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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 981 της 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΊ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικοί Διοικητικοί Πράξεις 

Αριθμός 243 
Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 18, 22, 44 και 57 

Τ ο Ύπουργικόν Σ υμβούλιον ενασκούν τάς ύπό των άρθρων 18> 22, 
44 και 57 του περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου του 1972 χορη. ΐ06τοϋΐ972. 
γουμένας αύτώ εξουσίας εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς όί περί Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων (Παροχαί) Κανονισμοί του 1972. 

2.—(1) Έ ν τοις παρουσι Κανονισμοΐς— 
(α) «γραφεΐον ασφαλίσεων» σημαίνει 'Επαρχιακών Γραφεΐον 

Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων* 
(Β) «Νόμος» σημαίνει τόν περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμον 106του 1972. 

του 1972. 
(2) Πάντες οϊ λοιποί δροι και φράσεις κέκτηνται, έκτος έάν άλλως 

προ κόπτη έκ του κειμένου, τάς ύπό τοό Νόμου άποδοθείσας αύτοΐς 
αντιστοίχους εννοίας. 

3.— (1) Πδσα αίτησις προς χορήγησιν παροχής δέον δπως ύποβάλ-
ληται εντός της ύπό του παρόντος Κανονισμού προβλεπομένης προ. 
θεσμίας. 

(2) Ή έν τη παραγράφω (1) αναφερομένη προθεσμία είναι— 
(α) προκειμένου περί βοηθήματος γάμου, βοηθήματος τοκετού 

ή βοηθήματος κηδείας, χρονικόν διάστημα ουχί μακρότερον 
των τριών μηνών άπό της ημερομηνίας του γάμου, τοκετού 
ή θανάτου, αναλόγως της περιπτώσεως* 

(Β) προκειμένου περί συντάξεως γήρατος, συντάξεως άνικανό
τητος, συντάξεως χηρείας, επιδόματος όρφανίας, παροχών 
λόγω αναπηρίας ή παροχών λόγω θανάτου, χρονικόν διά
στημα ουχί μακρότερον τών τριών μηνών άπό τήν ήμέραν 
διά τήν οποίαν προβάλλεται άπαίτησις προς χορήγησιν 
παροχής* 
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(y) προκειμένου, περί επιδόματος μητρότητος, επιδόματος ασθε
νείας ή επιδόματος σωματικής βλάβης, χρονικόν διάστημα 

. είκόσιμιας ημερών άπό την ήμέραν διά τήν οποίαν προβάλ
λεται άπαίτησις διά χορήγησινπαροχής' 

(δ) προκειμένου περί επιδόματος ανεργίας, ή ημέρα δ ι ' ήν προ
βάλλεται ή άπα ίτησις προς χορήγησιν παροχής : 

Νοείται ότι εάν ό αϊτών απόδειξη ευλογον τινά αίτίαν διά 
. τ ή ν μή ύποβολήν αιτήσεως εντός τής καθωρισμένης προθε
σμίας ύφισταμένην καθ' όλον το μεταξύ τής εκπνοής τής 
τοιαύτης προθεσμίας καΐ τής ημερομηνίας υποβολής τής αι 
τήσεως χρονικόν διάστημα, ή προθεσμία εν τή περιπτώσει 
αύτου παρατείνεται διά το ως εϊρηται χρονικόν διάστημα, 
έν ουδεμία όμως περιπτώσει αυτή παρατείνεται πέραν τών 
δώδεκα μηνών άπό τής σχετικής ημερομηνίας. 

(3) Προκειμένου περί βοηθήματος γάμου, βοηθήματος τοκετού ή 
βοηθήματος κηδείας> παράλειψις υποβολής αιτήσεως εντός τής έν 
τή παραγράφω (2) προβλεπομένης προθεσμίας επάγεται άπόσβεσιν 

. του δικαιώματος προς λήψιν τής παροχής. 
(4) Παράλειψις υποβολής αιτήσεως διά παροχήν καταβλητέαν καθ' 

εβδομάδα εντός τής έν τή παραγράφω (2) προβλεπομένης άναφο
ρικώς προς τήν τοιαύτην παροχήν προθεσμίας, επάγεται άπόσβεσιν 
του προς λήψιν παροχής δικαιώματος διά το χρονικόν διάστημα το 
εμπίπτον έκτος τής ώς εϊρηται προθεσμίας. 

(5) Ή αίτησις προς χορήγησιν παροχής υποβάλλεται έν τω καθο
ριζομένω ύπό του Διευθυντού τύπω, έκτος εάν άλλως ό Διευθυντής 
ήθελεν αποφασίσει εις είδικήν τίνα περίπτωσιν. 

(6) Ό αιτών δέον όπως συμμόρφουται προς τοιαύτας απαιτήσεις . 
άφορώσας εις τήν ύποβολήν τής αιτήσεως και προσάγη τοιαύτα στοι

"χεΐα και έγγραφα ώς ό Διευθυντής ήθελε κρίνει ώς αναγκαία διά 
την έξέτασιν τής αιτήσεως. 

4.—(1) Διά τους σκοπούς του παρόντος κανονισμοί) ή ημέρα καθ' 
ην παροχή καθίσταται εισπρακτέα σημαίνει την πρώτην ήμέραν καθ' 
ην προς έξόφλησιν οφειλομένης τω δικαιούχω παροχής, τίθενται εις 
τήν διάθεσιν αύτρυ μετρητά ή καθ' ή ν επιταγή εκδιδομένη έπ' ονό
ματι αύτοΰ είναι έξαργυρωτέα. 

(2) Όσάκις πρόσωπον δικαιούμενον είς παροχήν δεν εισπράττει 
ταύτη ν κατά τήν ήμέραν καθ' ήν αυτή καθίσταται εισπρακτέα, τό 
προς λήψιν τής παροχής δικαίωμα του άποσβέννυται μετά τήν παρέ
λευσιν εξ μηνών άπό τής ημέρας ταύτης : 

Νοείται ότι ή ώς εϊρηται προθεσμία παρατείνεται διά περίοδον μη 
ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας έάν ό δικαιούχος απόδειξη ευλογον 
α'ιτίαν, διά τήν έπισυμβάσαν καθυστέρησιν ε'ις τήν εϊσπραξίν τής 
παροχής καθ' όλην: τήν μετά τήν έκπνοήν τών πρώτων εξ μηνών 
περίοδον. . 

(3) /Όσάκις εγκρίνεται ή χορήγησις παροχής δι' οιανδήποτε πε. 
ρίοδον και ή πληρωμή δέν ενεργείται εντός δύο ετών άπό τής τοιαύ
της εγκρίσεως, τό έπ! τής παροχής δικαίωμα, άποσβέννυται διά τό 
τμήμα τής τοιαύτης περιόδου τό όποιον προηγείται τών προ τής ήμε.. 
ρομηνίας ενεργείας τής πληρωμής τελευταίων'δύο ετών. 

(4) Ουδεμία παροχή καταβάλλεται δι' οιανδήποτε περίοδον πέραν 
τών δύο ετών τών αμέσως προηγουμένων τής ημερομηνίας εγκρίσεως 
τής σχετικής αιτήσεως. 
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5.—(1) Ή πληρωμή της παροχής διενεργείται εις τό γραφεΐον 
ασφαλίσεων της επαρχίας ένθα ό δικαιούχος διαμένει ή είς τοιοΟτον 
ταχυδρομεΐον ή έτερον γραφεΐον, ώς ό Διευθυντής ήθελέν εκάστοτε 
καθορίσει— 

(α) προκειμένου περί βοηθήματος γάμου, βοηθήμοπος τοκετού, 
επιδόματος μητρότητος, επιδόματος ασθενείας, επιδόματος 
ανεργίας, βοηθήματος κηδείας, επιδόματος σωματικής βλά
βης ή βοηθήματος αναπηρίας, τό ταχύτερον δυνοττόν αφ' ής 
ληφθή άπόφασις έπί τής υποβληθείσης αιτήσεως' 

(β) προκειμένου περί συντάξεως γήρατος, συντάξεως άνικανό
τητος, συντάξεως χηρείας, συντάξεως αναπηρίας, έπιδόμοπος 
όρφανίας ή παροχής λόγω θανάτου, αναδρομικώς κατά μήνα. 

(2) Όσάκ ις πρόσωπον τ ι άποκτα δικαίωμα έπί συντάξεως γήρα
τος, συντάξεως άνικανότητος, συντάξεως χηρείας, συντάξεως αναπη
ρίας, επιδόματος όρφανίας ή παροχής λόγω θανάτου ή άποκτα δι
καίωμα έπί τοιαύτης συντάξεως, επιδόματος ή παροχής ε'ις νέον 
υψος, καθ' ήμέρα ν Κυριακήν, ή καταβολή τής συντάξεως, του επιδό
ματος ή τής παροχής ή ή εφαρμογή του νέου ύψους, άρχεται από 
τής αμέσως επομένης Δευτέρας. 

(3) Όσάκις πρόσωπον τ ι παύη νά δικαιούται συντάξεως γήρατος, 
συντάξεως άνικανότητος, συντάξεως χηρείας, συντάξεως αναπηρίας, 
επιδόματος όρφανίας ή παροχής λόγω θανάτου καθ' ήμέραν Κυρια
κήν, ή πληρωμή διενεργείται μέχρι του αμέσως προηγουμένου Σαβ
βάτου. 

(4) Τό μηνιαΐον υψος παροχής τίνος είναι ίσον προς τό £ν δωδέ
κατον του γινομένου του εβδομαδιαίου ύψους αυτής έπί τόν αριθμόν 
πεντήκοντα δύο. 

(5) Όσάκις τό μηνιαΐον υψος παροχής τίνος δεν είναι πολλαπλά
σιον του πεντήκοντα, τό καθ' ύπέρβασιν τοΟ τοιούτου πολλαπλασίου 
ποσόν αΰτου— 

(α) έάν μέν είναι μικρότερον του ποσού των . εικοσιπέντε μίλς 
δέν υπολογίζεται" 

(β) έάν δε είναι Τσον προς ή μεγαλύτερον του ποσοΟι των εικο
σιπέντε μίλς λογίζεται ώς ϊσον προς πεντήκοντα μίλς. 

(6) Όσάκις ή περίοδος δια τήν οποίαν είναι καταβλητέα σύντα
ξις γήρατος, σύνταξις άνικανότητος, σύνταξις χηρείας, σύνταξις ανα
πηρίας, επίδομα ορφάνιας ή παροχή λόγω θανάτου, δέν είναι πλήρης 
έβδομάς ή μήν, ή πληρωμή υπολογίζεται είς τό ήμερήσιον υψος τής 
παροχής δι ' έκάστην ήμέραν τής ώς εΐρηται περιόδου εξαιρουμένης 
τής Κυριακής. 

6. Προς τό ν σκοπόν δπως καθορισθή άν ήμερα τις είναι ήμερα 
ανεργίας δυνάμει των διατάξεων τοΟ εδαφίου (3) του "Αρθρου 18 
του Νόμου— 

(α) τό δυνάμει τής παραγράφου (δ) του ρηθέντος εδαφίου κερ
δαινόμενον ήμερήσιον ποσόν αποδοχών δέον νά μή; όπερ
βαίνη τ ά πεντακόσια μίλς' 

(β) τό δυνάμει της παραγράφου (η) του ρηθέντος εδαφίου 
έβδομαδιαΐον ποσόν αποδοχών είναι διά μέν τους εγγεγραμ
μένους λιμενεργάτας τρεις λίραι διά δε τους μή εγγεγραμ
μένους λιμενεργάτας τέσσαρες λίραι. 

7.—(1) Τό ποσόν τό όποιον καταβάλλεται δυνάμει τοΟ εδαφίου (6) 
του άρθρου 22 του Νόμου είς ήσφαλισμένον δστις δέν πληροί τάς 
προϋποθέσεις είσφορας διά σύνταξίν γήρατος εΐναι ισον προς τά 
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όγδοήκοντα επί τοις εκατόν της ολικής αξίας τών εισφορών αί. όποΐαι 
κατεβλήθησαν ύπ* αύτου ή υπέρ αύτου μή περιλαμβανομένων δμως 
τών έκ του Παγίου Ταμείου τής Δημοκροττίας τοιούτων δι ' εβδομάδας 
εισφορών άρχομένας κατά ή μετά τήν 5ην 'Οκτωβρίου 1964. 

(2) Ουδέν ποσόν καταβάλλεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
ειμή κατόπιν αΐτήσεως του ήσφαλισμένου υποβαλλομένης ούχι άργό-
τερον τών δώδεκα, μηνών από της ύπ' αύτου συμπληρώσεως της 
ηλικίας τών έβδομη κοντά ετών. 

8. 'Ή Ισχύς τών παρόντων Κανονισμών άρχεται τήν Ίην 'Ιανουαρίου 
1973. 


