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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡίΠΌ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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 Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. · ' ' | 

Αριθμός 174 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΜΟΥ ΙΙΡΟΝΟΗΙ ΓΙΛ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΣΗ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ο>ς ακολούθως: ' 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Υποχρεωτικής Ασφά^ 
λισης της Ευθύνης τα>ν Εργοδοτών Νόμος του 1989. 

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

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

«ασφαλιστήριο» σημαίνει ασφαλιστήριο έγγραφο, όπως αυτό, 
καθορίζεται σε Κανονισμούς, περιλαμβάνει μάλιστα και προσωρινό 
ασφαλιστήριο 

«ασφαλιστής» σημαίνει ασφαλιστή ή ασφαλιστική εταιρεία, με την 
έννοια που έχουν οι όροι αυτοί στον περί Ασφαλιστικοί Εταιρειών 
Νόμο" 

«ατύχημα» σημαίνει οποιοδήποτε συμβάν ένεκα του οποίου προ

καλείται θάνατος ή σωματική βλάβη σε εργοδοτούμενο, εφόσο το 
συμβάν αυτό προκαλείται από την και κατά τη διάρκεια της απασχό

λησης 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· ! 

«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 
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αυτόν σύμβαση εργασίας ή μαθητείας, η σχέση μεταξύ τους είναι 
σχέση εργοδότη και εργοδοτουμένου και περιλαμβάνει οργανισμό 
δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου με ή χιορίς νομική προσ<»πικότητα, το 
νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο θανόντα εργοδότη και υπεράκτια ή 
αλλοδαπή εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο ή αντι

προσωπεύεται στην Κύπρο, και οι όροι «απασχόληση» και <εργο

δοτούμενος» θα ερμηνεύονται ανάλο/α 

«πιστοποιητικό ασφάλισης» σημαίνει το πιστοποιητικό που 
καθορίζεται σε Κανονισμούς. 

«Συμβουλευτικό Σώμα» σημαίνει το Συμβουλευτικό Σώμα Ασφα

■: mi. iwa. λεκόν που έχει καθιδρυθεί από τον περί Ασφαλιστικών Ετα ρε ιών 
Νόμο. 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικό') ν. 
;·.όιΐ|>«>ι·.μι.νι:̂  3. Οι διατάξεις του Νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται στις πιο κάτω 
ΐΛΐιον.ιλήπι.ι.. χτκριπχώοι,ις: 

(u) Οταν 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 Δημοκρατία* 
(γ) όταν ο εργοδότης ανήκει σε εξαιρούμενη τάξη εργοδοτών που 

θα καθοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με κανονισμούς. 
WI./ΙΜ...ΠΙ) 4. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, κάθε εργοδότης 
/πφιί/.ιπικ. υποχρεούται να είναι ασφαλισμένος με οποιοδήποτε ασφαλιστή έναντι 

της ευθύνης του για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε 
εργοδοτούμενό του. 

(2) II υποχρέωση του εργοδότη, που προβλέπεται στο εδάφιο (Ι) 
..επεκτείνεται και στις περιπτοόσεις απασχόλησης από εργοδότες Κιπρίων 

εργοδοτουμένων στο εξωτερικό στους οποίους θα προκληθεί ατύχημα ή 
επαγγελματική ασθένεια. 

\Μΐταςι:ις 5. (I) Fiu τους σκοπούς του Νόμου αυτού το ασφαλιστήριο 
·""uy πρέπει 
< ι ο φ ( / λ ι ο τ ή | > ΐ ΐ ρ . 

(α) Να εκδοθεί από ασφαλιστή· 
(β) να ασφαλίζει εργοδότη για την ευθύνη του για ατύχημα ή 

επαγγελματική ασθένεια σε οποιοδήποτε ατό τους εργοδοτου

μένους του, όπως απαιτείται από το Νόμο αυτό: 
Νοείται ότι το ασφαλιστήριο δεν απαιτείται να καλύπτει οποιαδήποτε 

συμβατική ευθύνη. 
(2) 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. 

(3) Το ασφαλιστήριο δε θα έχει οποιαδήποτε ισχύ για τους σκοπούς 
του Νόμου αυτού εκτός αν εκδοθεί από τον ασφαλιστή υπέο του 
εργοδότη που έχε.ι συνομολογήσει με τον ασφαλιστή το ασφαλιστήριο 
και vu παραδοθεί σ ' αυτόν πιστοποιητικό (που στο Νόμο αυτό θα 
αναφέρεται ως «πιστοποιητικό ασφάλισης») στον καθοριζόμενο τύπο. 

Aiiniivrc or. 6. ' Οταν 'διενεργείται μια πληρωμή, είτε μετά απο παραδοχή ευθύνης 
voo(.K,.ju:in. ,.|τ}. (^χ, a r u y κάποιο ασφαλιστή σύμφωνα με ασφα/αστήριο που εκδό

θηκε 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 
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τον ασφαλιστή ?το νοσοκομείο αυτό και οι δαπάνες που εύλογα 
διενεργήθηκαν από αυτό yia νοσηλεία του ασθενή νοουμένου ότι δε θα 
υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των χίλκον λιρτόν. 

7. <>pot, nun ιιεμιι'./ι nil οι. ασφαλιστήριο 'το οποίο εκδόθηκε για 
ιούς σκοπούς; κ υ Νόμου αυτού και κμοβλεπεί όπ. ί>ι: (Ια ανακύψει 
οποιαδήποτε ευ(ΙΊνΐ) δυνάμει ion ασφαλιστηρίου ή ότι οποιαδήποιε 
ι ΐ .Ο ι . νη mi l ' tin . ι \ ·ακι·φι ι ·Ι(( ΜΊΙΊΜΙ.Ι Ο Ι π ι ρ ί ΐΓΐ'ΐιιιιη ( . /(ήλευση.. . ρ ί α · : 
οριομ/.νης ιιραςη.., ή Λ<ιμϊιΛ.Μψ»|ς μεια ro συμβάν από co 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 
(Ι) του άρθρου 5 ίου Νόμου αυτού: 

Νοείται ότι καμιά διά .·αξη του άρθρου αυτού δε θα ερμηνευθεί κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται άκυρος όρος του ασφαλιστηρίου που 
επιβάλλει στον ασφαλισμένο να επιστρέψει στον ασφαλιστή οποιοδή

ποτε ποσό, που δυνατόν ο ασφαλιστής να υποχρεώθηκε να καταβάλει 
δυνάμει του ασφαλιστήρίου και το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την 
ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων σε περίπτωση παράβασης των όρων τόυ 
ασφαλιστηρίου από τον ασφαλισμένο, 

8. Στην περίπτωση του έχε;, εκδοθεί και παραδοθεί πιστοποιητικό 
ασφάλισης υπέρ του πρόσωπο*» που έχει συνομολογήσει το ασφαλι

στήριο, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 5 και το ασφαλιστήριο 
στη συνέχεια ακυρωθεί, είτε μ;?. αμοιβαία συναίνεση είτε σύμφωνα με 
οποιαδήποτε διάταξη τοο 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 αδι

κήματος. 
9. (Ι) 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 αε 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 
το ασφαλιστήρΌ 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 καοαβάλει 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 τόκω" επί του επιδικασθέντος ποσού. 

(2) Κανένα ποσό δε θα καταβληθεί από τον ασφαλιστή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του εδαφίου (1) — 

(α) Εκτός αν, πριν από την έγερση ή εντός επτά (7) ημερών μετά 
από τη J έγερση της αγωγής στην οποία εκδόθηκε η απόφαση, ο 
ασφαλιστής έλαβε γνώση της έγερσης της αγωγής· 

(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 πάν·) στην οποία ερείδεται η ευθύνη, το ασφαλι

στήριο ακυρώθηκε με αμοιβαία συναίνεση ή σύμφωνα με 
οποιαδήποτε πρόνοια που περιέχεται σ ' αυτό και είτε — 

Επιστροφή 
πιστο
ποιητικού 
(ΐσφύλισηι. 

Υποχρκώοείς 
<ισφιιλιστΐ|. 
αναφορικι μι: 
δικαστική 
απόφαση 
εναντίον του 
ασφαλισμένου. 



Ν.174/89 3642 

(i) Πριν από το συμβάν αυτό, το πιστοποιητικό ασφάλισης 
επιστράφηκα 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 

(iij μετά από το συμβάν αυτό, αλλ ' όμως πριν από την πάροδο 
δεκατεσσάρων (14) ημι:ρών αφότου άρχισε να ισχύει η 
ακύρωση του ασφαλιστηρίου, το πιστοποιητικό ασφά

λισης επιστράφηκε στον ασφαλιστή ή το πρόσωπο υπέρ 
' του οποίου εκδόθηκε το πιστοποιητικό αυτό έκανε ένορκη 

βεβαίωση του γεγονότος ότι το πιστοποιητικό ασφάλισης 
■': χάθηκε ή καταστράφηκ;: και έτσι δεν κατέστη δυνατή η 

επιστροφή του, είτε 
(iiiji πρίν ή μετά το συμβάν, αλλ ' όμως εντός δεκατεσσάρων 

(14) ημερών αφότου άρχισε να ισχύει η ακύρωση του 
■f ασφαλιστηρίου, ο ασφαλιστής προέβη στη λήψη δικά . 

' · ' ■ ' ■ ' ] στικών μέτρων δυνάμει του παρόντος Νόμου σε σχέση με 
: την παράλειψη επιστροφής του πιστοποιητικού 
Ι 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, έχει το 
δικαίωμα ακύρωσης του ασφαλιστηρίου για το ότι η συνομολόγηση του 
επιτεύχθηκε λόγω παρασιώπησης ουσιώδους γεγονότος ή λόγω παρά

στασης 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 ' α υ τ ό : 

Νοείται ότι, για να ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου αυτού, θα πρέπει 
ο ασφαλιστής υπέρ του οποίου εκδόθηκε μια τέτοια αναγνωριστική 

f'■.'.■ απόφαση μετά από μια αγωγή, να γνωστοποιήσει τούτο πριν από την 
έγερση της ; αγωγής ή μέσα σε επτά (7) 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 επι

δίδεται 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 ασφαλι

στήριο ή ευθύνη η οποία θα καλυπτόταν από το ασφαλιστήριο αν ο 
ασφαλιστής δεν είχε το δικαίωμα να ακυρώσει ή δεν είχε προβϊί στην 
ακύρωση του ασφαλιστηρίου, και 

«ουσιώδες» σημαίνει γεγονός τέτοιας φύσης ώοτε 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. 

Δικαίωμα™ 10.—(1) Ό τ α ν σύμφωνα με ασφαλιστήριο πο,υ έχει εκδοθεί για τους 
ίοίμένόυ σκοπούς του παρόντος Νόμου, ένα πρόσωπο (που στο εξής θα αναφέ

κναντι του ρεται ως «ο ασφαλισμένος») ασφαλισθεί για την ευθύνη του που δυνατόν 
«σφαλιστή. ν α αναφύει έναντι εργοδοτουμένων, τότε — 
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(α) Σε περίπτωση του ο ασφαλισμένος ήθελε πτωχεύσει ή προβεί 
σε συμβιβασμό ή άλλο διακανονισμό με τους πιστωτές.του* ή 

(β) αν Q ασφαλισμένος είναι εταιρεία, σε περίπτωση που ήθελε 
εκδοθεί όιάταγμα εκκαθάρισης ή ψηφισθεί απόφαση για εκού

σια εκκοθάριση της υπό εκκαθάριση εταιρείας αυτής ή ήθελε 
προσηκόντως διορισθεί εκκαθαριστής ή διαχειριστής των 
εργασιών ή των επιχειρήσεων της υπό εκκαθάρισης εταιρείας ή 
σε περίπτωση τ.ου ήθελε αναληφθεί κατοχή, από ή για λογα

ριασμό ~ων καοόχων ομολόγων εξασφαλισμένων με κυμαινό

μενη επιβάρυνση, οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου περι

λαμβανόμενου ή ι>ποκείμενου στην επιβάρυνση, 
αν είτε πριν είτε μετά π<·υ θα επισυμβεί οποιαδήποτε από τις πιο πάνω 
περιπτώσεις αναφύει οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη του ασφαλισμένου, 
τα δικαιώματα του έναντι του ασφαλιστή δυνάμει του ασφαλιστηρίου 
αναφορικά με την ευθύνη αυτή θα μεταβιβασθούν και θα περιέλθουν, '·., 
ανεξάρτητα ατ:ό οποί«δήποτε αντίθετη διάταξη σε οποιοδήποτε νόμο, 
στον εργοδοτούμενο έναντι του οποίου έχει αναφύει ή έι>θύνη αυτή. 

ι (2) Σε περίπτωση έκοοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε 
\ νόμου, διατάγματος διαχείρισης σχετικά με πτωχεύσασα περιουσία 
] αποθανόντα χρεώστη, νότε για οποιοδήποτε χρέος που μπορεί να 
! αποδειχθεί σε πτώχευση και που οφείλεται από* τον αποβιώσαντα 
Ι αναφορικά με ευθύνη έ ν ν τ ι εργοδοτουμένου, για την οποία αυτός ήταν 
) ασφαλισμένος σύμφωνο 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 οποιοδήποτι νόμο, στο πρόσωπο στο οποίο οφείλεται το εν ϊ 
λόγω χρέος. ■; ;. :. ν 

(3) Οποιοσδήποτε όρος σε ασφαλιστήριο που έχει εκδοθεί για τους 
σκοπούς του 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 (Ι) και (2) \ 
πιο πάνω συμβάντα, στερείται οποιασδήποτε ισχύος. 

(4) Με τη μεταβίβαΓ ] των δικαιωμάτων, σύμφωνα μέ το εδάφιο (Ι) ή ν ·.·ΐ /'ο■■■,: 
:ο 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, «ν η ε\>3ύνη του ασφαλιστή έναντι του ασφαλισμένου \ 
υπερβαίνει την ευθύνη ου ασφαλισμένου έναντι του εργοδοτουμένου, όι ν 
διατάξεις του παρόντο; Νόμου δε θα επηρεάσουν τα; δικαιώματα του 
ασφαλισμένου έναντι του ασφαλιστή σε ό,τι αφορά το υπερβαίνον ποσό: * 

Νοείται περαιτέρω :'»τι, αν η ευθύνη του ασφαλιστή έναντι τ ο ϋ ^ . ·;■ 
ασφαλισμένου είναι λιγότερη της ευθύνης του ασφαλισμένου έναντι του 
εργοδοτουμένου. οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δε θα επηρεάσουν τα :! 
δικαιώματα του εργοδο χυμένου έναντι του ασφαλισμένου σε ό,τι αφορά / 
το υπόλοιπο. ί >; 

(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. V 

(6) Για τους σκοποί':; του άρθρου αυτού, όπως και των άρθρων 11 και Γ 
12 του παρόντος Νόμου, η φράση «ευθύνη έναντι εργοδοτουμένων» ·,'...';. ^ 
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'αναφορικά με α<ίψαλισμένθ δυνάμει ασφαλιστηρίου δεν περιλαμβάνει 
οποιαδήποτε ευθύνη του προσώπου «iron υπό την ' .ιδιότητα του ασφα

λιστή δυνάμει άλλου ασφαλιστηρίου. 
Υποχρ^οη I I . ( | ) Το πρόσο)πο εναντίον του οποίου εγείρεται αξίωση αναφο

*«ρ·>χής ρ ΐ κ α με ε υθύνη που καλύπτεται υποχρεωτικά από ασφαλιστήριο, οφείλει, 
οταν κληθεί προς τούτο από η εκ μέρους του προσώπου που εγείρει την 
αξίωση, να αναφέρει κατά πόσο ήταν ασφαλισμένο αναφορικά με την 
ευθύνη αυτή με ασφαλιστήριο που /χει ισχύ για τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου ή θα ήταν έτσι ασφαλισμένο, αν ό 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 τ^υς πιστωτές του ή σε περίπτωση 
που εκδοθεί; διάταγμα, ουνάμέι των δκ/τάξεών οποιουδήποτε νόμου που 
αφορά στην πτώχευση, αναφορικά' ;ιε την περιουσία οποιονδήποτε 
προσώπου ή σε περίπτωση που εκδοθ λ διάταγμα εκκαθάρισης οποιασ

δήποτε εταιρείας ή ήθελε προσηκόντως διορισθεί εκκαθαριστής ή 
διαχειριστής των εργασιών ή των επιχειρήσεων της υπό εκκαθάριση 
εταιρείας ή ήθελε αναληφθεί κατο>ή από ή για λογαριασμό των 
κατόχων οποιωνδήποτε ομολόγων εξασφαλισμένων με κυμαινόμενη επι

βάρυνση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που περιλαμβάνει ή 
υπόκειται στην επιβάρυνση, ο πτωχεύσας οφειλέτης, ο προσωπικός 
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 ένανά του, να δώσει κάθε πληροφορία 
που εύλογα'ζητείται από αυτό, για νο διακριβωθεί αν μεταβιβάσθησαν 
και περιήλθαν σ* αυτό οποιαδήποτε δικαιώματα δυνάμει των διο:τάξεων 
του παρόντος Νόμου και για το σκοπό άσκησης των δικαιωμάτων αυτών, 
το δε ασφαλιστήριο, στην έκταση ποι αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα στην 
ακύρωση του ασφαλιστηρίου ή την αλλοίωση των δικαιωμάτων των 
μερών, όταν δίνεται μια τέτοια πληροφορία ή άλλως πως στην απαγό

ρευση, παρακώλυση ή περιορισμό τ η ; 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 πεποίθηση ότι μεταβιβάσθησαν ή δυνατόν να 
μεταβιβάσθησαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, στο 
πρόσωπο αυτό οποιαδήποτε δικαιώματα εναντίον οποιουδήποτε συγκε

κριμένου 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 πληρο

φοριών 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 άλλου 
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 πού εκούσια ή από αμέλεια προβαίνει σε ψευδή 
ή παραπλανητική δήλωση σε σχέση με ζητηθείσα από αυτόν πληρο
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12. Αν ο ασφαλισμένος δυνάμει ασφαλιστήριοι) που εκδόθηκε για 
τους σκοπούς το > παρόντος Νόμου πτο>χεύσει ή, αν πρόκειται για 
εταιρεία, εκδοθεί διάταγμα εκκαθάρισης ή ψηφισθεί απόφαση για 
εκούσια εκκαθάριση της. οποιαδήποτε συμφο>νία που έχει συναφθεί 
ίυ.ΐ(/'.,ύ του ασφαλοτη κ'α. του ασφαλισμένου ή οποιαδήποτε παραίτηση, 
εκχώρηση, ή άλλη διάθεση ιιου nyivi! αή'ό ιόν ασφαλισμένο ή οποιαδή

ποτε πληρωμή στ >ν ασψυλισμένό μετά που αναφύηκε η ευθύνη έναντι 
του εργοδοτουμένου και μετά που άρχισε η πτιόχευση 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 ε^γοδοτο ύμενο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου. 

13. Ό τ α ν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εκδοθεί 
πιστοποιητικό ασφάλιστμ σε ασφαλισμένο, η επέλευση αναφορικά με 
αυτόν ενός από τα γεγονότα που καθορίζεται στο εδάφιο (Ι) 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 διατοξεων του παρόντος Νόμου και επίσης οι διατάξεις του 
άρθρου αυτού δε θα επηρεάσουν οποιοδήποτε δικαίωμα εναντίον του 
ασφαλιστή δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 10, II και 12 του 
παρόντος Νόμου. 

14. (Ι) Διακανονισμός 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 
διατάξεο>ν του παρόντος Νόμου δεν είναι έγκυρος, εκτός εάν λάβει μέρος 
στο διακανονισμό και ο ^ργοδοτούμενος. 

(2) Ασφαλιστήριο π>υ εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 
Νόμου θα παραμείνει σ: ισχύ και στη διάθεση τοιν εργοδοτουμένων 
παρά το θάνατο του ασφαλισμένου, ωσάν να ήταν ο ασφαλισμένος 
ακόμη ζίοντανός. 

15.—(Ι) Κάθε εργοδότης οφείλει να 
(α) Εκθέτει σε περίοπτη θέση στα Κεντρικά Γραφεία, υποκαταστή

ματα, όπως κο.ι στους τόπους εργασίας όπου τούτο είναι 
δυνατόν, και σι. μέρος προσιτό στους εργοδοτουμένους και σε 
κάθε ενδιαφερόμενο το πιστοποιητικό ασφάλισης και να 
παρουσιάζει αντίγραφο του σε κάθε ενδιαφερόμενο, όταν του 
ζητηθεί από αυτάν 

(β) παρουσιάζει το πιστοποιητικό ασφάλισης ή αντίγραφο του σε 
οποιοδήποτε επ θεωρητή εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους σκοπούς του 
Νόμου αυτού και παρουσιάζει ή αποστέλλει το πιστοποιητικό ή 
αντίγραφο του σε οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, όπως θα 
καθορισθεί από ΐνανονισμούς· 

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

(2) Οποιοσδήποτε εργοδότης ή αντιπρόσωπος ή υπάλληλος του 
παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού, είναι ένοχος αδικήματος και 
σε περίπτωση κοταδίκης υπόκειται σε πρόστιμο που δε θα υπερβαίνει τις 
διακόσιες λίρες. 

16.—(1) Για τους σκοπούς του Νόμου αυτού ο Υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζει ως επιθεωρητές λειτουργούς του 
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Υπουργείου του ή λειτουργούς άλλοι Υπουργείου, αφού συνεννοηθεί 
πρώτα με τον Υπουργό στον οποίο υπάγονται οι λειτουργοί αυτοί. 

(2) Οι επιθεωρητές που ορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (Ι) έχουν 
εξουσία να προβαίνουν στις πιο κάτιυ ενέργειες: 

(«) Να εισέρχονται κατά χρόνο λογικό or. ρποιοοι'μιοτΓ. μ/: ρ »ς, «ου 
χρηοιμοπριείται ως τόπος εργάοίας ενός ι.ργοοόχη· 

(β) να προβαίνουν στις αναγκαίες εξετάσεις και έρευνες, yux να 
διαπιστώνουν αν τηρούνται αι όιατάξεις του Νόμου αυτού. 

(3) Κάθε εργοδότης ή αντιπρόσωπος ή υπάλληλος του οφείλουν να 
παρέχουν στον επιθεωρητή κάθε πληροφορία και να προσκομίζουν σ ' 
αυτόν για εξέταση κάθε έγγραφο που αυτός εύλογα θα απαιτήσει. 

(4) ' Οποιος— 
(α) Εκούσια καθυστερεί ή παρεμποδίζει επιθεωρητή στην ενάσκηση 

των εξουσιών που έχει σύμφωνα με τις διατάξεις του οφθρου 
αυτού

(β) αρνείται ή αμελεί να άπαντήοει σε οποιοδήποτε ερώτημα που 
του τίθεται από ϊπιθεωρήτή ή να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία 
την οποία είναι υποχρεωμένος να δώσει, 

διαπράττει αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική 
ποινή που δε θα υπερβαίνει τις διακόσιε; λίρες: 

Νοείται ότι κανένας δεν υποχρεούτα,, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, να 
απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση η οποία τείνει να τον ενοχοποιήσει. 

(5) Κάθε επιθεωρητή;, κατά την ενάσκηση των εξουσιών του, είναι 
εφοδιασμένος με το πιστοποιητικό του διορισμού του και το επιδεικνύει 
όταν του ζητηθεί. 

Ταμείο 17.—(Ι) Σε συνεννόηση με τις Ασφαλιστικές Εταιρείες που έχουν 
Ασφαλιστών άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών του κλάδου εργατικών αποζη

Αποζημιώσεων. μιώσεων, ρ 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 ίου 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 όπο>ς καλύπτονται από την υποχρεω

τική ασφάλιση που προβλέπεται από to 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 ασφαλι

στικών 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 Δικαστήριο. 
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18. Κατά τον υπολογισμό των αποζημιώσεων, είτε από. το Δικα

στήριο είτε εξωδίκως, δι: 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.. 

19. Οποιαδήποτε αγο/ή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου 
πρέπει να εγείρεται εντός ' ετών από την ημέρα του ατυχήματος; 

Νοείται ότι σε περίπτ<υση επαγγελματικής ασθένειας εργοδοτουμένου 
η αγωγή πρέπει να εγιρθεί εντός 2 ετών από την ημέρα που ο 
εργοδοτούμενος αντιλήφθηκε αυτή την ασθένεια. V ί „''· ]ψ_ 

20. Το Συμβουλευτικό Σώμα έχει αρμοδιότητα ;να συμβουλεύει 'τονί: 
Υπουργό: ".·,. ν ...'.;. , ,*.. ';[;, Χ ^,.'■'];■ 

(α) Γενικά για την εφαρμογή του Νόμου αυτούκαι i κάθε ;j&yb··^ 
νισμού που θα εκδοθεί σύμφωνα με το Νόμο αυτό;'.. , t ■>,. 

(β) για κάθε θέμα που αφορά στην ασφάλιση εργατικών ατυχνήμάτών: %*. 
. · 21.—(Ι) Εργοδότης που παραλείπει να ασφαλιστεί σύμφωνα με τ ί ς « 
διατάξεις του παρόντος Νόμου, διαπράττει αδίκημα και σε πχρίπτωσηιΐί 
καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα που δε; θα υπερβαίνει*: 
τους δώδεκα μήνες ή σι; χρηματική ποινή που δε θα υπερβαίνει τις 
χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές. ^ >̂ Η·;;;<· ■b.uî  

(2) Σε περίπτωση που η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) παράβαση^ Γ 
διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή {οργανισμόν 
χωρίς νομική προσωπικότητα, κάθε πρόσωπο πού κατά Ίο χρόνο της ί 
παράβασης ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου^ Διευθυντής, Γράμii 
ματέας ή άλλος υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του νομικού προσώπου ή^> 
ήταν μέλος της ένωσης προσώπων ή του οργανισμού διαπράττει αδίκημα; i 
και σε περίπτωση καταόίκης 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.  ; ■%.,■■'■ < .]Τ 

(3) Όποιος προβαίνα σε δήλωση, γραπτή ή*προφορική, <ψ οποία ^ 
είναι ψευδής ή παραπλανητική, αναφορικά με τον αριθμό τώνί απασχο
λουμένων από αυτόν προσώπων ή και των αμοιβών τους ή: και το είδος 
απασχόλησης τους, ή αποκρύπτει ουσιώδη στοιχεία* μεΙσκόπό να 
επιτύχει την έκδοση πιστοποιητικού ασφάλισης δυνάμει των; διατάξεων; 
του παρόντος Νόμου, εκτός αν ικανοποιήσει το Δικαστήρια .ότι δεν 
ενήργησε με πρόθεση εξαπάτησης, διαπράττει αδίκημα και σε περί
πτωση καταδίκης υπόκαται σε φυλάκιση για , διάστημα i rtpu { δε θα ν 
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ,ποινή που.,,δε θα i 
υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δυο ποινές. . ·■/_: ...· j t;L , ίνί -i 
. (4) Όποιος,·με πρόθεση εξαπάτησης—  ·;;.· ii-^^^^^i^i^^x^ 

(α) Πλαστογραφεί, παραποιεί ή αλλοιώνει όπΦίοοί^^ 
τικό ασφάλισης ή άλλο πιστοποιητικό ή έγ7Ρ«φό'πΟϋ εκδίδεται! | 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ήVi Ι:; [| ; 'iiU; ' / ^ 

(β) χρη.σιμοπ°ιε^ ή επιτρέπει να'χρησϊμοκ6ΐήθεΧ\:απ4.;^λόΓ;όπόΐό^^ 
\ δήπρτε. πλαστογραφηθέν, παραποιηθέν ή^λλ^ώθΙνΙ^στοπόιη ^ 
; τικό*ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο ^στοπόιήτίκο.ή έτΥράφο·^ 

/.'ν.,'.";; που έκίδίδεται δυνάμει των διάΐίάξεαίν^του παρόντοςΙΝόμόυνή ^ ί ί^ 
■ (γ) παραχωρεί σε άλλο ή λαμβάνειαπόι άλλο'· πισ^ο'π^ίτΐ^κο^ά^φίέ.'''^ 

:  λισης ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικός ;ή ίέγ^ραφΐ» π ο ύ ^ 
εκδίδεται δυνάμ». ι των διατάξεων του πάρόντος^ΐ^μΐ^ίή ΐΗ '̂Ι:''':'?: 

,V(6): κατασκευάζει ή έχει στην κατοχή τουοποιοδήποτεέ^ράφί)η6ίίί 
προσομοιάζει τόσο πολύ με πιστοποιητικό Γτ^ίέτ^άφαΙπόυ^ 

Συνυπο

λογισμός 
αποζημιώσεων. 

Παραγραφή 
αξιώοπων, 

Εξουσίες 
Συμβουλευτικού. 
Σώματος. 

Αδικήματα; 

.̂•'ίVs

'iim 
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Κανονισμοί. 

Έναρξη 
ισχύος του 
Νόμου 
αυτού. 

μπορεί ναΥεξαπατήσει, ή 
(ε) εκδίδει οποιοδήποτε πιστοποιητικό ασφάλισης ή πιστοποχητικό 

ή έγγραφο του οποίου η έκδοση προβλέπεται στον παρόντα 
Νόμο, 

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 χίλιες λίρες ή και στις δυο ποινές. 

(5) Ο ένοχος αδικήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
Νόμου, για το οποίο δεν προνοείται ειδική ποινή, υπόκειται σε περί

πτωση καταδίκης σε φυλάκιση για διάστημα πού δε θα υπερβαίνει τους 
έξι μήνες ή σε χρημαΐική ποινή που δε θα υπερβαίνει τις τετρακόσιες 
πενήντα λίρες ή και στις δίκ> ποινές. 

22.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μτόρεί να εκδίδει Κανονισμούς οι 
οποίοι θα δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας για 
τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος που χρειάζεται να καθοριστεί, 
σύμφωνα με: τις διατάξεις του Νόμου αυτού και γενικά για την καλύτερη > 
εφαρμογή των διατάξεων ίου Νόμου αυτού. 

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (Ι), οι Κανο

νισμοί μπορούν να ρυθμίζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ; 
ζητήματα: , 

(α) Τον καθορισμό των εντύπων, που θα χρησιμοποιηθούν για τους 
Σ κ ο π ο ύ ς τόυ Νόμου άύτόύ* 

(β) τον καθορισμό των τύπων των πιστοποιητικών ασφάλισης ή 
■ άλλων πιστοποιητικών και εγγράφων, που εκδίδονται ή υποβάλ . 

, . λοντάι δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού

(γ) Ϊ τον καθορισμό των καταβλητέων τελών αναφορικά με ο,τιδή-

. ; ποτέ ενεργείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου; 
(δ) τον καθορισμό ποινής φυλάκισης για διάστημα που δε θα 

: Λ$ υπερβαίνει τους έξι μήνες ή χρηματικής ποινής που δε θα 
·ν:--.ν*^ υπερβαίνειτις τετρακόσιες πενήντα λίρες ή και στις δυο ποινές ^ 

;.■''-. ι ?>?., γ ια ; την παράβαση οποιουδήποτε Κανονισμού που εκδίδεται ; 
Μ ^σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού· 
(6) * τ ον καθορισμό του ελάχιστου ποσού για το οποίο ένας εργσ-

':■■■■<. δότης υποχρεούται να ασφαλίσει την ευθύνη του^ σύμφωνα με ώ 
' ; ί τις διατάξεις του Νόμου αυτού, χωρίς να επηρεάζεται η υπο-

; ^ >Λ χρέωση του εργοδότη να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό στον ,<! 
' ' ^εργοδοτόύμενο. " ;.;ΐ 
(3); Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό κατατίθενται 

στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν δύο μήνες μετά την κατάθεση τους ή'■*!;; 
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 Δημοκρατίας 
και τίθενται σε ,ισχύ από την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Αν 
η Βουλή των ^Αντιπροσώπων προβεί σε τροποποίηση τους, τότε οι j 
Κανονισμοί;αυτοί ;δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δήμο- > 
κράτίας, όπως, βα ; έχουν τροποποιηθεί, και τίθενται σε ισχύ από την : 
ημερομηνία της δημοσίευσης τους. 

23. Η ισχύς του Νόμου αυτού θα αρχίσει από την ημερομηνία της 
δημοσίευσης του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από 
το άρθρο 4 το! οποίο θα τεθε ίσε ισχύ την ημερομηνία που θα καθορίσει, 
το Υπουργικό Συμβούλιο με Γνωστοποίηση που θα δημοσιευτεί στην 
επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.; 


