
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΝΟΜΟ 

 
Συνοπτικός 

τίτλος. 

174 του 1989 

63(Ι) του 1997 

15(Ι) του 2001 

140(Ι) του 2003 

86(Ι) του 2010. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υποχρεωτικής 

Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών 

Νόμους του 1989 έως 2010, (που στο εξής θα αναφέρονται 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 έως 2011.  
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 
  (α) Με την αντικατάσταση του oρισμού του όρου 

«ασφαλιστής» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 
  
  

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·»· και 

  
  (β) με την ένθεση σ’ αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική 

σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και της ερμηνείας 

του: 
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  «"Διευθυντής" σημαίνει τον Διευθυντή Υπηρεσιών 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων∙».  
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 4 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται, με τη 

διαγραφή, από το εδάφιο (2), της λέξης «Κυπρίων» (δεύτερη 

γραμμή) και του σημείου του κόμματος που ακολουθεί. 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

4.-(1) Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
  (α) Με την ένθεση, αμέσως μετά το εδάφιο (1), των 

ακόλουθων νέων εδαφίων (2) και (3) και στη 

συνέχεια, την αναρίθμηση των υφισταμένων 

εδαφίων (2), (3) και (4) σε εδάφια (4), (5) και (6), 

αντιστοίχως: 
  
  «(2) Η κάλυψη που απαιτείται να παρέχεται από το 

ασφαλιστήριο, δυνάμει της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1), περιλαμβάνει κάλυψη για σωματική 

βλάβη ή θάνατο. 
  
     (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) περιλαμβανο-
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μένων 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.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 15 του 

βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  
  (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του 

εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο (β):  
 

 

 

 

  «(β) παρουσιάζει ή/και να αποστέλλει το 

πιστοποιητικό ασφάλισης ή/και πιστοποιημένο 

αντίγραφο αυτού, όταν του ζητείται με επιστολή ή 
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προφορικά -  
   
 

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

11.07.1997 

15.05.1998. 

 (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, 

   
  εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στην 

παράγραφο (2) του εν λόγω Κανονισμού»· 
   
  (β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως 

μετά την παράγραφο (γ), της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (δ): 
  
  «(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 Διευθυντή.». 
  
  (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 
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  «(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 Δημοκρατίας, ποινική δίωξη 

αδικήματος που προβλέπεται από το παρόν εδάφιο 

ασκείται - 
   
  (i) από το Διευθυντή· 
  (ii) από επιθεωρητή ή άλλο λειτουργό ο οποίος 

ήθελε εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή.». 
  
Προσθήκη νέου 

άρθρου 15Α στο 

βασικό νόμο. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την ένθεση, αμέσως μετά 

το άρθρο 15, του ακόλουθου νέου άρθρου 15Α: 

  
 «Μητρώο 

Ασφαλισμένων 

Εργοδοτών.  

15Α.-(1) Ο Διευθυντής 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 

Διευθυντή, 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: 
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   Νοείται ότι, κάθε ασφαλιστής διαβιβάζει 

στον Διευθυντή τα στοιχεία των ήδη 

ασφαλισμένων εργοδοτών, εντός τριών (3) 

μηνών από την έναρξη της ισχύος του 

παρόντος Νόμου.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 16 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, των λέξεων «τις 

διακόσιες λίρες» (ένατη γραμμή), με τις λέξεις και τον αριθμό 

«τα εξακόσια ευρώ (€600,00)». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 21 του 

βασικού νόμου. 

8.-(1) Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

   
  (α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού των 

λέξεων «τις χίλιες λίρες» (πέμπτη γραμμή), με τις 

λέξεις και τον αριθμό «τις πέντε χιλιάδες ευρώ 

(€5.000,00)»· 
   
  (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3) αυτού, των 

λέξεων «τις χίλιες λίρες» (δέκατη γραμμή), με τις 

λέξεις και τον αριθμό «τις πέντε χιλιάδες ευρώ 

(€5.000,00)· 
  
  (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως 

μετά την παράγραφο (ε), των λέξεων «τις χίλιες 

λίρες» (τρίτη γραμμή), με τις λέξεις και τον αριθμό 

«τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00)·   
   
  (δ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5), των λέξεων 

«τις τετρακόσιες πενήντα λίρες» (τέταρτη και 

πέμπτη γραμμή), με τις λέξεις και τον αριθμό «τις 

τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000,00)· και  
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  (ε) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (5), του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (6): 
    
   (6)(α) «Τηρουμένων των οδηγιών του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ποινική δίωξη, 

η οποία προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2), 

ασκείται- 
     
    (i) από το Διευθυντή· 

(ii) από κάθε επιθεωρητή ή άλλο λειτουργό 

ο οποίος ήθελε εξουσιοδοτηθεί από το 

Διευθυντή. 
    
   (β) Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες 

προβλέπεται ρητά στον παρόντα Νόμο ότι 

ποινική δίωξη ασκείται από το Διευθυντή, 

μετά από εξουσιοδότηση του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 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 Δημοκρατίας.». 
  
Έναρξη της  

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

 9.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

εδαφίου (2), οι διατάξεις του παρόντος Νόμου 

τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της 

δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 
  
 (2) Οι διατάξεις του άρθρου 4 τίθενται σε ισχύ μέσα σε τρεις 

μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 
  
  
ΕΣZ/ΜΓ 

(23.01.052.087-2011) 
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