
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΟΜΟ  
 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο: 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Ε.Ε.: L 270, 

8.10.2002, 

σ. 10. 

«Οδηγία 2002/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 80/987/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσέγγισης των 

νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των 

μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη», 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

25(Ι) του 2001. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας των 

Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας 

του Εργοδότη (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των 

Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη 

Νόμο του 2001 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος»), και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των 

Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη 

Νόμοι του 2001 και  2006. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την προσθήκη 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων νέων όρων και 

των ορισμών τους: 
  
  «“Επιτροπή” σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων· 
  “κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της 
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Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή/και χώρα που είναι 

συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφτηκε 

στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, όπως αυτή 

προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο που 

υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαρτίου 1993 

και όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται· 
   
  

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

9.3.2001. 

“Συμβούλιο” σημαίνει το Συμβούλιο του Ταμείου που 

καθιδρύεται με βάση τον Κανονισμό 3 των περί της 

Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων 

σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη 

Κανονισμών.». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

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

   
  (α) με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά την 

πρώτη επιφύλαξη, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 
   
   «Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση 

αφερεγγυότητας εργοδότη, ο οποίος ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα στο έδαφος δύο 

ή/και περισσοτέρων κρατών μελών, το Ταμείο 

υποχρεούται σε πληρωμή των εργοδοτουμένων 

εκείνων που ασκούσαν συνήθως εργασία στο 

έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.»· 
    
  (β) με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά την 

παράγραφο (δ), της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
    
   «(ε)  Εργοδοτούμενος, ο οποίος κατέχει μόνος ή 

από κοινού με συγγενείς του μέχρι του πρώτου 
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βαθμού ένα ουσιώδες μέρος της επιχείρησης ή της 

εγκατάστασης του εργοδότη και ασκεί σημαντική 

επιρροή στις δραστηριότητες του.». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη 

 σ’ αυτόν νέου  

άρθρου . 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 11 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου12: 

 «Συνεργασία 

αρμόδιας αρχής 

με Επιτροπή και 

κράτη μέλη. 

12.-(1)(α) Για καλύτερη εφαρμογή της δεύτερης 

επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 3, ο 

Υπουργός και το Συμβούλιο δύνανται να 

ζητούν από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών 

μελών τις απαραίτητες πληροφορίες που, 

κατά την κρίση τους, χρειάζονται για τον 

προσδιορισμό της κατάστασης 

αφερεγγυότητας του εργοδότη σύμφωνα με 

τον παρόντα Νόμο. 
   
  (β) Οι τυχόν αποφάσεις του Υπουργού ή 

του Συμβουλίου αναφορικά με τον 

προσδιορισμό της κατάστασης 

αφερεγγυότητας εργοδότη στις περιπτώσεις 

που αφορούν τη δεύτερη επιφύλαξη του 

εδαφίου (1) του άρθρου 3, και για τις οποίες η 

διαδικασία αφερεγγυότητας του εργοδότη έχει 

αρχίσει σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να είναι 

σύμφωνες με την εξέλιξη τέτοιας διαδικασίας, 

βάσει της πληροφόρησης που λαμβάνεται 

δυνάμει της παραγράφου (α). 
   
       (2)  Ο Υπουργός κοινοποιεί στην Επιτροπή και 

στα άλλα κράτη μέλη τα στοιχεία του Συμβουλίου.». 

ΚΧ/ΜΓ (23.01.200.2005) 
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