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'Αριθμός 192 
Οι περί Τερματισμού 'Απασχολήσεως (Ταμεΐον δια Πλεονάζον Προσωπικόν) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1972, κοποπεθέντες εις την Βουλή ν τών 'Αντι
προσώπων και τροποποιηθέντες ύπ' αυτής, δημοσιεύονται ώς έτροποποιήθησαν 
εις τήν έπίσημογ εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω έδα
φίω (4) του άρθρου 25 του περί Τερματισμού 'Απασχολήσεως Νόμου του 1967 
('Αρ. 24/67). 

ΟΙ ΠΕΡ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΙ 
(ΝΟΜΟΙ 1967 ΕΩΣ 1972) 

Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει τών άρθρων 24 καΐ 25 

Το Ύπουργικόν Συιμβούλιον, ενασκούν τάς δυνάμει τών άρθρων 2 ^ τ ο " 1 ^^ 
24 και 25 τών περί Τερματισμοί) 'Απασχολήσεως Νόμων χορηγού 6 7 ™ Q 1 9 7 2 
μένας αύτώ εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οί περί Τερματι [Επίσημος 
σμοΰ 'Απασχολήσεως (Ταμεΐον διά Πλεονάζον Προσωπικόν) (Too fj^JJ^I"^ 
ποποιητικοί) Κανονισμοί του 1972 και θά άναγινώσκωνται όμου Τρίτον: 
μετά τών περί Τερματισμού 'Απασχολήσεως (Ταμεΐον διά Πλεονά 1.2.1968 
ζον Προσωπικόν) Κανονισμών του 1968 εως 1969 (έν τοις εφεξής 9·ΐ·ΐ970. 
αναφερομένων ώς «οί βασικοί Κανονισμοί»), και οί δασικοί Κανο
νισμοί και οί παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται όμου ώς οί περί 
Τερματισμού 'Απασχολήσεως (Ταμεΐον διά Πλεονάζον Προσωπικόν) 
Κανονισμοί του 1968 £ως 1972. 

2. Ό Κανονισμός 2 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται ώς 
ακολούθως : 

(α) διά τής διαγραφής τοΰ όρισμοϋ του δρου «περίοδος εισ
φοράς»" 

(β) 'διά τής έν αύτώ ένθέσεως, κατά τήν προασκούσαν άλφα
βητικήν αυτών τάξιν, τών ακολούθων νέων ορισμών : 

«' γραφεΐον ασφαλίσεων' σημαίνει Έπαρχιακόν Γραφεΐον 
'Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων' 

e μήν εισφορών' και ' έβδομάς εισφορών' κέκτηνται τήν 
ύπό τών π"ερί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμων του 1964 Μως 
1972 αντιστοίχως άποδοβ'εΐσαν αύτοΐς ετνοιαν'». 

2 τοΰ 1964 
3 τοΰ 1966 

2 8 τ ο ϋ 1 9 6 8 
48 τοΰ 1969 
2 3 τ ο ΰ 1 9 7 0 
65 τοΰ 1972. 

3. Ό Κανονισμός 3 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
καταργείται και αντικαθίσταται διά τοΟ ακολούθου νέου Κανονι
σμού : 

«3. Πάς εργοδότης όστις δεν έχει έγγραφη δυνάμει τών περί 
Ετησίων 'Αδειών μετ* 'Απολαβών Νόμων του 1967 Μως (Άρ. 2) 
του 1972 ή δυνάμει τών περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμων του 
1964 εως 1972, εγγράφεται όποτεινόμενος προς τοΟτο εγγράφως 
προς το πλησιέστε.ρον γραφεΐον ασφαλίσεων έν τω καθώρισμένω 
ύπό τοα Πρώτου Λειτουργού 'Ασφαλίσεων τύπω παρέχων το όνομα, 
τήν διεύθυνσιν και τον τόπον εργασίας αύτου, τον αριθμόν τών 
ύπ' αυτού απασχολουμένων προσώπων και οίοτνδήποτε άλλην πλη
ροφορία™ ή οποία ήθελε ζητηθή ύπό του Πρώτου Λειτουργού 
Ασφαλίσεων.». 

8 τοΰ 1 967 
2 5 τ ο ΰ 1 9 6 8 
23 τοΰ 1969 
2 6 τ ο ΰ 1 9 7 0 
34 τοΰ 1972 
66 τοΰ 1972. 

2 τοΰ 1964 
3 τοΰ 1966 

28τοΰ19·68 
48 τοΰ 1969 
23 τοΰ 1970 
65 τοΰ 1972. 
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4. Ό Κανονισμός 7 των βασικών Κανονισμών δια του παρόντος 
καταργείται και αντικαθίσταται δια του ακολούθου νέου Κανο
νισμού : 

«7.—(Ί) Το ποσόν της ύπό του εργοδότου καταβλητέας εισφο
ράς εΐναι πέντε μίλς δι' έκάστην λίραν τών δι* έκάστην εβδομάδα 
είσφσρών καταβαλλομένων ημερομισθίων "έκαστου έργοδοτουμέ
νου, οσάκις δε το συνολικόν ποσόν τών τοιούτων ημερομισθίων 
ύπερβαίνη άκέραιον αριθμόν λιρών κατά ποσόν ουχί μικρότερον 
τών πεντακοσίων μίλς, το τελευταΐον τούτο ποσόν λογίζεται δια 
τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού ώς μία λίρα : 

Νοείται δτι δεν καταβάλλεται εισφορά έν σχέσει προς πάν μέ
ρος ημερομισθίων υπερβαίνον τάς τριάκοντα λίρας δια την εβδο
μάδα εισφορών ή τάς εκατόν τριάκοντα λίρας οσάκις καταβάλ
λεται εισφορά δι' ημερομίσθια ενός ημερολογιακού μηνός : 

Νοείται περαιτέρω δτι ό εργοδότης δύνοΤται νά καταβάλλη τάς 
εισφοράς αυτού εις το Ταμείο ν 6πό τύπον πληρωμής πέντε μίλς 
δι' έκάστην λίραν του συνόλου τών ημερομισθίων τών καταβλη
θέντων όπ' αύτόυ εντός οιουδήποτε μηνός εισφορών, εξαιρουμένων 
τών ημερομισθίων τών κοπαβαλλομένων εις έχαστον έργοδοτού
μενον πέραν του έν τη πρώτη επιφυλάξει του παρόντος Κο:νονισμοΰ 
καθοριζομένου ανωτάτου Ορίου. 

(2) Διά σκοπούς υπολογισμού του ποσού εισφοράς έττί παντός 
ποσού προμηθείας, δεκάτου τρίτου μισθού ή οιασδήποτε ετέρας 
παρόμοιας φύσεως πληρωμής λογιζόμενης ώς ήμ'ερομίσθιον και 
αναφερομένης εις χρονικόν διάστημα μακρότερον του συνήθους 
χρονικού διαστήματος πληρωμής, ή είρη'μένη πληρωμή διαιρείται 
διά τού αριθμού τών έν τω μεγΛλυτέρω τούτω χρονικω διαστή
ματι. εβδομάδων εισφορών, καταβάλλεται δε εισφορά επί τοϋ 
ούτως υπολογιζόμενου εβδομαδιαίου ποσού ημερομισθίων δι' έκά
στην τών έν τω διαστήματι τούτω εβδομάδων εισφορών, συμψηφι
ζομένων δμως εισφορών αϊ όποΐαι τυχόν κοττεβλήθησοα/ προγενε
στέρως διά την τοιαύτην εβδομάδα εισφορών.». 

5. Ό Κανονισμός 8 τών βασικών Κανονισμών διά του παρόντος 
καταργείται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου Κανο
νισμού : 

«8.—(1) Πάς εργοδότης τηρεΐ βιβλίον ημερομισθίων ή έτερον 
μητρώον εντός του οποίου καταχωρεί τά ακόλουθα στοιχεία δι' 
έκαστο ν τών έν τη απασχολήσει αύτου εργοδότου μένων : 

(α) το όνομα του έργοδοτουμένου' 
(β) τον αριθμόν Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων αυτού' και 
(γ) το ποσόν πάσης προς τον έργοδοτούμενον γενομένης πλη

ρωμής άναφορικώς προς ημερομίσθια και την περίοδον εις 
ην ή τοιαύτη πληρωμή αναφέρεται. 

(2) Το βιβλίον ημερομισθίων ή το έτερον μητρώον δέον νά είναι 
ποοσιτόν δι' έπιθεώρησιν κατά πάντα εϋλογον χρόνον Cmo Επι
θεωρητού οριζομένου δυνάμει του Κοτνονισμου 17.». 

6. Ό Κανονισμός 8Α τών βασικών Κανονισμών διά του τταρόντος 
καταργείται και αντικαθίσταται διά του ακολούθου νέου Κανο
νισμού : 

«8Α. Πάσα εισφορά τήν οποίαν εργοδότης υποχρεούμαι δπως 
καταβάλη, καταβάλεται εντός δεκαπέντε ήιιερών άπό τ ο υ τέλους 
τοΰ μηνός εισφορών τοϋ πεοι'λαμβάνοντος τήν εβδομάδα «ίσφορών 
δι' ην ή τοιαύτη εισφορά είναι καταβλητέα.». 
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7. Ό Κανονισμός 9 των βασικών Κανονισμών καταργείται και αντι
καθίσταται δια του ακολούθου νέου Κανονισμού : 

«9.— (Ί) "Απασαι αϊ είσφοραί τάς οποίας εργοδότης υποχρεού
ται δπως καταβάλη, καταβάλλονται 6π' αυτού εις τό γραφείο ν 
ασφαλίσεων τό όποιον ό Πρώτος Λειτουργός "Ασφαλίσεων ήθελε 
προς τούτο ορίσει ή καθ" δν τρόπον ό Πρώτος Λειτουργός 'Ασφα
λίσεων ήθελεν εγκρίνει άναφορικώς προς είδικήν τίνα περίπτωσιν 
ή κατηγορίαν περιπτώσεων. 

(2) Καθ' έκάοτην καταβολήν εισφορών ό εργοδότης υποβάλλει 
πιστοποιητικόν εισφορών έν τω ύπό τοα Πρώτου Λειτουργού Άσφα
σεων έγκεκριμένω τύπω. 

(3) Ό Πρώτος Λειτουργός 'Ασφαλίσεων δύναται νά μετά<&άλη 
την ύπό της παραγράφου (2) προδλεπομένην διάδικασίαν εις είδι
κήν τίνα περίπτωσιν ή κατηγορίαν περιπτώσεων.». 

8. Ό Κανονισμός 19 των βασικών Κανονισμών καταργείται και 
αντικαθίσταται δια τοΰ ακολούθου νέου Κανονισμού : 

«19. Πάς δστις— 
(α) τταραλείπ*ει νά καταβολή εις τό Ταμεΐον εντός τής δυνάμει 

του Κανονισμού 8Α καθοριζομένης προθεσμίας οιανδήποτε 
είσφοράν ήν υποχρεούται δπως καταΦάλη' ή 

(β) παραλείπει νά προβή είς οιανδήποτε πράξιν ή ένέργειαν 
•έτπβαλλομένην ύπό τών ιταρόντων Κανονισμών, 

είναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται 
είς χρηματικήν ποινήν ,μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας.». 

9. Οι βασικοί Κανονισμοί τροποποιούνται διά τής έν αύτοΐς ένθέ
σεως, ευθύς μετά τον Κανονισμόν 20, του ακολούθου νέου Κανο
νισμού : 

«20Α.—(1) 'Επιπροσθέτως τής επιβολής ποινής έν περιπτώσε 
καταδίκης δι' οίονδήττοτε τών έν τοις Κοτνονισμοΐς 19 και 20 άδι 
κημάτων, τό έκοικάζον τό αδίκημα Δικαστήριον διατάττει την είς 
τό Ταμεΐον καταβολήν πάσης απαιτουμένης άλλα μή καταβληθεί
σης εισφοράς έν σχέσει προς τήν οποίαν διεπράχθη τό άδικη:ια 
ή, άνσίλόγως τής περιπτώσεως, την είς τό Ταμεΐον έπιστροφήν 
παντός ποσού καταβληθέντος έξ αυτού κατά παράβασιν τών δια
τάξεων του Νόμου και τών δυνάμει τούτου έ'κδιδο,μένων Κανο
νισμών. 

(2) "Απασαι αϊ δυνάμει του Νόμου και τών δυνάμει τούτου 
εκδιδομένων Κανονισμών καταβαλλόμεναι χρηματικά! ποιναί και 
τέλη, ώς και άπαντα τα εισπραττόμενα έξοδα, καταβάλλονται είς 
τό Ταμεΐον, εκτός έάν άλλως προβλέπηται έν τω Νόμω και τοις 
είρημένοις Κανονισμοΐς.». 

Έιυπώθη έν τφ ΤιχπογρσΦβΙν *Ίς Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Aauwaoto. 




