίως εισφοράς δια το 
μισθωτόν πρόσωπον' 

(β) μεριμνήση δπως οιαδήποτε ούτω παραδιδομένη πινακίς συμ
πληρωθή και υπογραφή υπό του μισθωτού προσώπου ώς έν 
τω Κανονισμώ 9 (2)" και 

(γ) άποταθή δι' εκδοσιν νέας πινακίδος εισφορών δια τό μισθω
τόν πρόσωπον έάν ή ύπό του εργοδότου άπασχόλησις του 
μισθωτού προσώπου συνεχίζηται. 

11.—(1) Παν αυτοτελώς έργαζόμενον πρόσωπον τό όποιον υποχρε
ούται είς τήν καταβολήν εισφοράς οφείλει δπως καταβολή ταύτην 
είς τό ύπό τοΰ Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλίσεων ορισθέν έν τη, περι
πτώσει αυτού γραφεΐον ασφαλίσεων, εντός δεκαπέντε ήμερων άπό 
της λήξεως της σχετικής περιόδου τών έν τη παραγράφω (2) καθο
ριζομένων τριμηνιαίων περιόδων, ή οποία περιλαμβάνει τήν εβδο
μάδα εισφορών δια τήν οποίαν ή εισφορά είναι καταβλητέα. 

(2) Αί έ ν τή παραγράφω (1) άναφερόμεναι τριμηνιαΐαι περίοδοι 
είναι αί τέσσαρες περίοδοι αί λήγουσαι τήν 13ην, 26ην, 39ην καΐ 
τελευταίαν εβδομάδα εισφορών, αντιστοίχως, οιουδήποτε έτους εισ
φορών. 

12. Δι' έκαστη ν εβδομάδα εισφορών διά τήν οποίαν ό κάτοχος πι
στοποιητικού προαιρετικής ασφαλίσεως δικαιούται ν« καταβάλη είσ
φοράν, οφείλει δπως καταβάλη ταύτην ε'ις τό ύπό του Πρώτου Λει
τουργού 'Ασφαλίσεων ορισθέν έν τή περιπτώσει αυτού γραφεΐον 
ασφαλίσεων ουχί άργότερον τών τριών μηνών άπό της λήξεως τοΰ 
περιλαμβάνοντος τήν τοιαύτην εβδομάδα έτους εισφορών, δέν δικαι
ούται δέ νά καταβάλη τήν είσφοράν ταύτην μετά τήν λήξιν τών ώς 
εΐρηται τριών μηνών. 

13. ΟΊ περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (Μηχαναί Επισημάνσεως) 
Κανονισμοί τοΰ 1969 καταργούνται άπό της ενάρξεως της ισχύος 
τών παρόντων Κανονισμών. 

14. Ή Ισχύς τών παρόντων Κανονισμών άρχεται τήν 2αν 'Οκτω
βρίου 1972. 

Έτυπώθη έν τφ Τοπογραφείς τής Κυπριακής Δημοκρ-αττίας, έν Λευκωσία. 




