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Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται

Ασφαλιστική μονάδα:

για εργασία σύζυγος, ο οποίος συντηρείται από τη σύζυγό του,
• ΟΟ ανίκανος
γονέας
του,
• ασφαλισμένο/η,ο οποίος είναι ανίκανος για εργασία και συντηρείται από τον/την 		
ανήλικος νεότερος αδελφός ή αδελφή του, αν συντηρείται από τον/την 		
• Οασφαλισμένο/η.

Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την μετατροπή των πραγματικών και εξομοιούμενων
ασφαλιστέων αποδοχών σε ασφαλιστικές μονάδες.

Εξομοιούμενη ασφάλιση:

Ασφαλιστέες αποδοχές:
Το ποσό των αποδοχών του ασφαλισμένου αναφορικά με το οποίο είναι καταβλητέες
οι εισφορές.

Βασικές ασφαλιστέες αποδοχές:
Το ποσό ασφαλιστέων αποδοχών, το οποίο καθορίζεται κάθε έτος και αυξάνεται με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου των ασφαλιστέων αποδοχών κατά το προηγούμενο έτος εισφορών σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο αυτού
έτος εισφορών.

Βασική Ασφάλιση:
Περιλαμβάνει τις ασφαλιστέες αποδοχές κάθε χρόνου μέχρι του ποσού των βασικών
ασφαλιστέων αποδοχών, δηλαδή μέχρι τη μια μονάδα.

Εβδομαδιαία αξία:
Η αποτίμηση της ασφαλιστικής μονάδας σε ασφαλιστέες αποδοχές, με βάση το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

Εξαρτώμενο ασφαλισμένου:
σύζυγός του, με την οποία συζεί ή την οποία συντηρεί. Σε περίπτωση που η σύζυγος
• Ηεργάζεται,
εάν η παροχή αφορά σύνταξη γήρατος, ανικανότητας ή αναπηρίας με 		

•
•
•
•
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ουσιώδη χρόνο από 1.1.2013, δεν δίνεται αύξηση εξαρτώμενης συζύγου,
Παιδί ηλικίας κάτω των 15 ετών,
Άγαμη κόρη ηλικίας μεταξύ 15 και 23 ετών, η οποία τυγχάνει τακτικής εκπαίδευσης,
Άγαμος γιος ηλικίας μεταξύ 15 και 25 ετών, ο οποίος υπηρετεί τη θητεία του
στην Εθνική Φρουρά ή τυγχάνει τακτικής εκπαίδευσης,
Παιδί, ανεξάρτητα από ηλικία, το οποίο είναι μόνιμα ανίκανο για αυτοσυντήρηση,

Ασφαλιστέες αποδοχές για τις οποίες ο ασφαλισμένος δεν έχει υποχρέωση καταβολής
εισφορών:
για οποιαδήποτε περίοδο τακτικής φοίτησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα μετά το 16ο έτος
της ηλικίας του,
για περιόδους θητείας στην Εθνική Φρουρά,
για περιόδους που λαμβάνει επίδομα ασθενείας, ανεργίας, μητρότητας, σωματικής
βλάβης, ή σύνταξη ανικανότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
για την περίοδο που απουσιάζει από την εργασία του με γονική άδεια.

•
•
•
•

Κατά τον υπολογισμό του δικαιώματος και του ύψους της σύνταξης γήρατος και της σύνταξης χηρείας για θάνατο ασφαλισμένου, ο οποίος απεβίωσε κατά ή μετά από τη συντάξιμη ηλικία, λαμβάνεται υπόψη εξομοιούμενη ασφάλιση τακτικής εκπαίδευσης, μόνο για
περίοδο έξι ετών, δηλαδή μέχρι έξι ασφαλιστικές μονάδες. Τονίζεται ότι, στις περιπτώσεις
των υπόλοιπων παροχών λαμβάνεται υπόψη όλη η περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης
τακτικής εκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς. Ασφαλισμένη γυναίκα, δικαιούται για σκοπούς
απόκτησης δικαιώματος σε σύνταξη ή αύξηση του ποσού της σύνταξής της, για κάθε
παιδί που έχει γεννήσει ή έχει υιοθετήσει, εξομοιούμενη ασφάλιση για χρονική περίοδο
μέχρι και 156 εβδομάδες μέσα στο διάστημα των 12 χρόνων από τη γέννηση του κάθε
παιδιού της για κάλυψη τυχόν κενών στην ασφάλισή της.

Έτος εισφορών:
Για τους μισθωτούς, των οποίων οι αποδοχές καθορίζονται πάνω σε μηνιαία βάση,
σημαίνει ημερολογιακό έτος και για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους σημαίνει περίοδο
πενήντα δύο (52) ή πενήντα τριών (53) εβδομάδων, που αρχίζει την πρώτη Δευτέρα κάθε
έτους και λήγει την Κυριακή πριν από την πρώτη Δευτέρα του επόμενου έτους.
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Ουσιώδης χρόνος:

Πραγματική βασική ασφάλιση:

Σε σχέση με οποιαδήποτε παροχή, σημαίνει την πρώτη ημέρα από την οποία ένα πρόσωπο θα δικαιούταν την παροχή, εάν υπέβαλλε αίτηση μέσα στην καθορισμένη για την παροχή αυτή προθεσμία.

Αναφέρεται στις ασφαλιστέες αποδοχές κάθε χρόνου αναφορικά με τις οποίες έχουν
καταβληθεί εισφορές μέχρι του ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

Περίοδος αναφοράς:

Περιλαμβάνει τις ασφαλιστέες αποδοχές κάθε χρόνου πέρα από το ποσό των βασικών
ασφαλιστέων αποδοχών.

Η περίοδος που αρχίζει στις 5.10.1964, ή εάν ο ασφαλισμένος συμπλήρωσε την ηλικία
των 16 ετών μετά τις 3.10.1965, είναι η περίοδος που αρχίζει την πρώτη ημέρα του έτους
εισφορών μέσα στο οποίο ο ασφαλισμένος συμπλήρωσε την ηλικία αυτή και λήγει την
τελευταία εβδομάδα πριν από εκείνη η οποία περιλαμβάνει την ημερομηνία που αποκτά
δικαίωμα σε σύνταξη (ουσιώδης χρόνος). Η πιο πάνω περίοδος αρχίζει στις 7 Ιανουάριου
1957 ή την πρώτη ημέρα του έτους εισφορών μέσα στο οποίο ο ασφαλισμένος συμπλήρωσε την ηλικία των 16 ετών, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες είναι μεταγενέστερη,
για ασφαλισμένους οι οποίοι για να αποκτήσουν δικαίωμα σε σύνταξη χρειάζεται να συνυπολογιστούν περίοδοι ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν πριν από τις 5.10.1964, εάν
ο αιτητής μόνο με τον συνυπολογισμό τους αποκτά δικαίωμα για την παροχή, ή εάν ο
συνυπολογισμός αυξάνει το ύψος της σύνταξης.

Συμπληρωματική ασφάλιση:

Σχετικό έτος εισφορών:
Σε σχέση με παροχή, σημαίνει το τελευταίο έτος εισφορών πριν από το έτος παροχών
που περιλαμβάνει την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να ικανοποιούνται οι σχετικές
με την παροχή ασφαλιστικές προϋποθέσεις (δηλαδή για το πρώτο εξάμηνο του 2015
σχετικό έτος εισφορών είναι το 2013 και για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 σχετικό έτος
εισφορών είναι το 2014).

Περίοδος διακοπής της απασχόλησης:
Οποιεσδήποτε δύο ημέρες διακοπής της απασχόλησης, συναπτές ή μη, που εμπίπτουν
σε μια περίοδο έξι συναπτών ημερών και οποιεσδήποτε τέτοιες περιόδους διακοπής της
απασχόλησης μεταξύ των οποίων δεν παρεμβάλλεται χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
δεκατριών εβδομάδων απασχόλησης.
Δηλαδή, όχι μόνο να περάσει ημερολογιακά χρονικό διάστημα τουλάχιστον 13 εβδομάδων,
αλλά να υπάρξει και απασχόληση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 13 εβδομάδων.

Πραγματική ασφάλιση:
Περιλαμβάνει όλες τις ασφαλιστέες αποδοχές για τις οποίες πληρώθηκαν εισφορές.
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ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ
Υποχρεωτικά ασφαλισμένοι
Κάθε εργαζόμενος στην Κύπρο ασφαλίζεται υποχρεωτικά στο Σχέδιο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Οι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: τους
μισθωτούς και τους αυτοτελώς εργαζομένους. Κάθε μισθωτός ή αυτοτελώς εργαζόμενος
θα πρέπει εντός ενός μηνός να εγγραφεί στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Στην κατηγορία των μισθωτών κατατάσσονται όλοι όσοι απασχολούνται στην υπηρεσία
εργοδότη, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι ημικρατικών
οργανισμών και οι μαθητευόμενοι.
Στην κατηγορία των αυτοτελώς εργαζομένων κατατάσσονται όλοι γενικά οι αυτοεργοδοτούμενοι, δηλαδή αυτοί που εργάζονται σε δική τους επιχείρηση ή κάνουν οποιαδήποτε
εργασία για δικό τους λογαριασμό, π.χ. έμποροι, βιομήχανοι, βιοτέχνες, ελεύθεροι
επαγγελματίες, γεωργοί κ.ά.

Προαιρετικά ασφαλισμένοι
Οποιοσδήποτε υποχρεωτικά ασφαλισμένος, μισθωτός ή αυτοτελώς εργαζόμενος, παύσει
να εργάζεται, έχει δικαίωμα να ζητήσει να συνεχίσει την ασφάλισή του πάνω σε προαιρετική βάση, για να δικαιούται όμως να ασφαλιστεί προαιρετικά θα πρέπει να έχει πραγματική ασφάλιση, ίση με μία (1) τουλάχιστον ασφαλιστική μονάδα, δηλαδή να έχει
πραγματικές ασφαλιστέες αποδοχές ίσες με το ποσό των ετήσιων βασικών ασφαλιστέων
αποδοχών.
Δικαίωμα για προαιρετική ασφάλιση έχει και οποιοδήποτε πρόσωπο έχει τη συνήθη
διαμονή του στην Κύπρο και εργάζεται εκτός Κύπρου στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη,
στο έδαφος τρίτης χώρας έστω και αν δεν έχει προηγουμένως ασφάλιση για εργασία
στην Κύπρο.
Το ποσό των ετήσιων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών αυξάνεται κάθε χρόνο.

Εθνοφρουροί
Για όσους υπηρετούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά καταβάλλεται εισφορά από
την Κυπριακή Δημοκρατία.
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Γενικά
Η εισφορά κοινωνικών ασφαλίσεων είναι αναλογική, δηλαδή καθορίζεται ως ποσοστό
πάνω στις αποδοχές (ημερομίσθιο/μισθός ή εισόδημα) που λαμβάνονται υπόψη για
σκοπούς κοινωνικών ασφαλίσεων οι οποίες είναι γνωστές ως «ασφαλιστέες αποδοχές».
Ένα μέρος της εισφοράς πληρώνεται από τους ίδιους τους ασφαλισμένους, ένα μέρος
από τους εργοδότες τους και ένα άλλο μέρος από το κράτος.

Εισφορά μισθωτών
Για τους μισθωτούς, η εισφορά είναι 20,2%. Η εισφορά η οποία υπολογίζεται πάνω στα
ημερομίσθια ή τον μισθό του μισθωτού μέχρι ένα ανώτατο όριο που καθορίζεται κάθε
χρόνο, βαρύνει τον εργοδότη, τον μισθωτό και το κράτος σε αναλογία 7,8%, 7,8% και
4,6%, αντίστοιχα.
Αναλυτικότερα, τα ποσοστά εισφορών για μισθωτούς θα διαφοροποιηθούν
ως ακολούθως:
1. 21,5%, από το οποίο 8,3% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 8,3% από τον εργοδότη
και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019,
2. 22,8%, από το οποίο 8,8% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 8,8% από τον εργοδότη
και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2024,
3. 24,1%, από το οποίο 9,3% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 9,3% από τον εργοδότη
και 5,5% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2029,
4. 25,4%, από το οποίο 9,8% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 9,8% από τον εργοδότη
και 5,8% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
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κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2034, και
5. 26,7%, από το οποίο 10,3% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 10,3% από τον εργοδότη
και 6,1% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2039.
Στις περιπτώσεις εργοδοτών που εφαρμόζουν επαγγελματικά σχέδια συντάξεων
χωρίς εισφορές, το πιο πάνω ποσοστό κατανέμεται ως ακολούθως: 3,95% βαρύνει τον
μισθωτό, 11,65% τον εργοδότη, και 4,6% το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
Αναλυτικότερα, τα ποσοστά εισφορών για μισθωτούς που καλύπτονται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων χωρίς ο ίδιος να εισφέρει σ’ αυτό, θα διαφοροποιηθούν
ως ακολούθως:
1. 21,5%, από το οποίο 4,2% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 12,4% από τον εργοδότη
και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019,
2. 22,8%, από το οποίο 4,45% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 13,15% από τον εργοδότη
και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2024,
3. 24,1%, από το οποίο 4,7% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 13,9% από τον εργοδότη
και 5,5% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2029,
4. 25,4%, από το οποίο 4,95% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 14,65% από τον εργοδότη
και 5,8% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2034, και
5. 26,7%, από το οποίο 5,2% καταβάλλεται από τον μισθωτό, 15,4% από τον εργοδότη
και 6,1% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει
κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2039.
Στις περιπτώσεις μαθητευόμενων που εργάζονται χωρίς απολαβές, ο εργοδότης είναι
υπόχρεος να καταβάλλει τόσο τη δική του εισφορά όσο και την εισφορά του μαθητευόμενου. Ο μαθητευόμενος έχει υποχρέωση να καταβάλλει εισφορές μόνο πάνω στις πραγματικές του αποδοχές.
Οι ασφαλιστέες αποδοχές των μισθωτών, δηλαδή οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη
για σκοπούς κοινωνικών ασφαλίσεων, περιλαμβάνουν γενικά οτιδήποτε πληρώνεται στον
μισθωτό για την εργασία του, δηλαδή βασικό μισθό ή ημερομίσθιο, τιμαριθμικό επίδομα,
υπερωρίες, προμήθειες, 13ο/14ο μισθό, 53η/56η εβδομάδα, την εισφορά του εργοδότη
στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών και στα συντεχνιακά ταμεία αργιών κτλ. Εξαιρούνται μόνο
έκτακτες προμήθειες και χαριστικές πληρωμές.
Η νομοθεσία καθορίζει ανώτατο όριο αποδοχών για σκοπούς εισφορών. Το ποσό αυτό
αναθεωρείται συνήθως κάθε χρόνο. Σε περίπτωση που τα ημερομίσθια ή ο μισθός είναι
πιο ψηλός από το ποσό αυτό, δεν πληρώνεται εισφορά για το επιπλέον ποσό.
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Για μαθητευόμενους που εργάζονται με αποδοχές λιγότερες από το μισό ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, η εισφορά υπολογίζεται πάνω σε θεωρητικές αποδοχές ίσες
με το μισό του ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.
Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων τόσο
τη δική του εισφορά όσο και την εισφορά του μισθωτού, δικαιούται, όμως, να αφαιρεί
την εισφορά του μισθωτού από τα ημερομίσθια ή τον μισθό του την ημέρα που καταβάλλει τα ημερομίσθια ή τον μισθό στον μισθωτό. Αν ο εργοδότης παραλείψει να αφαιρέσει
την εισφορά του μισθωτού την ημέρα που καταβάλλει τα ημερομίσθια ή τον μισθό του,
δεν δικαιούται να αφαιρέσει την εισφορά αυτή από μελλοντικά ημερομίσθια ή μισθούς.

Εισφορά αυτοτελώς εργαζομένων
Για τους αυτοτελώς εργαζομένους η εισφορά είναι 19,2%. Από το ποσοστό αυτό, 14,6%
πληρώνει ο ίδιος ο αυτοτελώς εργαζόμενος και 4,6% το κράτος.
Αναλυτικότερα, τα ποσοστά εισφορών για αυτοτελώς εργαζομένους θα διαφοροποιηθούν ως ακολούθως:
1. 20,5%, από το οποίο 15,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 4,9% από το Πάγιο Ταμείο
της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2019.
2. 21,8%, από το οποίο 16,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 5,2% από το Πάγιο Ταμείο
της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2024,
3. 23,1%, από το οποίο 17,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 5,5% από το Πάγιο Ταμείο
της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2029,
4. 24,4%, από το οποίο 18,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 5,8% από το Πάγιο Ταμείο
της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2034, και
5. 25,7%, από το οποίο 19,6% καταβάλλεται από τον ίδιο και 6,1% από το Πάγιο Ταμείο
της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2039.
Το κατώτατο εβδομαδιαίο ποσό ασφαλιστέων αποδοχών για κάθε επαγγελματική κατηγορία είναι το γινόμενο του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών
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επί του συντελεστή που καθορίζεται για κάθε επαγγελματική κατηγορία (τεκμαρτά εισοδήματα). Κάθε αυτοτελώς εργαζόμενος καταβάλλει εισφορές πάνω στο κατώτατο ποσό
ασφαλιστέων αποδοχών για την κατηγορία στην οποία κατατάχθηκε.
Αν το πραγματικό εισόδημα αυτοτελώς εργαζομένου είναι χαμηλότερο από το κατώτατο
ποσό της αντίστοιχης επαγγελματικής κατηγορίας, τότε αυτός δικαιούται να υποβάλει
αίτηση συνοδευόμενη από αποδεικτικά στοιχεία για το εισόδημά του, ώστε να πληρώνει
εισφορές πάνω στο πραγματικό του εισόδημα.
Όταν ένας ασφαλισμένος εργάζεται ταυτόχρονα ως μισθωτός και ως αυτοτελώς εργαζόμενος, είναι υποχρεωμένος να ασφαλιστεί και για τις δύο απασχολήσεις του. Σε περίπτωση,
όμως, που ασφαλισμένος έχει δύο ή περισσότερα επαγγέλματα ως αυτοτελώς εργαζόμενος,
ασφαλίζεται μόνο για το επάγγελμα με το πιο ψηλό ποσό ασφαλιστέων αποδοχών.
Πιο κάτω φαίνονται οι επαγγελματικές κατηγορίες των αυτοτελώς εργαζομένων:

Επαγγελματική κατηγορία
1. Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Ειδικοί σε θέματα Υγείας (διπλωματούχοι).
2. Λογιστές, Οικονομολόγοι, Δικηγόροι και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες.
3. Διευθυντές (επιχειρηματίες), Κτηματομεσίτες, Χονδρέμποροι.
4. Καθηγητές/Δάσκαλοι (Πανεπιστημίου, Μέσης Εκπαίδευσης, Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Προσχολικής Ηλικίας, Βοηθοί Δάσκαλοι, Ειδικοί Δάσκαλοι).
5. Οικοδόμοι και πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα συναφές προς την οικοδομική 		
βιομηχανία.
6. Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Πτηνοτρόφοι, Αλιείς και Ασχολούμενοι με Παρόμοια 		
Επαγγέλματα.
7. Οδηγοί, Χειριστές Εκσκαφέων και Ασχολούμενοι με παρόμοια επαγγέλματα.
8. Τεχνικοί Βοηθοί, Συνεργάτες Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Χειριστές Μηχανημάτων
όχι συναφή με την οικοδομική βιομηχανία, και Συναρμολογητές προϊόντων από 		
Μέταλλο, Ελαστικό, Πλαστικό, Ξύλο και παρόμοια υλικά.
9. Γραφείς, Δακτυλογράφοι, Ταμίες, Ιδιαιτέρες Γραμματείς.
10. Τεχνίτες που δεν υπάγονται σε άλλη επαγγελματική κατηγορία.
11. Καταστηματάρχες.
12. Κρεοπώλες, Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες, Παρασκευαστές/Συντηρητές προϊόντων από
κρέας, γάλα, φρούτα, καπνό και ασχολούμενοι με παρόμοια επαγγέλματα.
13. Πλανοδιοπώλες, Διανομείς Ταχυδρομείου, Εργάτες Συλλογής Σκυβάλων, Εργάτες 		
Μεταλλείων/Λατομείων/Ειδών από πέτρα, Ναύτες, Ειδικοί για υποβρύχιες κατασκευές,
Εγκαταστάτες ανυψωτικού εξοπλισμού και Συρματόσχοινων και Οδοκαθαριστές, 		
Υπεύθυνοι για παροχή Υπηρεσιών και Πωλητές.
14. Καθαριστές, Κλητήρες, Φύλακες, Ιδιοκτήτες Καθαριστηρίων.
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15. Σχεδιαστές, Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικοί Πλοίων, Πράκτορες
και παρόμοιοι, Μουσικοί, Ταχυδακτυλουργοί.
16. Πρόσωπα που δεν υπάγονται σε άλλη επαγγελματική κατηγορία.

Εισφορά προαιρετικά ασφαλισμένων
Η εισφορά για τους προαιρετικά ασφαλισμένους που διακόπτουν την υποχρεωτική
ασφάλιση τους είναι 17,1% επί των ασφαλιστέων αποδοχών, και βαρύνει 13% τον προαιρετικά ασφαλισμένο και 4,1% το κράτος.
Αναλυτικότερα, τα ποσοστά εισφορών για προαιρετικά ασφαλισμένους εσωτερικού
θα διαφοροποιηθούν ως ακολούθως:
1. 18,4%, από το οποίο 14% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,4% από
το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2019,
2. 19,7%, από το οποίο 15% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,7% από
το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2024,
3. 21% ,από το οποίο 16% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5% από
το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2029,
4. 22,3%, από το οποίο 17% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,3% από το
Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2034, και
5. 23,6%, από το οποίο 18% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,6% από
το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από την πρώτη Δευτέρα του έτους εισφορών 2039.
Το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών, για το οποίο καταβάλλει εισφορές ο προαιρετικά
ασφαλισμένος, επιλέγεται από τον ίδιο και δεν μπορεί να είναι υψηλότερο του ύψους
των ασφαλιστέων αποδοχών που έχει σε πίστη του κατά το τελευταίο συμπληρωμένο έτος
πριν από την ημερομηνία έναρξης της προαιρετικής ασφάλισης ή του ενός τρίτου του
ύψους των ασφαλιστέων αποδοχών κατά τα τελευταία τρία έτη, πριν από την έναρξη της
προαιρετικής ασφάλισης. Εάν το ποσό είναι χαμηλότερο του ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών ο ασφαλισμένος δικαιούται να επιλέξει να καταβάλλει εισφορά με βάση
το εν λόγω ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.
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Πρόσωπα που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο και εργάζονται εκτός Κύπρου
στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο έδαφος τρίτης χώρας μπορούν να πληρώνουν
εισφορές πάνω στον μισθό ή τα ημερομίσθια που παίρνουν για την εργασία τους αυτή
μέχρι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών. Η εισφορά τους είναι 20,2%, από την
οποία 15,6% βαρύνει τον προαιρετικά ασφαλισμένο και 4,6% το κράτος.
Αναλυτικότερα τα ποσοστά εισφορών για προαιρετικά ασφαλισμένους εξωτερικού
θα διαφοροποιηθούν ως ακολούθως:
1. 21,5%, από το οποίο 16,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 4,9%
από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2019,
2. 22,8%, από το οποίο 17,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,2%
από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2024,
3. 24,1%, από το οποίο 18,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,5%
από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2029,
4. 25,4%, από το οποίο 19,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 5,8%
από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2034, και
5. 26,7%, από το οποίο 20,6% καταβάλλεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο και 6,1%
από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, από το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2039.
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Εισφορά για Εθνοφρουρούς
Οι εισφορές για την περίοδο υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά θεωρούνται ότι αντιστοιχούν
σε ασφαλιστέες αποδοχές ίσες με το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Οι αποδοχές αυτές λαμβάνονται υπόψη ως εξομοιούμενες αποδοχές για όλες τις παροχές και ως
πραγματικές ασφαλιστέες αποδοχές για σκοπούς συντάξεων ανικανότητας και χηρείας
και επιδόματος ορφανίας.

Τερματισμός υποχρέωσης πληρωμής εισφορών
Η υποχρέωση για πληρωμή εισφορών τόσο για μισθωτούς όσο και για αυτοτελώς εργαζομένους παύει από την ημέρα που ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τη συντάξιμη ηλικία,
δηλαδή την ηλικία των 65 ετών. Ασφαλισμένος, ο οποίος συμπληρώνει τη συντάξιμη
ηλικία (65 ετών) και δεν ικανοποιεί τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις για σύνταξη
γήρατος, συνεχίζει να πληρώνει εισφορές μέχρι να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις αυτές.
Σε καμιά περίπτωση δεν πληρώνονται εισφορές πέραν της ηλικίας των 68 ετών.
Άτομο για το οποίο δεν καταβλήθηκε καμία εισφορά πριν από την ημέρα που συμπλήρωσε τη συντάξιμη ηλικία δεν δικαιούται να ασφαλιστεί.
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ΠΕΡΙΟΔΟΙ
ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Κάθε ασφαλισμένος λογίζεται ότι έχει ασφαλιστέες αποδοχές για τις οποίες, όμως,
δεν έχει υποχρέωση πληρωμής εισφορών για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. για οποιαδήποτε περίοδο μετά το 16ο έτος της ηλικίας του κατά την οποία τυγχάνει
τακτικής εκπαίδευσης ή μαθητείας που εγκρίνει ο Διευθυντής. Σημειώνεται ότι για
σκοπούς σύνταξης γήρατος λαμβάνονται υπόψη μόνο μέχρι έξι χρόνια τακτικής 		
εκπαίδευσης,
β. για οποιαδήποτε περίοδο λαμβάνει επίδομα ασθενείας, ανεργίας, μητρότητας ή σωματική βλάβης ή σύνταξη ανικανότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεών,
γ. για οποιαδήποτε περίοδο δηλωμένης ανεργίας ή ασθενείας για την οποία δεν δικαιούται επίδομα. Σε τέτοια, όμως, περίπτωση, η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι
μήνες,
δ. για την περίοδο που αρχίζει την πρώτη ημέρα του έτους εισφορών τού αμέσως προηγούμενου εκείνου, μέσα στο οποίο κατέστη ασφαλισμένος και λήγει την τελευταία ημέρα της περιόδου εισφοράς πριν από αυτή, μέσα στην οποία κατέστη ασφαλισμένος,
ε. για περίοδο κατά την οποία απουσιάζει από την εργασία του με γονική άδεια.
Το ποσό των εξομοιούμενων ασφαλιστέων αποδοχών για περιόδους που δεν πληρώνεται
επίδομα ή σύνταξη ανικανότητας είναι ίσο με το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Για περιόδους που ο ασφαλισμένος δικαιούται επίδομα ή σύνταξη ανικανότητας, το
ποσό των εξομοιούμενων ασφαλιστέων αποδοχών είναι ίσο με την αξία των ασφαλιστέων
μονάδων πάνω στις οποίες υπολογίστηκε το ύψος της παροχής. Σε καμιά, όμως, περίπτωση δεν είναι χαμηλότερο του ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.
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Περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης σε περίπτωση
θανάτου ή μόνιμης ανικανότητας για εργασία
Ασφαλισμένος που απεβίωσε ή μένει μόνιμα ανίκανος για εργασία πριν από την ηλικία
των εξήντα τριών ετών, η περίοδος από την ημέρα του θανάτου ή της ανικανότητας μέχρι
την ημέρα που ο ασφαλισμένος θα συμπλήρωνε την ηλικία των 63 ετών θεωρείται ως
περίοδος ασφάλισης. Για την περίοδο αυτή ο ασφαλισμένος λογίζεται ότι έχει εβδομαδιαίο ποσό εξομοιούμενων ασφαλιστέων αποδοχών ίσο με την εβδομαδιαία αξία του ετήσιου μέσου όρου των ασφαλιστικών μονάδων συμπληρωματικής ασφάλισής του από τις
6.10.1980, ή από την αρχή του έτους εισφορών μέσα στο οποίο ο ασφαλισμένος συμπλήρωσε την ηλικία των 16 ετών, ή από την ημερομηνία από την οποία ο ασφαλισμένος συμπλήρωσε την ηλικία των 25 ετών (νοουμένου ότι και οι δύο ημερομηνίες είναι μετά τις
6.10.1980), μέχρι την τελευταία εβδομάδα πριν από τον ουσιώδη χρόνο.
Περαιτέρω, εάν η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα 5 έτη λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προ
του ουσιώδους χρόνου περίοδος των 5 ετών, εάν αυτό είναι ευεργετικότερο για τον
ασφαλισμένο.

Περίοδος εξομοιούμενης ασφάλισης για φροντίδα παιδιών
Ασφαλισμένη γυναίκα, η οποία γεννήθηκε κατά ή μετά την 1.1.1930, δικαιούται για
σκοπούς απόκτησης δικαιώματος σε σύνταξη ή αύξηση του ποσού της σύνταξής της,
για κάθε παιδί που έχει γεννήσει ή υιοθετήσει, να πιστωθεί με ασφαλιστέες αποδοχές
για χρονική περίοδο μέχρι και 156 εβδομάδες μέσα στο διάστημα των 12 χρόνων από
τη γέννηση του παιδιού για κάλυψη τυχόν κενών στην ασφάλισή της.
Το ποσό των εξομοιούμενων ασφαλιστέων αποδοχών για κάθε εβδομάδα είναι ίσο με
το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.
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ΠΑΡΟΧΕΣ
Παροχές του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Οι παροχές του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι κατηγορίες ασφαλισμένων που
τις δικαιούνται παρατίθενται πιο κάτω:

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Βοήθημα τοκετού

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Οι πραγματικές και οι εξομοιούμενες ασφαλιστέες αποδοχές τού ασφαλισμένου σε κάθε
έτος εισφορών μετατρέπονται σε ασφαλιστικές μονάδες. Μια ασφαλιστική μονάδα σε
κάθε έτος εισφορών αποτελεί τη βασική ασφάλιση και οποιοσδήποτε αριθμός μονάδων
πέραν της μιας μονάδας αποτελεί τη συμπληρωματική ασφάλιση.

Μητέρα με βάση τις δικές της εισφορές ή του συζύγου της, ανεξάρτητα από κατηγορία
ασφάλισης.

Βοήθημα κηδείας
Μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι και προαιρετικά ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι.

Επίδομα μητρότητας
Γυναίκες μισθωτές, αυτοτελώς εργαζόμενες και προαιρετικά ασφαλισμένες στην υπηρεσία
Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό.

Επίδομα ασθενείας

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΧΕΔΙΟ
Οι εισφορές τις οποίες πλήρωσε ή με τις οποίες πιστώθηκε οποιοσδήποτε ασφαλισμένος
στο παλιό Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δηλαδή πριν από τις 6.10.1980, ισχύουν και
στο Αναλογικό Σχέδιο. Για τον σκοπό αυτό, κάθε τέτοια εβδομαδιαία εισφορά μετατρέπεται σε ασφαλιστικές μονάδες οι οποίες προσμετρούν μόνο ως βασική ασφάλιση.

ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Κάθε χρόνο γίνεται έρευνα για να εξακριβωθεί εάν υπήρξε αύξηση στις αποδοχές γενικά.
Το εβδομαδιαίο και ετήσιο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών κάθε έτος αυξάνεται σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου των ασφαλιστέων αποδοχών κατά
το προηγούμενο έτος εισφορών σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο έτος εισφορών.
Για σκοπούς παροχών, κάθε ασφαλιστική μονάδα αποτιμάται σε ασφαλιστέες αποδοχές,
με βάση το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών που είναι ορισμένο κατά τον
ουσιώδη χρόνο.
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Μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι και προαιρετικά ασφαλισμένοι στην υπηρεσία Κύπριου
εργοδότη στο εξωτερικό.

Επίδομα ανεργίας
Μισθωτοί και προαιρετικά ασφαλισμένοι στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο
εξωτερικό.

Επίδομα αγνοουμένου
Μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι και προαιρετικά ασφαλισμένοι.

Σύνταξη ανικανότητας
Μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι και προαιρετικά ασφαλισμένοι στην υπηρεσία Κύπριου
εργοδότη στο εξωτερικό.

Σύνταξη γήρατος
Μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι και προαιρετικά ασφαλισμένοι.

Σύνταξη χηρείας
Μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι και προαιρετικά ασφαλισμένοι.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ

Επίδομα ορφανίας
Μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι και προαιρετικά ασφαλισμένοι.

Παροχές για εργατικά ατυχήματα
Επίδομα σωματικής βλάβης
Μισθωτοί
Παροχές αναπηρίας		
Μισθωτοί
Παροχές θανάτου
Μισθωτοί
Όλες οι παροχές, εκτός από τα βοηθήματα που πληρώνονται εφάπαξ, περιλαμβάνουν
τη βασική παροχή και τη συμπληρωματική παροχή. Αυτό δεν σημαίνει πως ο δικαιούχος παίρνει δύο χωριστές πληρωμές. Ο διαχωρισμός γίνεται επειδή διαφέρει η βάση υπολογισμού των δύο μερών της παροχής.

Για να καταβληθεί οποιαδήποτε παροχή θα πρέπει ο δικαιούχος να υποβάλει αίτηση
σε ειδικό έντυπο και να υποβάλει μαζί με αυτό τα πρωτότυπα πιστοποιητικά και άλλα
δικαιολογητικά που χρειάζονται για την παροχή που ζητά.
Για κάθε παροχή, η νομοθεσία καθορίζει προθεσμία υποβολής της αίτησης. Όταν η προθεσμία περάσει, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο δικαιούχος να απωλέσει μέρος της
παροχής ή ακόμη και ολόκληρη την παροχή. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται σε ειδικά έντυπα που ο δικαιούχος μπορεί να προμηθευτεί από οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή μέσω του διαδικτύου.

Τρόπος καταβολής παροχών

Οι βασικές παροχές υπολογίζονται πάνω στη βασική ασφάλιση, δηλαδή πάνω στις βασικές ασφαλιστέες αποδοχές του. Εκτός από την προσωπική βασική παροχή, ο ασφαλισμένος δικαιούται και αυξήσεις ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτωμένων του. Τέτοιες αυξήσεις δεν πληρώνονται για περισσότερους από τρεις εξαρτωμένους.

Η καταβολή της παροχής γίνεται το ταχύτερο δυνατόν μετά από τη λήψη της απόφασης,
μέσω εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό τού δικαιούχου.

Οι συμπληρωματικές παροχές υπολογίζονται πάνω στη συμπληρωματική ασφάλιση, δηλαδή σε οποιονδήποτε αριθμό μονάδων πέραν της μιας μονάδας. Αυξήσεις συμπληρωματικής παροχής για εξαρτωμένους δεν πληρώνονται.

Περιπτώσεις όπου υπάρχει δικαίωμα για δύο
ή περισσότερες παροχές
Όταν ένα πρόσωπο έχει δικαίωμα σε δύο η περισσότερες παροχές για την ίδια περίοδο με
βάση τη δική του ασφάλιση, δεν πληρώνεται και τις δύο παροχές αλλά εκείνη που είναι
πιο ψηλή. Αυτό δεν εφαρμόζεται όταν υπάρχει ταυτόχρονα δικαίωμα σε σύνταξη χηρείας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις καταβάλλεται παράλληλα και οποιαδήποτε άλλη παροχή.
Όταν ένα πρόσωπο δικαιούται ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες συντάξεις αναπηρίας για
διαφορετικά εργατικά ατυχήματα ή επαγγελματικές ασθένειες, πληρώνεται τις συντάξεις
αυτές, το ολικό όμως ποσό τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης για
αναπηρία βαθμού 100%.
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Αναπροσαρμογή συντάξεων
Κάθε φορά που ανατιμούνται οι ασφαλιστέες αποδοχές, αναπροσαρμόζονται ταυτόχρονα
και με βάση το ποσοστό ανατίμησης οι βασικές συντάξεις.
Οι συμπληρωματικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται, επίσης, σε ποσοστό που καθορίζεται,
αφού ληφθεί υπόψη η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή. Σημειώνεται ότι η αύξηση
αυτή των συμπληρωματικών συντάξεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της αύξησης
βασικών συντάξεων.
Οι βασικές και συμπληρωματικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται, επίσης, κάθε Ιούλιο με
βάση την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή, αν το ποσοστό της αύξησης είναι ίσο ή
μεγαλύτερο από 1%.

Προθεσμίες αιτήσεων για παροχές
Πιο κάτω παρατίθενται οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τις διάφορες παροχές
του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Παροχή

Προθεσμία αίτησης

Βοήθημα τοκετού

Ένας χρόνος

Βοήθημα κηδείας

Ένας χρόνος

Επίδομα μητρότητας

Είκοσι μία ημέρες

Επίδομα ασθενείας

Είκοσι μία ημέρες

Επίδομα ανεργίας

Η πρώτη ημέρα ανεργίας

Σύνταξη ανικανότητας

Τρεις μήνες

Σύνταξη γήρατος

Τρεις μήνες

Σύνταξη χηρείας

Τρεις μήνες

Επίδομα ορφανίας

Τρεις μήνες

Επίδομα σωματικής βλάβης
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Επίδομα σωματικής βλάβης

Είκοσι μία ημέρες

Παροχές αναπηρίας

Τρεις μήνες

Παροχές θανάτου

Τρεις μήνες
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