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ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2012 

 

Προοίμιο. 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 327, 

5.12.2008, σ.9.  

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλους: 

 

«Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 περί της εργασίας μέσω 

εταιρείας προσωρινής απασχόλησης». 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

E.E.: L 376 

27.12.2006, 

σ. 36. 

«Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην 

εσωτερική αγορά». 

  

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

126(Ι) του 2012. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Γραφείων 

Εξεύρεσης Εργασίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας 

Νόμο του 2012 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») 

και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι 

περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης  Εργασίας Νόμοι του 2012 και 

2013. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (β) αυτού με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο (β):   

  

 «(β)  ισχύει για περίοδο τριών (3) χρόνων και δύναται να 
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ανανεώνεται αυτόματα με την καταβολή του τέλους που 

καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον 

παρόντα Νόμο.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 23 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 23 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη στο τέλος αυτού, αμέσως μετά τη λέξη 

«Κανονισμών.», της ακόλουθης φράσης: 

  

 «Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι κάθε αδειούχο ιδιωτικό 

γραφείο εξεύρεσης εργασίας επιθεωρείται τουλάχιστο μία φορά 

το χρόνο από Επιθεωρητή που διορίζεται με βάση το άρθρο 24 

του παρόντος Νόμου.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 27 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το άρθρο 27 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της τελείας με άνω τελεία στο τέλος της παραγράφου 

(ζ) αυτού και με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (η): 

   

  «(η) ο κάτοχος της άδειας αρνείται να προσκομίσει τα 

έγγραφα που ζητούνται από τους Επιθεωρητές στα πλαίσια 

της διαδικασίας ελέγχου.». 

   

Τροποποίηση 

του άρθρου 33 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 33 του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την αντικατάσταση της παραγράφου (θ) αυτού με την ακόλουθη 

νέα παράγραφο (θ): 

   

  «(θ)  τα έγγραφα και/ή δικαιολογητικά και/ή πιστοποιητικά 

και/ή οτιδήποτε άλλο απαιτείται να προσκομίζεται από τα 

γραφεία μέσα στα πλαίσια ελέγχου από τους Επιθεωρητές.». 

   

Αντικατάσταση 6. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 
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του άρθρου 35 

του βασικού 

νόμου. 

ακόλουθο νέο άρθρο 35: 

  

 «Κατάργηση. 

8(Ι) του1997 

195(Ι) του 2002 

211(Ι) του 2002. 

35.  Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

του παρόντος Νόμου, οι περί Ιδιωτικών 

Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμοι  του 1997 

έως (Αρ. 2) του 2002 καταργούνται.». 

 

 


