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Ν. 174/89 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

Αρ. 2456 της 10ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1989 
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόµος του 1989 εκδίδεται µε 
δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του 
Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 174 του 1989 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ 
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
Συνοπτικός τίτλος. 

63(Ι) του 1997 
15(Ι) του 2001 

140(Ι) του 2003 
86(Ι) του 2010 
79(I) του 2011. 

 

1. Ο Νόµος αυτός θα αναφέρεται ως οι περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης 
των Εργοδοτών Νόµοι του 1989 έως 2011. 
 

Ερµηνεία. 2. Στο Νόµο αυτό, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια — 
 

 
72 του 1984. 

«ασφάλιση κλάδου εργατικών αποζηµιώσεων» έχει την έννοια που έχει ο όρος αυτός 
στον περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόµο· 
 

2(α) του 63(Ι) του 
1997. 

«ασφαλιστήριο» σηµαίνει ασφαλιστήριο έγγραφο, που περιλαµβάνει και προσωρινό 
ασφαλιστήριο. 
 

792093813 
2(α) του 79(Ι) του 

2011. 
35(Ι) του 2002 

141(Ι) του 2003 
165(Ι) του 2003 
69(Ι) του 2004 
70(Ι) του 2004 

136(Ι) του 2004 
152(Ι) του 2004 
153(Ι) του 2004 
240(Ι) του 2004 
17(Ι) του 2005 
26(Ι) του 2008 

105(Ι) του 2009. 

«ασφαλιστής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί της 
Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµους του 
2002 έως 2009, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται· 

 «ατύχηµα» σηµαίνει οποιοδήποτε συµβάν ένεκα του οποίου προκαλείται θάνατος ή 
σωµατική βλάβη σε εργοδοτούµενο, εφόσο το συµβάν αυτό προκαλείται από την και 
κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του εργοδοτουµένου. Ατύχηµα που συµβαίνει 
κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του εργοδοτουµένου τεκµαίρεται ως ατύχηµα 
που εµπίπτει στις διατάξεις του Νόµου αυτού εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο· 
 

2(β) του 79(Ι) του 
2011. 

«∆ιευθυντής» σηµαίνει τον ∆ιευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων· 
 

2(β) του 63(Ι) του 
1997. 

 

«δικαστική απόφαση» σηµαίνει απόφαση ή διάταγµα που εκδίδεται µόνο από 
αρµόδιο ∆ικαστήριο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στα πλαίσια οποιασδήποτε 
διαδικασίας για την πληρωµή οποιουδήποτε ποσού που αφορά αποζηµιώσεις για 
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Κεφ. 10. 

ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια και δεν περιλαµβάνει απόφαση ή διάταγµα 
(δικαστική ή διαιτησίας) που σχετίζεται µε εγγραφή αλλοδαπών δικαστικών 
αποφάσεων, βάσει των διατάξεων του περί Αλλοδαπών ∆ικαστικών Αποφάσεων 
(Αµοιβαία Εκτέλεσις) Νόµου, ή οποιουδήποτε νόµου ο οποίος τον τροποποιεί ή τον 
ανακαλεί. 
 

 
 

Επίσηµη εφηµερίδα 
Παράρτηµα 

Τρίτο Ι: 
29.8.1980. 

«επαγγελµατική ασθένεια» σηµαίνει νόσο ή βλάβη, όπως αυτές καθορίζονται στις 
δυο στήλες του Πίνακα που εκτίθεται στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Νόσοι) 
Κανονισµούς του 1980. 
 

 «εργοδότης» σηµαίνει πρόσωπο µε το οποίο ο εργοδοτούµενος έχει συνάψει 
σύµβαση εργασίας ή µαθητείας ή αν και δεν έχει συνάψει µε αυτόν σύµβαση 
εργασίας ή µαθητείας, η σχέση µεταξύ τους είναι σχέση εργοδότη και 
εργοδοτουµένου και περιλαµβάνει οργανισµό δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου µε ή 
χωρίς νοµική προσωπικότητα, το νόµιµο προσωπικό αντιπρόσωπο θανόντα εργοδότη 
και υπεράκτια ή αλλοδαπή εταιρεία που είναι εγγεγραµµένη στην Κύπρο ή 
αντιπροσωπεύεται στην Κύπρο, και οι όροι «απασχόληση» και «εργοδοτούµενος» θα 
ερµηνεύονται ανάλογα· 
 
«πιστοποιητικό ασφάλισης» σηµαίνει το πιστοποιητικό που καθορίζεται σε 
Κανονισµούς. 
 

 
72 του 1984. 

«Συµβουλευτικό Σώµα» σηµαίνει το Συµβουλευτικό Σώµα Ασφαλειών που έχει 
καθιδρυθεί από τον περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόµο. 
 
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Οικονοµικών. 
 

Εξαιρούµενες 
απασχολήσεις. 

3. Οι διατάξεις του Νόµου αυτού δεν εφαρµόζονται στις πιο κάτω περιπτώσεις: 
 
(α) Όταν η απασχόληση είναι µια από αυτές που περιγράφονται στο Μέρος II του 
Πρώτου Πίνακα του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου· 
 
(β) όταν ο εργοδότης είναι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία· 
 
(γ) όταν ο εργοδότης ανήκει σε εξαιρούµενη τάξη εργοδοτών που θα καθοριστεί από 
το Υπουργικό Συµβούλιο µε κανονισµούς. 
 

Υποχρέωση 
ασφάλισης. 

4.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του Νόµου αυτού, κάθε εργοδότης υποχρεούται 
να είναι ασφαλισµένος µε οποιοδήποτε ασφαλιστή έναντι της ευθύνης του για 
ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούµονό του. 
 

176495075 
3 του 63(Ι) του 

1997. 
3 του 79(Ι) του 

2011. 
 

(2) Η υποχρέωση του εργοδότη, που προβλέπεται στο εδάφιο (1) επεκτείνεται και 
στις περιπτώσεις απασχόλησης µόνιµων κατοίκων Κύπρου, εργοδοτουµένων στο 
εξωτερικό στους οποίους θα προκληθεί ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια. 
 

∆ιατάξεις για το 
ασφαλιστήριο. 

5.—(1) Για τους σκοπούς του Νόµου αυτού το ασφαλιστήριο πρέπει— 
 
(α) Να εκδοθεί από ασφαλιστή· 
 
(β) να ασφαλίζει εργοδότη για την ευθύνη του για ατύχηµα ή επαγγελµατική 
ασθένεια σε οποιοδήποτε από τους εργοδοτουµένους του, όπως απαιτείται από το 
Νόµο αυτό: 
 

2 του 15(Ι) του 
2001. 

Νοείται ότι το ασφαλιστήριο δεν απαιτείται να καλύπτει– 
 
(i) Οποιαδήποτε ευθύνη του εργοδότη που εγείρεται δυνάµει συµφωνίας και η οποία 
ευθύνη δε θα εγειρόταν, αν δεν υπήρχε τέτοια συµφωνία· και 
 

2(α) του 140(Ι) του (ii) ευθύνη σε σχέση µε θάνατο ή σωµατική βλάβη οποιουδήποτε προσώπου, το 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally 
embedded signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2011. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

2003. οποίο µεταφέρεται µέσα ή πάνω σε µηχανοκίνητο όχηµα, επιβιβάζεται πάνω σε 
τέτοιο όχηµα ή αποβιβάζεται από αυτό, και που προκύπτει ως αποτέλεσµα και κατά 
τη διάρκεια της εργοδότησης τέτοιου προσώπου και ως αποτέλεσµα της χρήσης του 
µηχανοκινήτου αυτού οχήµατος σε οδό. 
 

4 του 79(Ι) του 
2011. 

(2) Η κάλυψη που απαιτείται να παρέχεται από το ασφαλιστήριο, δυνάµει της 
παραγράφου (β) του εδαφίου (1), περιλαµβάνει κάλυψη για σωµατική βλάβη ή 
θάνατο. 
 

4 του 79(Ι) του 
2011. 

(3) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) - 
 
(α) για κάθε ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια σε σχέση µε κάθε εργοδοτούµενο, 
το ελάχιστο όριο κάλυψης ανέρχεται στις εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ 
(€160.000,00), περιλαµβανοµένων εξόδων και τόκων· 
 

 (β) για κάθε περιστατικό ή σειρά περιστατικών που προέρχονται από την ίδια 
γενεσιουργό αιτία, το ελάχιστο όριο κάλυψης ανέρχεται στα τρία εκατοµµύρια 
τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€3.415.000,00) περιλαµβανοµένων εξόδων 
και τόκων· 
 

 (γ) για κάθε περίοδο ασφάλισης, το ελάχιστο όριο κάλυψης ανέρχεται στα πέντε 
εκατοµµύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.125.000,00) περιλαµβανοµένων 
εξόδων και τόκων:  
 

 Νοείται ότι, σε περιπτώσεις που έχουν εγερθεί περισσότερες από µια απαιτήσεις που 
απορρέουν από το ίδιο περιστατικό ή από µια σειρά περιστατικών και οι οποίες 
συνολικά υπερβαίνουν το ποσό των τριών εκατοµµυρίων τετρακοσίων δεκαπέντε 
χιλιάδων ευρώ (€3.415.000,00), όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β), το ελάχιστο 
ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (€160.000,00), κατά εργοδοτούµενο, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο (α), κατανέµεται µειωµένο κατά το ποσοστό που 
αντιστοιχεί στην αναλογία του ποσού των τριών εκατοµµυρίων τετρακοσίων 
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€3.415.000,00), προς το σύνολο των ποσών που έχουν 
επιδικασθεί. 
 

317175567 
2(β) του 140(Ι) του 

2003. 
(4) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), εκτός αν από το κείµενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια— 
 
(α) Οι όροι ‘µηχανοκίνητο όχηµα’, ‘χρήση’ και ‘οδός’ έχουν την έννοια που 
αποδίδεται στους όρους αυτούς από τους περί Μηχανοκινήτων Οχηµάτων 
(Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Τρίτου) Νόµους του 2000 και 2003· 
 
(β) ‘πρόσωπο το οποίο µεταφέρεται’ δεν περιλαµβάνει τον οδηγό του µηχανοκινήτου 
οχήµατος. 
 

2(γ) του 140(Ι) του 
2003. 

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου, αυτός που εκδίδει ένα 
ασφαλιστήριο σύµφωνα µε το άρθρο αυτό υπέχει ευθύνη για κάλυψη του εργοδότη 
που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο σε σχέση µε οποιαδήποτε ευθύνη που καλύπτεται 
από το ασφαλιστήριο. 
 
(6) Το ασφαλιστήριο δε θα έχει οποιαδήποτε ισχύ για τους σκοπούς του Νόµου 
αυτού εκτός αν εκδοθεί από τον ασφαλιστή υπέρ του εργοδότη που έχει 
συνοµολογήσει µε τον ασφαλιστή το ασφαλιστήριο και να παραδοθεί σ’ αυτόν 
πιστοποιητικό (που στο Νόµο αυτό θα αναφέρεται ως «πιστοποιητικό ασφάλισης») 
στον καθοριζόµενο τύπο. 
 

∆απάνες σε 
νοσοκοµείο. 

6. Όταν διενεργείται µια πληρωµή, είτε µετά από παραδοχή ευθύνης είτε όχι, από 
κάποιο ασφαλιστή σύµφωνα µε ασφαλιστήριο που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Νόµου αυτού, αναφορικά µε το θάνατο ή τη σωµατική βλάβη 
οποιουδήποτε προσώπου, που προκλήθηκε από ατύχηµα ή επαγγελµατική ασθένεια, 
και το δε πρόσωπο αυτό, σε γνώση του ασφαλιστή, νοσηλεύτηκε είτε ως εξωτερικός 
είτε ως εσωτερικός ασθενής σε κυβερνητικό νοσοκοµείο, θα καταβάλλονται από 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally 
embedded signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2011. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

ασφαλιστή στο νοσοκοµείο αυτό και οι δαπάνες που εύλογα διενεργήθηκαν από 
αυτό για νοσηλεία του ασθενή νοουµένου ότι δε θα υπερβαίνουν το συνολικό ποσό 
των χιλίων λιρών. 
 

Ανίσχυρος όρος σε 
ασφαλιστήριο. 

7.—(1) Όρος που περιέχεται σε ασφαλιστήριο το οποίο εκδόθηκε για τους σκοπούς 
του Νόµου αυτού και προβλέπει ότι δε θα ανακύψει οποιαδήποτε ευθυνή δυνάµει 
του ασφαλιστηρίου ή ότι οποιαδήποτε ευθύνη που θα ανακύψει θα παύσει σε 
περίπτωση επέλευσης µιας ορισµένης πράξης ή παράλειψης µετά το συµβάν από το 
οποίο απορρέει η αξίωση για αποζηµίωση δυνάµει του ασφαλιστηρίου, στερείται 
οποιασδήποτε ισχύος, αν ο όρος αυτός αναφέρεται σε αξιώσεις που απορρέουν από 
ευθύνη που εκτίθεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του Νόµου 
αυτού: 
 
Νοείται ότι καµιά διάταξη του άρθρου αυτού δε θα ερµηνευθεί κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να καθίσταται άκυρος όρος του ασφαλιστηρίου που επιβάλλει στον 
ασφαλισµένο να επιστρέψει στον ασφαλιστή οποιοδήποτε ποσό, που δυνατόν ο 
ασφαλιστής να υποχρεώθηκε να καταβάλει δυνάµει του ασφαλιστηρίου και το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων σε περίπτωση παράβασης 
των όρων του ασφαλιστηρίου από τον ασφαλισµένο. 
 

4 του 63(Ι) του 
1997. 

(2) Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί και παραδοθεί πιστοποιητικό ασφάλισης υπέρ 
του προσώπου που έχει συνοµολογήσει το ασφαλιστήριο, σύµφωνα µε το εδάφιο (3) 
του άρθρου 5 του Νόµου, οποιαδήποτε διάταξη του ασφαλιστηρίου τυχόν επιδιώκει 
να περιορίσει την ασφαλιστική κάλυψη του ασφαλισµένου προσώπου, σε σχέση µε 
τα πιοκάτω θέµατα, δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ όσον αφορά την ευθύνη που πρέπει 
να καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου— 
 
(α) Τον αριθµό, την ηλικία, το φύλο, τη φυσική ή διανοητική κατάσταση, την 
εθνικότητα, τη µόρφωση, την εκπαίδευση ή κατάρτιση, την επιδεξιότητα, την 
ειδικότητα ή γενικά την ικανότητα των εργοδοτουµένων ή οποιουδήποτε από 
αυτούς. 
 
(β) Τον τόπο ή το χώρο, το χρόνο, τη διάρκεια, το µέσο και γενικά τον τρόπο 
διεξαγωγής της εργασίας των εργοδοτουµένων ή οποιουδήποτε από αυτούς εφόσον η 
εργασία διεξάγεται µέσα στη Γεωγραφική Περιοχή στην οποία αναφέρεται το 
ασφαλιστήριο. 
 
(γ) Τη χρήση ή όχι από τους εργοδοτουµένους ή από οποιοδήποτε από αυτούς 
οποιουδήποτε εργαλείου, µηχανήµατος, εξαρτήµατος ή µέσου προστασίας. 
 
(δ) Τη φύση της εργασίας του εργοδοτουµένου ή οποιουδήποτε από αυτούς ή του 
εργοδότη. 
 
(ε) Τη νοµιµότητα ή την εγκυρότητα της σύµβασης εργοδότησης. 
 
(στ) Το ύψος της αµοιβής ή των απολαβών των εργοδοτουµένων ή οποιουδήποτε 
από αυτούς. 
 
(ζ) Την επίδειξη ή όχι εκ µέρους του εργοδότη λογικής φροντίδας και προσοχής ή τη 
συµµόρφωση του ή όχι µε οποιεσδήποτε νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις για 
την προστασία των εργοδοτουµένων του. 
 
(η) Την τήρηση ή την υποβολή προς οποιοδήποτε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο 
ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου οποιωνδήποτε στοιχείων ή πληροφοριών από τον 
εργοδότη: 
 
Νοείται ότι καµιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν απαιτεί να πληρώσει ο ασφαλιστής 
οποιοδήποτε ποσό σχετικά µε ευθύνη προσώπου άλλη από την ευθύνη για κάλυψη ή 
έναντι της κάλυψης από την ευθύνη αυτή και οποιοδήποτε ποσό πληρώθηκε από 
ασφαλιστή για κάλυψη ή έναντι της κάλυψης από την ευθύνη οποιουδήποτε 
προσώπου η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο, δυνάµει µόνο του άρθρου 
αυτού, δύναται να ανακτηθεί από τον ασφαλιστή από το πρόσωπο αυτό. 
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Επιστροφή 

πιστοποιητικού 
ασφάλισης. 

8. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί και παραδοθεί πιστοποιητικό ασφάλισης υπέρ 
του προσώπου που έχει συνοµολογήσει το ασφαλιστήριο, σύµφωνα µε το εδάφιο (3) 
του άρθρου 5 και το ασφαλιστήριο στη συνέχεια ακυρωθεί, είτε µε αµοιβαία 
συναίνεση είτε σύµφωνα µε οποιαδήποτε διάταξη του ασφαλιστηρίου, το πρόσωπο 
υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί αυτό οφείλει µέσα σε σαράντα οκτώ ώρες αφότου 
άρχισε να ισχύει η ακύρωση του ασφαλιστηρίου, να επιστρέψει το πιστοποιητικό 
στον ασφαλιστή ή, αν αυτό έχει χαθεί ή καταστραφεί, να προβεί σε ένορκη 
βεβαίωση του γεγονότος αυτού, διαφορετικά είναι ένοχος αδικήµατος. 
 

Υποχρεώσεις 
ασφαλιστή 

αναφορικά µε 
δικαστική απόφαση 

εναντίον του 
ασφαλισµένου. 

9.—(1) Αν, µετά την έκδοση πιστοποιητικού ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του εδαφίου (3) του άρθρου 5, εκδοθεί δικαστική απόφαση, αναφορικά µε ευθύνη 
που καλύπτεται υποχρεωτικά από ασφαλιστήριο που εκδίδεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του παρόντος Νόµου 
και η οποία καλύπτεται από τους όρους του εκδοθέντος ασφαλιστηρίου, εναντίον του 
ασφαλισµένου από τους ασφαλιστήριο προσώπου, τότε, ο ασφαλιστής ανεξάρτητα 
από το γεγονός ότι έχει το δικαίωµα να ακυρώσει ή ότι δυνατόν να ακύρωσε το 
ασφαλιστήριο, οφείλει, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, να 
καταβάλει στα πρόσωπα υπέρ των οποίων εκδόθηκε η δικαστική απόφαση το 
σύµφωνα µε αυτή επιδικασθέν ποσό σε σχέση µε την ευθύνη, περιλαµβανοµένων και 
των πληρωτέων για έξοδα ποσών ως και ποσών πληρωτέων δυνάµει οποιουδήποτε 
νόµου που αφορά στην καταβολή τόκων επί του επιδικασθέντος ποσού. 
 
(2) Κανένα ποσό δε θα καταβληθεί από τον ασφαλιστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του εδαφίου (1)— 
 

2(α) του 86(Ι) του 
2010. 

(α) Εκτός αν, πριν από την έγερση ή εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών µετά από την 
έγερση της αγωγής στην οποία εκδόθηκε η απόφαση, ο ασφαλιστής έλαβε γνώση της 
έγερσης της αγωγής: 
 
Νοείται ότι η προϋπόθεση της παρούσας παραγράφου δεν τυγχάνει εφαρµογής στην 
περίπτωση που είναι άγνωστα τα στοιχεία του ασφαλιστή· 
 
(β) αν η εκτέλεση της δικαστικής απόφασης αναστάληκε σαν συνέπεια έφεσης που 
εκκρεµεί· ή 
 
(γ) αν, πριν από το ατύχηµα ή την εκδήλωση της επαγγελµατικής ασθένειας πάνω 
στην οποία ερείδεται η ευθύνη, το ασφαλιστήριο ακυρώθηκε µε αµοιβαία συναίνεση 
ή σύµφωνα µε οποιαδήποτε πρόνοια που περιέχεται σ’ αυτό και είτε — 
 
(i) Πριν από το συµβάν αυτό, το πιστοποιητικό ασφάλισης επιστράφηκε στον 
ασφαλιστή ή το πρόσωπο, υπέρ του οποίου εκδόθηκε το πιστοποιητικό αυτό έκανε 
ένορκη βεβαίωση του γεγονότος ότι το πιστοποιητικό ασφάλισης χάθηκε ή 
καταστράφηκε και έτσι δεν κατέστη δυνατή η επιστροφή του, είτε 
 
(ii) µετά από το συµβάν αυτό, αλλ’ όµως πριν από την πάροδο δεκατεσσάρων (14) 
ηµερών αφότου άρχισε να ισχύει η ακύρωση του ασφαλιστηρίου, το πιστοποιητικό 
ασφάλισης επιστράφηκε στον ασφαλιστή ή το πρόσωπο υπέρ του οποίου εκδόθηκε 
το πιστοποιητικό αυτό έκανε ένορκη βεβαίωση του γεγονότος ότι το πιστοποιητικό 
ασφάλισης χάθηκε ή καταστράφηκε και έτσι δεν κατέστη δυνατή η επιστροφή του, 
είτε 
 
(iii) πριν ή µετά το συµβάν, αλλ’ όµως εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερών αφότου 
άρχισε να ισχύει η ακύρωση του ασφαλιστηρίου, ο ασφαλιστής προέβη στη λήψη 
δικαστικών µέτρων δυνάµει του παρόντος Νόµου σε σχέση την παράλειψη 
επιστροφής του πιστοποιητικού ασφάλισης. 
 
(3) Ο ασφαλιστής δεν υπέχει υποχρέωση για καταβολή οποιουδήποτε ποσού δυνάµει 
των διατάξεων του παρόντος άρθρου αν, σε αγωγή που έχει εγερθεί πριν ή µέσα σε 
τρεις (3) µήνες από την έγερση της αγωγής στην οποία εκδόθηκε η δικαστική 
απόφαση, επιτύχει να εκδοθεί υπέρ του δικαστική απόφαση αναγνωριστική του ότι 
αυτός, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια που διαλαµβάνεται στο ασφαλιστήριο, 
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έχει το δικαίωµα ακύρωσης του ασφαλιστηρίου για το ότι η συνοµολόγηση του 
επιτεύχθηκε λόγω παρασιώπησης ουσιώδους γεγονότος ή λόγω παράστάσης 
γεγονότος ψευδούς σε ουσιώδες του στοιχείο ή αν ακύρωσε το ασφαλιστήριο για το 
λόγο ότι είχε δικαίωµα να το κάνει, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πρόνοια που 
διαλαµβάνεται σ’ αυτό: 
 

 
 
 

2(β) του 86(Ι) του 
2010. 

Νοείται ότι, για να ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου αυτού, θα πρέπει ο ασφαλιστής 
υπέρ του οποίου εκδόθηκε µια τέτοια αναγνωριστική απόφαση µετά από µια αγωγή, 
να γνωστοποιήσει τούτο πριν από την έγερση της αγωγής ή µέσα σε δεκατέσσερις 
(14) ηµέρες µετά την έγερση της αγωγής, στο πρόσωπο που ήταν ενάγων στη 
δυνάµει του ασφαλιστηρίου εγερθείσα αγωγή καθορίζοντας την παρασιώπηση ή 
ψευδή παράσταση επί της οποίας προτίθεται να στηρίξει την αγωγή και ότι 
προτίθεται να ζητήσει αναγνωριστική απόφαση και κάθε πρόσωπο στο οποίο 
επιδίδεται γνωστοποίηση για την έγερση µιας τέτοιας αγωγής µπορεί, αν το επιθυµεί, 
να καταστεί διάδικος. 
 
(4) Στο άρθρο αυτό— 
 
«ευθύνη η οποία καλύπτεται από τους όρους του εκδοθέντος ασφαλιστηρίου» 
σηµαίνει ευθύνη η οποία καλύπτεται από το ασφαλιστήριο ή ευθύνη η οποία θα 
καλυπτόταν από το ασφαλιστήριο αν ο ασφαλιστής δεν είχε το δικαίωµα να 
ακυρώσει ή δεν είχε προβεί στην ακύρωση του ασφαλιστηρίου, και 
 
«ουσιώδες» σηµαίνει γεγονός τέτοιας φύσης ώστε να επηρεάζει την κρίση σώφρονα 
ασφαλιστή στην απόφαση του να αποδεχθεί ή όχι τον κίνδυνο και, σε καταφατική 
περίπτωση, για πόσο ασφάλιστρο και κάτω από ποιους όρους. 
 

950981259 
∆ικαιώµατα 

εργοδοτουµένου 
έναντι του 
ασφαλιστή. 

10.—(1) Όταν σύµφωνα µε ασφαλιστήριο που έχει εκδοθεί για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόµου, ένα πρόσωπο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο ασφαλισµένος») 
ασφαλισθεί για την ευθύνη του που δυνατόν να αναφυεί έναντι εργοδοτουµένων, 
τότε— 
 
(α) Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος ήθελε πτωχεύσει ή προβεί σε συµβιβασµό ή 
άλλο διακανονισµό µε τους πιστωτές του· ή 
 
(β) αν ο ασφαλισµένος είναι εταιρεία, σε περίπτωση που ήθελε εκδοθεί διάταγµα 
εκκαθάρισης ή ψηφισθεί απόφαση για εκούσια εκκαθάριση της υπό εκκαθάριση 
εταιρείας αυτής ή ήθελε προσηκόντως διορισθεί εκκαθαριστής ή διαχειριστής των 
εργασιών ή των επιχειρήσεων της υπό εκκαθάρισης εταιρείας ή σε περίπτωση που 
ήθελε αναληφθεί κατοχή, από ή για λογαριασµό των κατόχων οµολόγων 
εξασφαλισµένων µε κυµαινόµενη επιβάρυνση, οποιουδήποτε περιουσιακού 
στοιχείου περιλαµβανόµενου ή υποκείµενου στην επιβάρυνση, 
 
αν είτε πριν είτε µετά που θα επισυµβεί οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις 
αναφυεί οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη του ασφαλισµένου, το δικαιώµατα του έναντι 
του ασφαλιστή δυνάµει του ασφαλιστηρίου αναφορικά µε την ευθύνη αυτή θα 
µεταβιβασθούν και θα περιέλθουν, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη 
σε οποιοδήποτε νόµο, στον εργοδοτούµενο έναντι του οποίου έχει αναφυεί η ευθύνη 
αυτή. 
 
(2) Σε περίπτωση έκδοσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις οποιουδήποτε νόµου, 
διατάγµατος διαχείρισης σχετικά µε πτωχεύσασα περιουσία αποθανόντα χρεώστη, 
τότε για οποιοδήποτε χρέος που µπορεί να ακοδειχθεί σε πτώχευση και που 
οφείλεται από τον αποβιώσαντα αναφορικά µε ευθύνη έναντι εργοδοτουµένου, για 
την οποία αυτός ήταν ασφαλισµένος σύµφωνα µε ασφαλιστήριο που έχει εκδοθεί για 
τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, τα δικαιώµατα του αποβιώσαντος οφειλέτη 
έναντι του ασφαλιστή σύµφωνα µε το εν λόγω ασφαλιστήριο θα µεταβιβασθούν και 
περιέλθουν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη σε οποιοδήποτε νόµο, 
στο πρόσωπο στο οποίο οφείλεται το εν λόγω χρέος. 
 
(3) Οποιοσδήποτε όρος σε ασφαλιστήριο που έχει εκδοθεί για τους σκοπούς του 
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παρόντος Νόµου και που άµεσα ή έµµεσα αποσκοπεί στην ακύρωση του 
ασφαλιστηρίου ή στην αλλοίωση των δικαιωµάτων των µερών, που απορρέουν από 
το ασφαλιστήριο, σε περίπτωση που θα επισυνέβαινε οποιοδήποτε από τα 
καθοριζόµενα στα εδάφια (1) και (2) πιο πάνω συµβάντα, στερείται οποιασδήποτε 
ισχύος. 
 
(4) Με τη µεταβίβαση των δικαιωµάτων, σύµφωνα µε το εδάφιο (1) ή το εδάφιο (2) 
και τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 12, ο ασφαλιστής υπέχει την ίδια ευθύνη 
έναντι του εργοδοτουµένου που θα υπείχε έναντι του ασφαλισµένου: 
 
Νοείται ότι, αν η ευθύνη του ασφαλιστή έναντι του ασφαλισµένου υπερβαίνει την 
ευθύνη του ασφαλισµένου έναντι του εργοδοτουµένου. οι διατάξεις του παρόντος 
Νόµου δε θα επηρεάσουν τα δικαιώµατα του ασφαλισµένου έναντι του ασφαλιστή 
σε ό,τι αφορά το υπερβαίνον ποσό: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι, αν η ευθύνη του ασφαλιστή έναντι του ασφαλισµένου είναι 
λιγότερη της ευθύνης του ασφαλισµένου έναντι του εργοδοτουµένου, οι διατάξεις 
του παρόντος Νόµου δε θα επηρεάσουν τα δικαιώµατα του εργοδοτουµένου έναντι 
του ασφαλισµένου σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο. 
 
(5) Το άρθρο αυτό, όπως και τα άρθρα 11 και 12 του παρόντος Νόµου, δεν 
τυγχάνουν εφαρµογής, όταν µια εταιρεία εκκαθαρίζεται εκούσια για το σκοπό 
αναδιοργάνωσης ή συγχώνευσης της µε άλλη εταιρεία. 
 
(6) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, όπως και των άρθρων 11 και 12 του 
παρόντος Νόµου, η φράση «ευθύνη έναντι εργοδοτουµένων» αναφορικά µε 
ασφαλισµένο δυνάµει ασφαλιστηρίου δεν περιλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη του 
προσώπου αυτού υπό την ιδιότητα του ασφαλιστή δυνάµει άλλου ασφαλιστηρίου. 
 

Υποχρέωση 
παροχής 

πληροφοριών. 

11.—(1) Το πρόσωπο εναντίον του οποίου εγείρεται αξίωση αναφορικά µε ευθύνη 
που καλύπτεται υποχρεωτικά από ασφαλιστήριο, οφείλει, όταν κληθεί προς τούτο 
από ή εκ µέρους του προσώπου που εγείρει την αξίωση, να αναφέρει κατά πόσο ήταν 
ασφαλισµένο αναφορικά µε την ευθύνη αυτή µε ασφαλιστήριο που έχει ισχύ για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόµου ή θα ήταν έτσι ασφαλισµένο, αν ο ασφαλιστής δεν 
είχε προβεί στην ακύρωση του ασφαλιστηρίου, σε καταφατική δε περίπτωση, οφείλει 
να δώσει τα στοιχεία που αναφέρονται στο πιστοποιητικό ασφάλισης που του έχει 
εκδοθεί. 
 
(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο πτωχεύσει ή προβεί σε συµβιβασµό ή 
άλλο διακανονισµό µε τους πιστωτές του ή σε περίπτωση που εκδοθεί διάταγµα, 
δυνάµει των διατάξεων οποιουδήποτε νόµου που αφορά στην πτώχευση, αναφορικά 
µε την περιουσία οποιουδήποτε προσώπου ή σε περίπτωση που εκδοθεί διάταγµα 
εκκαθάρισης οποιασδήποτε εταιρείας ή ήθελε προσηκόντως διορισθεί εκκαθαριστής 
ή διαχειριστής των εργασιών ή των επιχειρήσεων της υπό εκκαθάριστη εταιρείας ή 
ήθελε αναληφθεί κατοχή από ή για λογαριασµό των κατόχων οποιωνδήποτε 
οµολόγων εξασφαλισµένων µε κυµαινόµενη επιβάρυνση οποιουδήποτε 
περιουσιακού στοιχείου που περιλαµβάνει ή υπόκειται στην επιβάρυνση, ο 
πτωχεύσας οφειλέτης, ο προσωπικώς αντιπρόσωπος αποβιώσαντος οφειλέτη και, 
ανάλογα µε την περίπτωση, ο επίσηµος εκδοχέας, ο επίτροπος, ο εκκαθαριστής, ο 
παραλήπτης, ο διαχειριστής ή εκείνος που έχει στην κατοχή του το περιουσιακό 
στοιχείο, έχει υποχρέωση, όταν του ζητηθεί από πρόσωπο που εγείρει αξίωση που 
γεννάται από ευθύνη έναντι του, να δώσει κάθε πληροφορία που εύλογα ζητείται από 
αυτό, για να διακριβωθεί αν µεταβιβάσθησαν και περιήλθαν σ’ αυτό οποιαδήποτε 
δικαιώµατα δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου και για το σκοπό άσκησης 
των δικαιωµάτων αυτών, το δε ασφαλιστήριο, στην έκταση κου αποσκοπεί άµεσα ή 
έµµεσα στην ακύρωση του ασφαλιστηρίου ή την αλλοίωση των δικαιωµάτων των 
µερών, όταν δίνεται µια τέτοια πληροφορία ή άλλως πως στην απαγόρευση, 
παρακώλυση ή περιορισµό της παροχής τέτοιων πληροφοριών, δεν έχει οποιαδήποτε 
ισχύ. 
 
(3) Αν οι πληροφορίες που έχουν δοθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του εδαφίου (2), αποκαλύψουν στοιχεία που εύλογα εδραιώνουν την 
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πεποίθηση ότι µεταβιβάσθησαν ή δυνατόν να µεταβιβάσθησαν, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Νόµου αυτού, στο πρόσωπο αυτό οποιαδήποτε δικαιώµατα εναντίον 
οποιουδήποτε συγκεκριµένου ασφαλιστή, ο ασφαλιστής αυτός υπέχει την 
υποχρέωση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) στα πρόσωπα που αναφέρονται στο 
εδάφιο αυτό. 
 
(4) Η υποχρέωση που επιβάλλει το άρθρο αυτό για παροχή πληροφοριών 
περιλαµβάνει και την υποχρέωση του προσώπου που έχει την υποχρέωση αυτή να 
επιτρέπει την επιθεώρηση και τη λήψη αντιγράφων ασφαλιστηρίου, απόδειξης 
πληρωµής ασφαλίστρων και κάθε άλλοι συναφούς εγγράφου. 
 
(5) Οποιοσδήποτε που χωρίς εύλογη δικαιολογία, της οποίας φέρει και το βάρος της 
απόδειξης, παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή που 
εκούσια ή από αµέλεια προβαίνει σε ψευδή ή παραπλανητική δήλωση σε σχέση µε 
ζητηθείσα από αυτόν πληροφορία, είναι ένοχος αδικήµατος. 
 

Ανίσχυρες 
συµφωνίες µεταξύ 

ασφαλιστή και 
ασφαλισµένου. 

12. Αν ο ασφαλισµένος δυνάµει ασφαλιστηρίου που εκδόθηκε για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόµου πτωχεύσει ή, αν πρόκειται για εταιρεία, εκδοθεί διάταγµα 
εκκαθάρισης ή ψηφισθεί απόφαση για εκούσια εκκαθάρισή της, οποιαδήποτε 
συµφωνία που έχει συναφθεί µεταξύ του ασφαλιστή και του ασφαλισµένου ή 
οποιαδήποτε παραίτηση, εκχώρηση, ή άλλη διάθεση που έγινε από τον ασφαλισµένο 
ή οποιαδήποτε πληρωµή στον ασφαλισµένο µετά που αναφύηκε η ευθύνη έναντι του 
εργοδοτουµένου και µετά που άρχισε η πτώχευση ή η εκκαθάριση, ανάλογα µε την 
περίπτωση, δε θα έχει οποιαδήποτε ισχύ και ούτε θα µπορεί να επηρεάσει τα 
δικαιώµατα που έχουν µεταβιβασθεί ή έχουν περιέλθει στον εργοδοτούµενο δυνάµει 
των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 
 

 13. Όταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου εκδοθεί πιστοποιητικό 
ασφάλισης σε ασφαλισµένο, η επέλευση αναφορικά µε αυτόν ενός από τα γεγονότα 
που καθορίζεται στο εδάφιο (1) ή στο εδάφιο (2) του άρθρου 10 του παρόντος 
Νόµου και ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, δε θα επηρεάσει 
οποιαδήποτε ευθύνη του, για την οποία υπάρχει υποχρέωση κάλυψης µε 
ασφαλιστήριο δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου και επίσης οι διατάξεις 
του άρθρου αυτού δε θα επηρεάσουν οποιοδήποτε δικαίωµα εναντίον του ασφαλιστή 
δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 10, 11 και 12 του παρόντος Νόµου. 
 

∆ιακανονισµός 
αξίωσης. 

14.—(1) ∆ιακανονισµός που γίνεται από ασφαλιστή σε σχέση µε αξίωση που 
µπορούσε να εγείρει ο εργοδοτούµενος και που αφορά ευθύνη που καλύπτεται 
υποχρεωτικά από ασφαλιστήριο δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου δεν 
είναι έγκυρος, εκτός εάν λάβει µέρος στο διακανονισµό και ο εργοδοτούµενος. 
 
(2) Ασφαλιστήριο που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου θα 
παραµείνει σε ισχύ και στη διάθεση των εργοδοτουµένων παρά το θάνατο του 
ασφαλισµένου, ωσάν να ήταν ο ασφαλισµένος ακόµη ζωντανός. 
 

Υποχρεώσεις 
εργοδότη 

αναφορικά µε 
πιστοποιητικό 
ασφάλισης 

15.—(1) Κάθε εργοδότης οφείλει να— 
 
(α) Εκθέτει σε περίοπτη θέση στα Κεντρικά Γραφεία, υποκαταστήµατα, όπως και 
στους τόπους εργασίας όπου τούτο είναι δυνατόν, και σε µέρος προσιτό στους 
εργοδοτουµένους και σε κάθε ενδιαφερόµενο το πιστοποιητικό ασφάλισης και να 
παρουσιάζει αντίγραφο του σε κάθε ενδιαφερόµενο, όταν του ζητηθεί από αυτόν· 
 

5(α) του 79(Ι) του 
2011. 

(β) παρουσιάζει ή/και να αποστέλλει το πιστοποιητικό ασφάλισης ή/και 
πιστοποιηµένο αντίγραφο αυτού, όταν του ζητείται µε επιστολή ή προφορικά – 
 

 
 
 
 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα, 

(i) σε οποιοδήποτε επιθεωρητή εξουσιοδοτηµένο από τον Υπουργό Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου· ή/και 
 
(ii) σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που καθορίζεται στην παράγραφο (1) του 
Κανονισµού 10 των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών 
Κανονισµών του 1997 και 1998, 
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Παράρτηµα 
Τρίτο (Ι): 

11.07.1997 
15.05.1998. 

 εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στην παράγραφο (2) του εν λόγω 
Κανονισµού. 
 

69522678 
 (γ) επιτρέπει την επιθεώρηση του ασφαλιστήριου εγγράφου ή αντιγράφου του από τα 
πρόσωπα που θα καθοριστούν από Κανονισµούς. 
 

5(β) του 79(Ι) του 
2011. 

(δ) κοινοποιεί αντίγραφο του πιστοποιητικού ασφάλισής του ή του πιστοποιηµένου 
αντίγραφου αυτού, εντός του ίδιου χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στην 
παράγραφο (β), από την ηµεροµηνία που του ζητήθηκε κάτι τέτοιο γραπτώς, από το 
∆ιευθυντή. 
 

5(γ) του 79(Ι) του 
2011. 

(2)(α) Οποιοσδήποτε εργοδότης ή αντιπρόσωπος ή υπάλληλος του παραβαίνει τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση 
καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες 
ευρώ (€3.000,00). 
 
(β) Τηρουµένων των οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, ποινική 
δίωξη αδικήµατος που προβλέπεται από το παρόν εδάφιο ασκείται – 
 
(i) από το ∆ιευθυντή· 
 
(ii) από επιθεωρητή ή άλλο λειτουργό ο οποίος ήθελε εξουσιοδοτηθεί από το 
∆ιευθυντή. 
 

6 του 79(Ι) του 
2011. 

Μητρώο 
Ασφαλισµένων 

Εργοδοτών. 
 

15Α.-(1) Ο ∆ιευθυντής τηρεί Μητρώο Ασφαλισµένων Εργοδοτών, στο οποίο 
καταχωρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2). 
 

 
 
 
 

Επίσηµη Εφηµερίδα 
Παράρτηµα 

 Τρίτο (Ι): 
11.7.1997 
15.5.1998. 

 

 (2) Κάθε ασφαλιστής διαβιβάζει στον ∆ιευθυντή, κάθε τρεις (3) µήνες µε 
ηλεκτρονικά µέσα, τα στοιχεία που καθορίζονται στο πιστοποιητικό ασφάλισης που 
συντάσσεται στον Τύπο ΕΕ2 του Παραρτήµατος των περί της Υποχρεωτικής 
Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Κανονισµών του 1997 και 1998, όπως 
αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται: 

  Νοείται ότι, κάθε ασφαλιστής διαβιβάζει στον ∆ιευθυντή τα στοιχεία των ήδη 
ασφαλισµένων εργοδοτών, εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόµου. 
 

Επιθεωρητές. 16.—(1) Για τους σκοπούς του Νόµου αυτού ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ορίζει ως επιθεωρητές λειτουργούς του Υπουργείου του ή λειτουργούς 
άλλου Υπουργείου, αφού συνεννουθεί πρώτα µε τον Υπουργό στον οποίο υπάγονται 
οι λειτουργοί αυτοί. 
 
(2) Οι επιθεωρητές που ορίζονται σύµφωνα µε το εδάφιο (1) έχουν εξουσία να 
προβαίνουν στις πιο κάτω ενέργειες: 
 
(α) Να εισέρχονται κατά χρόνο λογικό σε οποιοδήποτε µέρος που χρησιµοποιείται 
ως τόπος εργασίας ενός εργοδότη· 
 
(β) να προβαίνουν στις αναγκαίες εξετάσεις και έρευνες, για να διαπιστώνουν αν 
τηρούνται οι διατάξεις του Νόµου αυτού. 
 
(3) Κάθε εργοδότης ή αντιπρόσωπος ή υπάλληλος του οφείλουν να παρέχουν στον 
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επιθεωρητή κάθε πληροφορία και να προσκοµίζουν σ’ 
αυτόν για εξέταση κάθε 

έγγραφο που αυτός εύλογα θα απαιτήσει. 
 
(4) Όποιος— 
 
(α) Εκούσια καθυστερεί ή παρεµποδίζει επιθεωρητή στην ενάσκηση των εξουσιών 
που έχει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού· 
 
(β) αρνείται ή αµελεί να απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτηµα που του τίθεται από 
επιθεωρητή ή να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία την οποία είναι υποχρεωµένος να 
δώσει, 
 

7 του 79(Ι) του 
2011. 

διαπράττει αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηµατική ποινή που 
δε θα υπερβαίνει τα εξακόσια ευρώ (€600,00): 
 
Νοείται ότι κανένας δεν υποχρεούται, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, να απαντήσει σε 
οποιαδήποτε ερώτηση η οποία τείνει να τον ενοχοποιήσει. 
 
(5) Κάθε επιθεωρητής, κατά την ενάσκηση των εξουσιών του, είναι εφοδιασµένος µε 
το πιστοποιητικό του διορισµού του και το επιδεικνύει όταν του ζητηθεί. 
 

Ταµείο 
Ασφαλιστών 
Εργατικών 

Αποζηµιώσεων. 

17.—(1) Σε συνεννόηση µε τις Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν άδεια ασκήσεως 
ασφαλιστικών εργασιών του κλάδου εργατικών αποζηµιώσεων, ο Υπουργός µπορεί 
να λάβει κάθε µέτρο που αυτός θα έκρινε κατάλληλο για ίδρυση Ταµείου (που θα 
καλείται «Ταµείο Ασφαλιστών Εργατικών Αποζηµιώσεων») και το οποίο θα τελεί 
κάτω από τη διοίκηση και έλεγχο του Συµβουλευτικού Σώµατος Ασφαλειών ή 
οποιουδήποτε άλλου Σώµατος ή Επιτροπής που θα αποφασίσει ο Υπουργός και θα 
λειτουργεί σύµφωνα µε Κανονισµούς που θα εκδίδει το Υπουργικό Συµβούλιο. Η 
ίδρυση του Ταµείου Ασφαλιστών Εργατικών Αποζηµιώσεων γίνεται για την 
ικανοποίηση απαιτήσεων που απορρέουν από κινδύνους οι οποίοι απαιτείται όπως 
καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση που προβλέπεται από το Νόµο αυτό 
και οι οποίοι δεν καλύπτονται ή δεν έχουν καλυφθεί πλήρως ή το ασφαλιστήριο δεν 
είναι έγκυρο ή για οποιοδήποτε από τους πιο κάτω λόγους: 
 
(α) Η ασφαλιστική εταιρεία αδυνατεί να εξοφλήσει τις οφειλές της, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόµου· 
 
(β) η επαγγελµατική ασθένεια προήλθε µετά από απασχόληση του εργοδοτουµένου 
σε διάφορους εργοδότες και δεν είναι δυνατό να καθοριστεί µε ακρίβεια ποιος από 
τους εργοδότες και µέχρι ποιου βαθµού ευθύνεται να καταβάλει την αποζηµίωση. 
 
(2) Για αντιµετώπιση των περιπτώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) κάθε 
ασφαλιστική εταιρεία, που κατέχει άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών του 
κλάδου εργατικών αποζηµιώσεων, καταβάλλει στο Ταµείο Ασφαλιστών Εργατικών 
Αποζηµιώσεων τις ετήσιες εισφορές που ο Υπουργός εκάστοτε καθορίζει. Από το 
Ταµείο Ασφαλιστών Εργατικών Αποζηµιώσεων καταβάλλονται τέτοια ποσά που θα 
αποφασίζονται από το Ταµείο ή θα επιδικάζονται από το ∆ικαστήριο. 
 

91522932 
Συνυπολογισµός 
αποζηµιώσεων. 

18. Κατά τον υπολογισµό των αποζηµιώσεων, είτε από το ∆ικαστηρίο είτε εξωδίκως, 
δε θα λαµβάνεται υπόψη οποιοδήποτε ποσό που καταβλήθηκε ή που πρέπει να 
καταβληθεί από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως παροχή ή επίδοµα ένεκα 
των ίδιων περιστάσεων που δηµιουργούν τη νοµική υποχρέωση για αποζηµίωση. 
 

Παραγραφή 
αξιώσεων. 

3 του 86(Ι) του 
2010. 

19. Οποιαδήποτε αγωγή για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου πρέπει να εγείρεται 
εντός τριών (3) ετών από την ηµέρα του ατυχήµατος: 
 
Νοείται ότι σε περίπτωση επαγγελµατικής ασθένειας εργοδοτουµένου η αγωγή 
πρέπει να εγερθεί εντός τριών (3) ετών από την ηµέρα που ο εργοδοτούµενος 
αντιλήφθηκε αυτή την ασθένεια. 
 

5 του 63(Ι) του 19Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου γενικού ή ειδικού νόµου, ο 
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1997. 
Καθορισµός 

ασφαλίστρων. 

καθορισµός των ασφαλίστρων που εισπράττονται από ασφαλιστή για την έκδοση 
ασφαλιστηρίου για τους σκοπούς του Νόµου αυτού επαφίεται στην ελεύθερη κρίση 
του ασφαλιστή, µε βάση την εκτίµηση κάθε κινδύνου ξεχωριστά. 
 

Εξουσίες 
Συµβουλευτικού 

Σώµατος. 

20. Το Συµβουλευτικό Σώµα έχει αρµοδιότητα να συµβουλεύει τον Υπουργό: 
 
(α) Γενικά για την εφαρµογή του Νόµου αυτού και κάθε Κανονισµού που θα εκδοθεί 
σύµφωνα µε το Νόµο αυτό· 
 
(β) για κάθε θέµα που αφορά στην ασφάλιση εργατικών ατυχηµάτων· 
 

Αδικήµατα. 
 
 

8(α) του 79(Ι) του 
2011. 

 

21.—(1) Εργοδότης που παραλείπει να ασφαλιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου, διαπράττει αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε 
φυλάκιση για διάστηµα που δε θα υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή σε χρηµατική 
ποινή που δε θα υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο 
ποινές. 
 
(2) Σε περίπτωση που η αναφερόµενη στο εδάφιο (1) παράβαση διαπράττεται από 
νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή οργανισµό χωρίς νοµική προσωπικότητα, 
κάθε πρόσωπο που κατά το χρόνο της παράβασης ήταν µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, ∆ιευθυντής, Γραµµατέας ή άλλος υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του 
νοµικού προσώπου ή ήταν µέλος της ένωσης προσώπων ή του οργανισµού 
διαπράττει αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται στην προβλεπόµενη 
στο εδάφιο (1) ποινή, εκτός αν αποδείξει ότι η παράβαση διαπράχθηκε χωρίς τη 
γνώση του και ότι κατέβαλε τη δέουσα επιµέλεια. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8(β) του 79(Ι) του 
2011. 

(3) Όποιος προβαίνει σε δήλωση, γραπτή ή προφορική, η οποία είναι ψευδής ή 
παραπλανητική, αναφορικά µε τον αριθµό των απασχολουµένων από αυτόν 
προσώπων ή και των αµοιβών τους ή και το είδος απασχόλησης τους, ή αποκρύπτει 
ουσιώδη στοιχεία, µε σκοπό να επιτύχει την έκδοση πιστοποιητικού ασφάλισης 
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, εκτός αν ικανοποιήσει το ∆ικαστήριο 
ότι δεν ενήργησε µε πρόθεση εξαπάτησης, διαπράττει αδίκηµα και σε περίπτωση 
καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστηµα που δε θα υπερβαίνει τους δώδεκα 
µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δε θα υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€5.000,00) ή και στις δυο ποινές. 
 
(4) Όποιος, µε πρόθεση εξαπάτησης— 
 
(α) Πλαστογραφεί, παραποιεί ή αλλοιώνει οποιοδήποτε πιστοποιητικό ασφάλισης ή 
άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος 
Νόµου, ή 
 
(β) χρησιµοποιεί ή επιτρέπει να χρησιµοποιηθεί από άλλο οποιοδήποτε 
πλαστογραφηθέν, παραποιηθέν ή αλλοιωθέν πιστοποιητικό ασφάλισης ή 
οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων 
του παρόντος Νόµου, ή 
 
(γ) παραχωρεί σε άλλο ή λαµβάνει από άλλο πιστοποιητικό ασφάλισης ή 
οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων 
του παρόντος Νόµου, ή 
 
(δ) κατασκευάζει ή έχει στην κατοχή του οποιοδήποτε έγγραφο που προσοµοιάζει 
τόσο πολύ µε πιστοποιητικό ή έγγραφο που εκδίδεται δυνάµει των διατάξεων του 
παρόντος Nόµου, ώστε να µπορεί να εξαπατήσει, ή 
 
(ε) εκδίδει οποιοδήποτε πιστοποιητικό ασφάλισης ή πιστοποιητικό ή έγγραφο του 
οποίου η έκδοση προβλέπεται στον παρόντα Νόµο, 
 

 
 

8(γ) του 79(Ι) του 
2011. 

διαπράττει αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για 
διάστηµα που δε θα υπερβαίνει τους δώδεκα µήνες ή χρηµατική ποινή που δε θα 
υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δυο ποινές. 
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8(δ) του 79(Ι) του 
2011. 

(5) Ο ένοχος αδικήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, για το 
οποίο δεν προνοείται ειδική ποινή, υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση 
για διάστηµα που δε θα υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δε θα 
υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00) ή και στις δύο ποινές. 
 

8(ε) του 79(Ι) του 
2011. 

(6)(α) Τηρουµένων των οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, ποινική 
δίωξη, η οποία προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2), ασκείται- 
 

580148637 
 (i) από το ∆ιευθυντή· 
(ii) από κάθε επιθεωρητή ή άλλο λειτουργό ο οποίος ήθελε εξουσιοδοτηθεί από το 
∆ιευθυντή. 
 

 (β) Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται ρητά στον παρόντα Νόµο ότι 
ποινική δίωξη ασκείται από το ∆ιευθυντή, µετά από εξουσιοδότηση του Γενικού 
Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η ποινική δίωξη 
ασκείται από λειτουργό που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, µετά από εξουσιοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας. 
 

Κανονισµοί. 22.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει Κανονισµούς οι οποίοι θα 
δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας για τον καθορισµό 
οποιουδήποτε θέµατος που χρειάζεται να καθοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Νόµου αυτού και γενικά για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου 
αυτού. 
 
(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι Κανονισµοί µπορούν να 
ρυθµίζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα; ζητήµατα: 
 
(α) Τον καθορισµό των εντύπων, που θα χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς του 
Νόµου αυτού·· 
 
(β) τον καθορισµό των τύπων των πιστοποιητικών ασφάλισης ή άλλων 
πιστοποιητικών και εγγράφων, που εκδίδονται ή υποβάλλονται δυνάµει των 
διατάξεων του Νόµου αυτού· 
 
(γ) τον καθορισµό των καταβλητέων τελών αναφορικά µε ο,τιδήποτε ενεργείται 
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου· 
 
(δ) τον καθορισµό ποινής φυλάκισης για διάστηµα που δε θα υπερβαίνει τους έξι 
µήνες ή χρηµατικής ποινής που δε θα υπερβαίνει τις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και 
στις δυο ποινές για την παράβαση οποιουδήποτε Κανονισµού που εκδίδεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου αυτού· 
 
(ε) τον καθορισµό του ελάχιστου ποσού για το οποίο ένας εργοδότης υποχρεούται να 
ασφαλίσει την ευθύνη του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου αυτού, χωρίς να 
επηρεάζεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό στον 
εργοδοτούµενο. 
 
(3) Κανονισµοί που εκδίδονται µε βάση το άρθρο αυτό κατατίθενται στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. Αν δύο µήνες µετά την κατάθεση τους η Βουλή των Αντιπροσώπων 
δεν προβεί σε τροποποίηση ή ακύρωση τους, τότε οι εν λόγω Κανονισµοί, µετά την 
παρέλευση της πιο πάνω προθεσµίας, δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της εν λόγω δηµοσίευσης. Αν 
η Βουλή των Αντιπροσώπων προβεί σε τροποποίηση τους, τότε οι Κανονισµοί αυτοί 
δηµοσιεύονται στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, όπως θα έχουν 
τροποποιηθεί, και τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής τους. 
 

6 του 63(Ι) του 
1997. 

Έναρξη της ισχύος 
του άρθρου 4 του 

23. Το άρθρο 4 του βασικού νόµου τίθεται σε ισχύ την 1η Νοεµβρίου 1997. 
 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally 
embedded signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2011. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

βασικού νόµου. 
 
  

9 του 79(Ι) του 
2011. 

9.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), οι διατάξεις του παρόντος 
Νόµου τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

 (2) Οι διατάξεις του άρθρου 4 τίθενται σε ισχύ µέσα σε τρεις µήνες από την έναρξη 
της ισχύος του παρόντος Νόµου. 
 

 


