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'Αριθμός 245 
Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 

Κανονισμοί δυνάμει τοΰ άρθρου 57 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς ύπό τοΰ άρθρου 57 του 
περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμου του 1972 χορηγουμένας αύτώ ιο6τοϋΐ972 
εξουσίας, εκδίδει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων (ΕΊσφοραί) Κανονισμοί του 1972. 

2.—(1) Έ ν τοις παροΰσι Κανονισμοΐς— 
(α) «.γραφεΐον ασφαλίσεων» σημαίνει Έπαρχιακόν Γραφεΐον 

Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων 
(β) «Νόμος» σημαίνει τόν περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων Νόμο.ν ιοβτοϋ 1972 

τοϋ 1972. 
(2) Πάντες οι λοιποί όροι και φράσεις κέκτηνται, εκτός εάν άλλως 

προκύπτη έκ τοΰ κειμένου, τάς ύπό του Νόμου άποδοθείσας αύτοΐς 
αντιστοίχους έννοιας. 

3. Πάς εργοδότης δστις δέν έχει έγγραφη δυνάμει τών περί Ετη
σίων 'Αδειών μετ' 'Απολαβών Νόμων του 1967 εως 1972 ή δυνάμει 
τών περί Τερματισμού 'Απασχολήσεως Νόμων του 1967 £ως 1972, 
εγγράφεται άποτεινόμενος προς το πλησίέστερον γραφεΐον ασφαλί
σεων έν τω καθωρισμένώ ύπό τοΰ διευθυντού τύπω,' παρέχων το 
όνοματεπώνυμον, την διεύθυνσιν και cov τόπον απασχολήσεως αύτοΰ, 
τόν αριθμόν τών ύπ' αύτοΰ απασχολουμένων προσώπων και οιανδή
ποτε άλλην πληροφορίαν ή οποία ήθελε ζητηθή ύπό τοΰ Διευθυντού. 

4. Πας μισθωτός ή αυτοτελώς εργαζόμενος ό όποιος δέν έ'χει άπο. 
ταθή δι' έγγραφήν δυνάμει των καταργηθέντων περί Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων Νόμων, εγγράφεται άποτεινόμενος προς τό' πλησίέστε
ρον γραφεΐον ασφαλίσεων έν τω καθωρισμένώ ύπό τοΰ Διευθυντοΰ 
τύπω, παρέχων τό όνοματεπώνυμον, τήν διεύθυνσιν και την ήλικίαν 
αύτοΰ, τόν αριθμόν τοΰ δελτίου ταυτότητος αύτοΰ και. οιανδήποτε 
άλλην πληροφορίαν ή οποία ήθελε ζητηθή ύπό τοΰ Διευθυντοΰ. Εις 
περίπτωσιν μισθωτού ό ούτω καθοριζόμενος τύπος συμπληροΰται έν 
μέρει ύπό τοΰ εργοδότου ώς προς τό όνοματεπώνυμον καί τήν διεύ. 
θυνσιν αύτοΰ, τόν αριθμόν έγγραφής,^τοϋ ώς εργοδότου καί οιαδή
ποτε άλλα στοιχεία τά όποΐα ήθελον ζητηθή ύπό τοΰ Διευθυντού. 

5.—(1) "Εκαστος εργοδότης, έκτος έάν τη έγκρίσει τοΰ Διευθυντοΰ 
γίνωσίν έν τη περιπτώσει αύτοΰ ϊτεραι διευθετήσεις, άμα τη ύπ' αύτοΰ 
προσλήψει οιουδήποτε μισθωτοΰ προμηθεύεται πινακίδα εισφορών διά 
τόν μισθωτόν τούτον. 

(2) Ό εργοδότης προμηθεύεται πινακίδα εισφορών υποβάλλων 
αΐτησίν προς τό πλησίέστερον γραφεΐον ασφαλίσεων έν τω καθωρί
σμένω ύπό του Διευθυντού τύπω, παρέχων τό όνοματεπώνυμον καί 
τόν αριθμόν Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων έκαστου μισθωτού διά τόν 
όποιον ή τοιαύτη αίτησις ύποδάλλεται καί οιανδήποτε άλλην πληρο
φορίαν ή όιτοία ήθελε ζητηθή ύπό τοΰ Διευθυντοΰ. 

(3) Όσάκις ό εργοδότης κατά τήν ύποβολήν αιτήσεως δι' έκδοσιν 
πινακίδος εισφορών, ώς προείρηται, δέν παρέχει τόν αριθμόν Κοινω
νικών 'Ασφαλίσεων του μισθωτού, ή τοιαύτη αίτησις δέον νά συνο
δεύηται ύπό αιτήσεως τοΰ μισθωτοΰ προς έγγραφήν δυνάμει τοΰ 
Κανονισμού 4 : 
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Νοείται δτι έάν ό εργοδότης αδύνατη να λάβη παρά του μισθωτού 
τάς πληροφορίας αί όποΐαι απαιτούνται δια την ύποβ^ήν,αΐτ^σεώς 
δι ' έκδο.σιν πινακίδος εισφορών, αποτείνεται δι ' ίίκδοσιν . προσωρινής 
πινακίδος εισφορών άναφορικώς. προς τόν μισθωτόν τούτον. 

6 — (1) Πας εργοδότης τηρεΐ βιβλίον αποδοχών ή' έτερον μητρώον 
εντός του οποίου καταχωρίζει τά ακόλουθα στοιχεία δι' εκαστον των 
έν ι η απασχολήσει αυτού μισθωτών : 

(α) Το όνοματεπώνυμον του μισθωτού' 
(β) τόν αριθμόν Κοινωνικών Ασφαλίσεων' και 
(γ) τό ποσόν πάσης προς τόν μισθωτόν γενομένης πληρωμής 

άναφορικώς προς άποδοχάς και τήν περίοδον εις ήν ή τοι
αύτη πληρωμή αναφέρεται. 

(2) Τό διβλίον αποδοχών ή τό έτερον μητρώον δέον να είναι προ
σιτόν δι ' έπιθεώρησιν κατά πάντα εύλογον χρόνον ύπό Επιθεωρητού 
οριζομένου δυνάμει του "Αρθρου 49 του Νόμου. 

7. Αί έβδομαδιαΐαι άποδοχαί μισθωτού
1 τίνος είναι άμελητέαι έν 

\r\ έννοια του σχετικού δρου έν τω άρθρω 2 του Νόμου έάν ύπολεί
πωνται του ποσού της μιας λίρας. 

8. Ό εργοδότης, έκτος έά ν τή έγκρίσει του Διευθυντού' γίνωσιν έν 
τη περιπτώσει αυτού έ'τεραι διευθετήσεις καταχωρίζει επί της πινα
κίδος εισφορών δι ' έκάστην εβδομάδα τήν καταβλητέαν ύπ' αυτού 
κα ι του μισθωτού είσφοράν άναφορικώς προς τήν εβδομάδα τάύτην 
ώς και οιανδήποτε άλλην πληροφορία^ ή οποία ήθελε ζητηθή ύπό του 
Διευθυντού. 

9. Πάσα εισφορά τήν οποίαν ό εργοδότης υποχρεούται δπως κατα
βολή δυνάμει του Νόμου, καταβάλλεται εντός δεκαπέντε ήμερων 
άπό τοΰ τέλους του μηνός εισφορών τοϋ* περιλαμβάνοντος τήν εβδο
μάδα είσφορών διά τήν οποίαν ή εισφορά εΐναι καταβλητέα. 

10.— (1) "Απασαι αί είσφοραί τάς όποιας ό εργοδότης υποχρεού
τα ι δπως κατάβάλη, καταβάλλονται ύπ' αύτου ε'ις τό γραφεΐον ασφα
λίσεων τό όποιον ό Διευθυντής ήθελε προς τούτο ορίσει ή καθ' δν 
τρόπον ό Διευθυντής ήθελεν εγκρίνει άναφορικώς προς είδικήν τίνα 
περίπτωσιν ή κατηγορία ν περιπτώσεων. 

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

άναφορικώς προς τους· οποίους καταβάλλονται αί είσφοραί' 
κα ι 

(β) υποβάλλει πιστοποιητικόν εισφορών έν τω καθωρισμένω ύπό 
του Διευθυντού τύπω. 

(3) Ό Διευθυντής δύναται νά μεταβάλη τήν ύπό της παραγράφου 
(2) προβλεπομένην διαδικασίαν άναφορικώς προς είδικήν τίνα περί
πτωσιν ή κατηγορίαν περιπτώσεων. 

11.—(1) 'Εντός δεκαπέντε ήμερων άπό του τέλους του μηνός 
είσφορών εντός τοΰ όποιου τερματίζεται ή άπασχόλησις τοΰ μισθω
τού, ό εργοδότης παραδίδει τήν πινακίδα εισφορών εις τό γραφεΐον 
ασφαλίσεων εις τό όποιον ούτος κατέβαλε τελευταίως είσφοράν άνα
φορικώςπρος τόν τοιούτον μισθωτόν. 

(2) Ό εργοδότης μεριμνά δπως οιαδήποτε ούτω παραδιδομένη 
πινσκίς είσφορών συμπληρωθή πρό ■ της τοιαύτης παραδόσεως καθ' 
δσον άφορα εις τά ακόλουθα στοιχεία, ήτοι, τό επάγγελμα του μισθω
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τοΰ έν τη υπηρεσία του εργοδότου, την ήμερομηνίαν τερματισμού της 
απασχολήσεως και τήν τελευταίαν διεύθυνση αυτού και δπως ή πινα
κίς εισφορών υπογραφή υπό του μισθωτού πρό της υπό του εργοδότου 
παραδόσεως αυτής. 

12. Έπι τω τερματισμώ της απασχολήσεως μισθωτού, ·5 εργοδότης 
εφοδιάζει αυτόν δια πιστοποιητικού απασχολήσεως έν τω καθοριζο
μένω ύπό του Διευθυντού τύπω έμφαΐνον τό ονοματεπώνυμο ν, τόν 
αριθμόν Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων και τόν αριθμόν ταυτότητος του 
μισθωτού κτχΐ τήν περίοδον απασχολήσεως αυτού κατά τό έτος είσφο. 
ρώ ν καθ' δ τερματίζεται ή άπασχόλησις. 

13. "Αμα τη λήξει της ισχύος τής πινακίδος είσφορών, ό εργοδότης 
οφείλει δπως εντός δεκαπέντε ήμερων από της τοιοτυτης λήξεως— 

(α) παραδώση τήν πινακίδα εισφορών εις τό γραφεΐον ασφαλί
σεων εις τό όποιον κατέβαλε τελευταίως εισφοράς διά τόν 
μισθωτόν 

(β) μεριμνήση δπως οιαδήποτε ούτω παραδιδομένη πινακίς, συμ. 
πληρωθή και υπογραφή ύπό του μισθωτού ώς έν τη παρα
γράφω (2) του Κοα/ονισμοΟ 11' και 

(γ) άποτοΦη δι' έκδοσιν νέας πινακίδος εισφορών διά τόν μισθω. 
τόν έάν ή ύπό τοΰ εργοδότου άπασχόλησις του μισθωτού 
συνεχίζηται. 

14.—(1) Πας αυτοτελώς εργαζόμενος ό όποιος υποχρεούται είς 
τήν καταβολήν εισφοράς οφείλει δπως καταβάλη ταύτην είς τό ύπό 
του Διευθυντού ορισθέν έν τή περιπτώσει αύτοΟ. γραφεΐον ασφαλί
σεων, εντός δεκαπέντε ήμερων από της λήξεως της σχετικής περιό. 
δου τών έν τή παραγράφω (2) καθοριζομένων τριμηνιαίων περιόδων, 
ή όποια περιλαμβάνει τήν εβδομάδα εισφορών διά τήν οποίαν ή 
εισφορά εΐναι καταβλητέα. 

(2) Αϊ έν τή παραγράφω (1) άναφερόμεναι τριμηνιαΐαι περίοδοι 
εΐναι αί τέσσαρες περίοδοι αί λήγουσαι τήν 13ην, 26ην, 39ην και 
τελευταίαν εβδομάδα εισφορών, αντιστοίχως, οιουδήποτε έτους 
εισφορών. 

15. Δι' έκάστην εβδομάδα εισφορών διά τήν οποίαν ό κάτοχος 
πιστοποιητικού προαιρετικής ασφαλίσεως δικαιούται νά καταβάλη 
είσφοράν, οφείλει δπως καταβάλη ταύτην. είς τό ύπό του Διευθυντού 
ορισθέν έν τή περιπτώσει αυτού γραφεΐον ασφαλίσεων ουχί άργό
τερον τών τριών μηνών άπό της λήξεως του περιλαμβάνοντος τήν 
τόιαύτην εβδομάδα Ιτους είσφορών, δέν δικαιούται δέ νά καταβάλη 
τήν είσφοράν ταύτην μετά τήν λήξιν τών ώς εΐρηται τριών μηνών. 

16. Ό τρόπος καταβολής τών δυνάμει του Νόμου καταβλητέων έκ 
του Ποτ/ίου Ταμείου τής Δημοκρατίας είσφορών καθορίζεται ύπό τοΟ 
Γενικού Λογιστου τής Δημοκρατίας και τοΟ Διευθυντού. 

17.—(1) 'Οσάκις δύο ή πλεονες έργοδόται κατέβαλον είσφοράς διά 
μισθωτόν τίνα άναφορικώς προς τήν αυτήν εβδομάδα είσφορών, ή 
είσφορά ή καταβληθείσα ύπό έκαστου εργοδότου, εξαιρουμένου τού 
πρώτον άπασχολήσοτντος τόν μισθωτόν, επιστρέφεται είς τόν κατα
βαλόντα ταύτην έργοδότην. 

(2) Είς περίπτωσιν καθ' ήν μισθωτός κατέβαλεν πλέον της μιας 
είσφοράς άναφορικώς προς τήν αυτήν εβδομάδα είσφορών, αί έπι 
πλέον της μιας καταβληθεΐσαι είσφοραΐ επιστρέφονται είς αυτόν, 
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(3) Είσφορά καταβληθείσα άχρεωστήτως ύπό εργοδότου, μισθω
τοί) ή αυτοτελώς εργαζομένου ή εισφορά καταβληθείσα ύπό προαι
ρετικώς ήσφαλισμένου άλλως ή συμφώνως προς τάς διατάξεις τοΟ 
Νόμου, επιστρέφεται εις τό ν καταβαλόντα ταύτην : 

Νοείται δτι ουδεμία εισφορά ο5τω καταβληθείσα επιστρέφεται, έάν 
κατεβλήθη άναφορικώς προς εικονική ν άπασχόλησιν επί σκοπώ εξα
σφαλίσεως παροχής δυνάμει το0 Νόμου. 

(4) Ουδεμία είσφορά επιστρέφεται δυνάμει το0 παρόντος Κανο
νισμοί} ειμή κατόπιν αίτήσεως ύπό τοΰ δικαιουμένου ε'ις τήν τοιαύτην 
έπιστροφήν υποβαλλομένης ουχί άργότερον των δώδεκα μηνών άπό 
της λήξεως τοΟ 2τους είσφορών δι' δ ή είσφορά κατεβλήθη. 

18; Ή ίσχύς τών παρόντων Κανονισμών άρχεται τήν Ιην 'Ιανουαρίου 
1973. 


