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Ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 63(1) του 1997 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ! ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Συνοπτικός 

Ευθύνης των Εργοδοτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβά τιτλ°ζ· 
ζεται μαζί με τον περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργο Π4 του 1989. 
δοτών Νόμο του 1989 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») 
και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμοι του 1989 και 
1997. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
του άρθρου 2 

(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού «ασφαλιστήριο» με τον ακόλουθο του βασικού 
νέο ορισμό: νομου· 

«'ασφαλιστήριο' σημαίνει ασφαλιστήριο έγγραφο, που περιλαμ

βάνει και προσωρινό ασφαλιστήριο.». 
(β) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου 

νέου ορισμού: 
«'δικαστική απόφαση' σημαίνει απόφαση ή διάταγμα που εκδί

δεται μόνο από αρμόδιο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στα πλαίσια οποιασδήποτε διαδικασίας για την πληρωμή οποιουδή
ποτε ποσού που αφορά αποζημιώσεις για 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 Δικαστικών ΚεΦ·10· 
Αποφάσεων (Αμοιβαία Εκτέλεσις) Νόμου, ή οποιουδήποτε νόμου ο 
οποίος τον τροποποιεί ή τον ανακαλεί.». 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη Τροποποίηση 
διαγραφή από αυτό των λέξεων «από εργοδότες» (δεύτερη γραμμή) και με την ^υ βασικού4 

προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «Κυπρίων» (δεύτερη γραμμή) κόμματος, νόμου, 
καθώς και των λέξεων «μόνιμων κατοίκων Κύπρου,». 

4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου αναριθμίζεται σε άρθρο 7(1) και στη τροποποίηση 
συνέχεια προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: του βασικού 

«(2) Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί και παραδοθεί πιστοποιητικό νόμου, 
ασφάλισης υπέρ του προσώπου που έχει συνομολογήσει το ασφαλι
στήριο, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 5 του Νόμου, οποιαδή
ποτε διάταξη του ασφαλιστηρίου τυχόν επιδιώκει να περιορίσει την 
ασφαλιστική κάλυψη του ασφαλισμένου προσώπου, σε σχέση με τα πιο 
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κάτω 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 κατά
σταση, 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. 

(Υ) Τη χρήση ή όχι από τους εργοδότου μένους 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 νομο

θετικές ή κανονιστικές διατάξεις για την προστασία των εργοδο

τουμένων 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 καλύ

πτεται από το ασφαλιστήριο, δυνάμει μόνο του άρθρου αυτού, δύναται 
να ανακτηθεί από τον ασφαλιστή από το πρόσωπο αυτό.». 

Τροποποίηση 5. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 
του βασικού άρθρο 19 του πιο κάτω νέου άρθρου: 
νόμου με την ν ν ^ ^ 
προσθήκη «Καθορισμός 19Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου 
νέου ρ ρου. ασφα ίστρων. γ £ ν ι κ ο υ ή ειδικού νόμου, ο 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 ξεχω
ριστά.». 

Αντικατάσταση 6. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο 
του άρθρου 23 α ρ θ ρ 
του βασικού ν ν 

νόμου. «Έναρξη 23. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τίθεται σε ισχύ την 1η 
τΓαΧ°οζυ4 Νοεμβρίου 1997.». 
του βασικού 
νόμου. 


