
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 Αριθμός 25(I) του 2002 

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ  
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΚΑΙ 2001 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: 

 "Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή 
μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων 
κατά την εργασία" (EE L 183 της 29.6.1989, σελ. 1), 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία Νόμους του 1996 και 2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο 
βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως 2002. 

89(Ι) του 1996  

158(Ι) του 2001. 

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του βασικού 

νόμου. 

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

(α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων 
ορισμών: 

 «'εκπρόσωπος των εργοδοτουμένων' σημαίνει πρόσωπο με ειδική αρμοδιότητα σε 
θέματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων. Το πρόσωπο αυτό 
είναι κάθε αντιπρόσωπος ασφάλειας που εκλέγεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
παρόντα Νόμου ή, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αντιπρόσωπος ασφάλειας, κάθε 
εκλεγμένο, επιλεγμένο ή διορισμένο πρόσωπο που εκλέγεται, επιλέγεται ή ορίζεται 
πλειοψηφικά από τους ίδιους τους εργοδοτουμένους μετά από διαβούλευση μεταξύ τους, 
για να εκπροσωπεί τους εργοδοτουμένους όσον αφορά τα ζητήματα προστασίας της 
ασφάλειας και της υγείας των εργοδοτουμένων στην εργασία· 

'πρόληψη' είναι το σύνολο των διατάξεων ή μέτρων που λαμβάνονται ή προβλέπονται 
καθ' όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως με στόχο την αποφυγή ή τη 
μείωση των επαγγελματικών κινδύνων.»· και 

 
 (β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου "εργοδότης" με τον πιο κάτω νέο 

ορισμό: 
 «'εργοδότης' σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συνδέεται με σχέση 

εργασίας με τον εργοδοτούμενο και έχει την ευθύνη για το υποστατικό, την επιχείρηση 
ή/και την εγκατάσταση και περιλαμβάνει και πρόσωπο που δεν έχει άλλα εργοδοτούμενα 
πρόσωπα, αλλά διεξάγει οικονομική δραστηριότητα ή διευθύνει την επιχείρησή του με 
σκοπό κερδοσκοπικό ή μη.». 
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3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 2 του 
ακόλουθου νέου άρθρου 2Α: 

Τροποποίηση του  

βασικού νόμου με την 

προσθήκη νέου  

άρθρου 2Α. "Αντικειμενικός 

σκοπός. 
2Α.—(1) Ο παρών Νόμος έχει ως αντικειμενικό σκοπό την εφαρμογή 

μέτρων για την προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας των προσώπων στην 
εργασία καθώς και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τις 
δραστηριότητες στην εργασία. 

 (2) Για το σκοπό αυτό ο Νόμος περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την 
πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων, την προστασία της ασφάλειας και 
της υγείας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών 
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη 
διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα 
Νόμου, την κατάρτιση ή εκπαίδευση των εργοδοτουμένων και των 
εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών 
αυτών αρχών.". 

 

4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 

Τροποποίηση του  

άρθρου 3 του  

βασικού νόμου. 

 "(I) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4), (5) και (6), ο Νόμος 
αυτός εφαρμόζεται σε χώρους εργασίας, υποστατικά, επιχειρήσεις, 
εγκαταστάσεις και σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς τομείς 
δραστηριοτήτων (βιομηχανικές, γεωργικές, εμπορικές, διοικητικές, 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών αναψυχής κλπ.)"· 

 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:  

 "(4) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες εφαρμόζονται ειδικές 
νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την προστασία της μητρότητας, ο Νόμος 
αυτός δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο εργοδοτείται ως 
οικιακός βοηθός σε ιδιωτικό νοικοκυριό."· 

 

(γ) με την προσθήκη στο εδάφιο (5) αυτού, μετά τη λέξη "λιμένων" (πρώτη γραμμή) των 
λέξεων "και οποιωνδήποτε εργασιών σ' αλιευτικά σκάφη"· 

 

(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:  

 "(6) Ο Νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε σχέση με τα μέλη των Ενόπλων 
Δυνάμεων όταν δεν το επιτρέπουν εγγενείς ιδιαιτερότητες ορισμένων 
δραστηριοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων: 

Νοείται ότι δεν επηρεάζονται τα καθήκοντα των Ενόπλων Δυνάμεων βάσει 
του Νόμου αυτού σε σχέση με άλλα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτές 
και σε σχέση με άλλα πρόσωπα που μπορεί να επηρεάζονται από την εργασία 
των προσώπων που εργοδοτούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται, όσον αυτό είναι δυνατόν, η 
ασφάλεια και η υγεία των εργοδοτουμένων στις πιο πάνω δραστηριότητες 
έχοντας υπόψη τους στόχους και τον αντικειμενικό σκοπό του παρόντα 
Νόμου."· και 

 

(ε) με τη διαγραφή του εδαφίου (7).  
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Τροποποίηση του 

άρθρου 13 του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού του κόμματος μετά τη λέξη "διασφαλίζει" 
(πρώτη γραμμή) και των λέξεων και του κόμματος "καθόσον είναι ευλόγως εφικτό," 
(δεύτερη γραμμή), την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του εδαφίου (1) με δύο τελείες 
και την προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης: 

 "Νοείται ότι ο εργοδότης απαλλάσσεται από την ευθύνη για συμβάντα οφειλόμενα σε 
ξένες προς αυτόν, ανώμαλες και απρόβλεπτες συνθήκες, ή σε έκτακτα γεγονότα, οι συνέπειες 
των οποίων δε θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί παρόλη την επιδειχθείσα επιμέλεια."· 

 (β) με τη διαγραφή από τις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (2) αυτού του 
κόμματος και των λέξεων και του κόμματος ", καθόσον είναι ευλόγως εφικτό," όπου αυτά 
απαντώνται- 

 (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (2) αυτού πριν από τη λέξη "τη" 
(πρώτη γραμμή) των λέξεων "την παροχή και"· 

 (δ) με την προσθήκη, μετά την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) αυτού των ακόλουθων νέων 
παραγράφων (στ) και (ζ): 

 "(στ) (i) τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας 
των εργοδοτουμένων του, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των 
επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της 
δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων 

 (ii) την επίβλεψη της ορθής εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας, υγείας και ευημερίας των 
εργοδοτουμένων του ή και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεάζονται από τις 
δραστηριότητές του ή από τον τρόπο που διευθύνει την επιχείρησή του· 

 (iii) την προσαρμογή των μέτρων αυτών ανάλογα με τις μεταβολές των περιστάσεων και την 
επιδίωξη της βελτίωσης των υφιστάμενων καταστάσεων· 

 (ζ) την παροχή στους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων επαρκούς απαλλαγής από την 
εργασία χωρίς μισθολογική απώλεια, καθώς και των αναγκαίων μέσων προκειμένου να 
μπορούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τον 
παρόντα Νόμο."· 

 (ε) με τη διαγραφή στο εδάφιο (3) αυτού των λέξεων και αριθμών "στα εδάφια (1) και (2) του 
παρόντος άρθρου" (δεύτερη και τρίτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις 
"στον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού"· 

- 
(στ) με τη διαγραφή στο τέλος της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3) αυτού της τελείας και την 
προσθήκη των λέξεων "προκειμένου ιδίως να μετριασθεί η μονότονη και ρυθμικά 
επαναλαμβανόμενη εργασία και να μειωθούν οι επιπτώσεις της στην υγεία."· 

 (ζ) με τη διαγραφή στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (3) αυτού των λέξεων "στους 
εργαζομένους" και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις "στα πρόσωπα στην εργασία"· 

 (η) με τη διαγραφή του εδαφίου (6) αυτού· 
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(θ) με τη διαγραφή από το εδάφιο (8) αυτού μετά τη λέξη "υποχρέωση" (τέταρτη γραμμή) του 
κόμματος και των λέξεων και του κόμματος ", καθόσον είναι ευλόγως εφικτό,"· 

 

(ι) με τη διαγραφή του εδαφίου (9) αυτού· 
 

(ια) με τη διαγραφή από το εδάφιο (10) αυτού της λέξης "αντιπροσώπους" (δεύτερη και τρίτη 
γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη λέξη "εκπροσώπους"· και 

 

(ιβ) με την προσθήκη μετά το εδάφιο (11) αυτού των ακόλουθων νέων εδαφίων (12), (13) και 
(14): 

 

"(12) Οι υποχρεώσεις των εργοδοτουμένων στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην 
εργασία δε θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη. 

 

(13) Ο εργοδότης, όταν αναθέτει καθήκοντα σ' έναν εργοδοτούμενό του, να λαμβάνει 
υπόψη τις ικανότητες του εν λόγω εργοδοτουμένου σε θέματα ασφάλειας και υγείας. 

 

(14) Ο εργοδότης να μεριμνά ώστε ο προγραμματισμός και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών 
να αποτελούν αντικείμενο διαβούλευσης με τους εργοδοτουμένους ή/και τους εκπροσώπους 
τους, όσον αφορά τις συνέπειες για την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων που 
συνδέονται με την επιλογή των εξοπλισμών και τη ρύθμιση των συνθηκών εργασίας καθώς και 
την επίδραση των παραγόντων του περιβάλλοντος στην εργασία.". 

 

6. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού. Τροποποίηση του 

άρθρου 14 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού. Τροποποίηση του 

άρθρου 15 του 

βασικού νόμου. 

8. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 

άρθρου 17 του 

βασικού νόμου. (α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) αυτού μετά τη λέξη "διασφαλίζει" 
(πρώτη γραμμή) του κόμματος και των λέξεων και του κόμματος ", καθόσον είναι ευλόγως 
εφικτό," (πρώτη και δεύτερη γραμμή)· 

(β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού μετά τη λέξη "εγκαθιστά" (πρώτη και δεύτερη 
γραμμή) των λέξεων "ή μετατρέπει", με τη διαγραφή μετά τη λέξη "διασφαλίζει" (πέμπτη και 
έκτη γραμμή) του κόμματος και των λέξεων και του κόμματος ", καθόσον είναι ευλόγως 
εφικτό," και την προσθήκη μετά τη λέξη "εγκαταστάθηκε" (όγδοη γραμμή) των λέξεων "ή 
μετατράπηκε"· και 

 

(γ) με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) του εδαφίου (3) αυτού μετά τη λέξη "διασφαλίζει" 
(πρώτη γραμμή) του κόμματος και των λέξεων και του κόμματος ", καθόσον είναι ευλόγως 
εφικτό,". 

 

9. Το εδάφιο (2) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή μετά τη 
λέξη "πρόνοια" (δεύτερη γραμμή) του κόμματος και των λέξεων και του κόμματος ",καθόσον 
είναι ευλόγως εφικτό," (δεύτερη και τρίτη γραμμή). 

Τροποποίηση του 

άρθρου 21 του 

βασικού νόμου. 

10. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων "και επαρκή μέσα καταπολέμησης 
της πυρκαγιάς" (τρίτη και τέταρτη γραμμή)· και 

Τροποποίηση του 

άρθρου 31 του 

βασικού νόμου. 
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 (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (9) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο: 

 "(9) Οι πυρίμαχες ή πυράντοχες αποθήκες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 
32 δε θα είναι σε τέτοια θέση ώστε να θέτουν σε κίνδυνο τα μέσα διαφυγής από το 
υποστατικό ή την εγκατάσταση ή οποιοδήποτε μέρος τους σε περίπτωση εκδήλωσης 
πυρκαγιάς σ' αυτές.". 

Τροποποίηση του άρθρου 

32 του βασικού νόμου. 
11. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (3) 

αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων (4) και (5): 
"(4) Όλα τα αποθέματα εξαιρετικά εύφλεκτων, πολύ εύφλεκτων ή εύφλεκτων ουσιών 

πρέπει να φυλάσσονται είτε μέσα σε πυρίμαχες ή πυράντοχες αποθήκες είτε σε ασφαλή μέρη 
εκτός οποιουδήποτε υποστατικού ή εγκατάστασης όπου υπάρχουν πρόσωπα. 

 (5) Σε υποστατικά ή εγκαταστάσεις όπου χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται ή 
παράγονται ή αναδίδονται εξαιρετικά εύφλεκτες, πολύ εύφλεκτες, εύφλεκτες ή οξειδωτικές 
ουσίες, ή παράγεται ή αναδίδεται σκόνη με τέτοια χαρακτηριστικά και σε τέτοια 
συγκέντρωση που πιθανόν να προκαλεί έκρηξη ή ανάφλεξη, καθώς και σε οποιοδήποτε 
εργοστάσιο, όλα τα κτίρια, δάπεδα, σκαλιά, σκάλες, περάσματα και διάδρομοι πρέπει να 
είναι πυρίμαχης ή πυράντοχης κατασκευής.". 

Τροποποίηση του άρθρου 

33 του βασικού νόμου. 
12. Το εδάφιο (1) του άρθρου 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των 

λέξεων "πρακτικώς εφικτά" (πέμπτη και έκτη γραμμή). 

Τροποποίηση του άρθρου 

34 του βασικού νόμου. 
13. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού.

Τροποποίηση του άρθρου 

35 του βασικού νόμου. 
14. Το εδάφιο (1) του άρθρου 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του 

κόμματος και των λέξεων ", καθόσον τούτο είναι ευλόγως εφικτό" (ενδέκατη και δωδέκατη 
γραμμή) και την προσθήκη μετά τη λέξη "κίνδυνος" (ενδέκατη γραμμή) του σημείου στίξεως 
της τελείας. 

Τροποποίηση του άρθρου 

36 του βασικού νόμου. 
15. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού των λέξεων "αυτό δεν είναι ευλόγως εφικτό" 
(πέμπτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις λέξεις "η έκθεση αυτή δεν μπορεί να 
αποφευχθεί"· 

 (β) με τη διαγραφή στο εδάφιο (7) αυτού της λέξης "σημαίνει" (δεύτερη γραμμή) και την 
αντικατάσταση της με τη λέξη "περιλαμβάνει"· 

 (γ) με τη διαγραφή της παραγράφου (α) του εδαφίου (7) αυτού και την αντικατάστασή της με 
την ακόλουθη παράγραφο: 

 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (I): 

6.4.2001. 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

6.7.2001. 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

"(α) Ουσίες οι οποίες καθορίζονται ως καρκινογόνοι παράγοντες και 
μεταλλαξιογόνοι παράγοντες στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην 
Εργασία (Καρκινογόνοι και Μεταλλαξιογόνοι Παράγοντες) 
Κανονισμούς του 2001 και ως επιβληθείς χημικοί παράγοντες στους 
περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) 
Κανονισμούς του 2001, καθώς και τις επικίνδυνες ουσίες που 
καθορίζονται στους περί Ελέγχου της Ατμοσφαίρας και Επικίνδυνων 
Ουσιών εις Εργοστάσια Κανονισμούς του 1973 έως 1986·"· και 
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 Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

28.12.1973  

24. 7.1981  

21. 2.1986. 

  

(δ) με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) του εδαφίου (7) αυτού και την 
αντικατάστασή της με την ακόλουθη παράγραφο: 

 

 Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (I): 

6.4.2001. 

"(γ) βιολογικούς παράγοντες όπως καθορίζονται στους περί 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Βιολογικοί Παράγοντες) 
Κανονισμούς του 2001.". 

 

16. Το εδάφιο (3) του άρθρου 38 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 

άρθρου 38 του βασικού 

νόμου. 

(α) Με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού· και 

(β) με τη διαγραφή από την παράγραφο (δ) αυτού των λέξεων "να αποκλείουν ή" 
(πρώτη γραμμή). 

 

17. Το άρθρο 53 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση του 

άρθρου 53 του βασικού 

νόμου. (α) Με τη διαγραφή από το εδάφιο (1) αυτού της φράσης "Οποιοδήποτε πρόσωπο 
στο οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις με βάση τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 
15, 16 και 17 του Νόμου αυτού παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε 
διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση 
αυτόν" (πρώτη μέχρι έκτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη φράση 
"Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε πρόσωπο 
στο οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους 
Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού παραλείπει να συμμορφωθεί με 
αυτές"· 

(β) με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού και την αναρίθμηση των υφιστάμενων 
εδαφίων (6) και (7) ως εδαφίων (5) και (6), αντίστοιχα· και 

 

(γ) με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού, όπως αναριθμήθηκε και την 
αντικατάστασή του με το ακόλουθο εδάφιο: 

 

 "(5) (α) Το Μέρος αυτό θα εφαρμόζεται σε πρόσωπα που υπηρετούν στη 
Δημόσια Υπηρεσία όπως εφαρμόζεται στα άλλα πρόσωπα. 

 

 (β) Όταν το αδίκημα που διαπράττεται με βάση τον παρόντα Νόμο από 
πρόσωπα που υπηρετούν στη Δημόσια Υπηρεσία αποδειχθεί ότι έχει 
διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή τη συνεργασία ή ότι η διάπραξή του έχει 
διευκολυνθεί από αμέλεια εκ μέρους οποιουδήποτε Προϊσταμένου Τμήματος ή 
άλλου προσώπου που υπηρετεί στη Δημόσια Υπηρεσία, τόσο ο Προϊστάμενος 
Τμήματος όσο και το άλλο αυτό πρόσωπο που υπηρετεί στη Δημόσια 
Υπηρεσία θα θεωρούνται ένοχοι αδικήματος και θα υπόκεινται σε δίωξη και 
ποινή.". 

 

18. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003. Έναρξη της ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 
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