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Οδηγός για την Προστασία των Εργοδοτουμένων  
σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη

Εισαγωγή

Ο Νόμος για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφε-
ρεγγυότητας του Εργοδότη τέθηκε σε εφαρμογή στις 9 Μαρτίου 2001. Βασικός σκοπός 
του Νόμου είναι η διασφάλιση της πληρωμής από Ειδικό Ταμείο στους εργοδοτουμένους, 
ημερομισθίων και ετησίων αδειών που οφείλονται από τον εργοδότη τους σε περίπτωση 
που αυτός καθίσταται αφερέγγυος.

Ποιος είναι αφερέγγυος εργοδότης

Αφερέγγυος εργοδότης είναι ο εργοδότης για τον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση στο 
αρμόδιο Δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος παραλαβής της περιουσίας του, αν 
είναι φυσικό πρόσωπο, ή για την έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης, αν είναι νομικό 
πρόσωπο και είτε έχει εκδοθεί από το Δικαστήριο τέτοιο διάταγμα ή το Δικαστήριο δια- 
πίστωσε ότι ο εργοδότης έπαυσε να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία και δεν υπάρχει ικανο-
ποιητική περιουσία η οποία να δικαιολογεί την έκδοση σχετικού διατάγματος.

Πώς ενημερώνεται ο εργοδοτούμενος 
για την αφερεγγυότητα του εργοδότη του 

Ο Προσωρινός Εκκαθαριστής ή Παραλήπτης της περιουσίας τού αφερέγγυου εργοδότη 
ειδοποιεί γραπτώς τους επηρεαζόμενους εργοδοτουμένους σχετικά με την κατάσταση 
στην οποία περιήλθε ο εργοδότης τους, το αργότερο εντός ενός μηνός από τη γνωστοποί-
ηση σε αυτόν του διορισμού του. 
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Ταμείο για προστασία των εργοδοτουμένων 
σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη

Με τον σχετικό Νόμο καθιδρύεται ειδικό Ταμείον το οποίο σε περίπτωση αφερεγγυότητας 
του εργοδότη καταβάλλει στους εργοδοτουμένους τα οφειλόμενα ποσά. Το Ταμείο χρημα-
τοδοτείται αποκλειστικά από εισφορές των εργοδοτών με τη μεταφορά ποσοστού 16,6% 
των εισφορών που καταβάλλονται στο Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό. Με την έναρξη 
της ισχύος της νομοθεσίας, το Ταμείο χρηματοδοτήθηκε με τη μεταφορά από το Ταμείο 
για Πλεονάζον Προσωπικό με το ποσό €1.708.601,44.

Ποιους καλύπτει ο Νόμος

Ο Νόμος για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφε-
ρεγγυότητας του Εργοδότη καλύπτει όλους τους εργοδοτουμένους, περιλαμβανομένων 
των μαθητευομένων, με εξαίρεση τα πρόσωπα που απασχολούνται από την Κυβέρνη-
ση της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ποιοι δικαιούνται πληρωμή από το Ταμείο 

Πληρωμή από το Ταμείο δικαιούται εργοδοτούμενος που:

• η απασχόλησή του τερματίστηκε επειδή ο εργοδότης του κατέστη αφερέγγυος, και

• απασχολήθηκε για 26 τουλάχιστον συνεχείς εβδομάδες στον ίδιο εργοδότη πριν από  
 την ημερομηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας του εργοδότη του.

Ποιοι δεν δικαιούνται πληρωμή από το Ταμείο 

Εργοδοτούμενος δεν δικαιούται σε πληρωμή από το Ταμείο αν:

• είναι μέτοχος και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρεία η οποία τέθηκε υπό   
 εκούσια εκκαθάριση,

• απασχολείται από τα Ιδρύματα των Ναυτικών, Στρατιωτικών και Αεροπορικών   
 Δυνάμεων (Ν.Α.Α.F.Ι.) της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου,

• δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο και ο εργοδότης του δεν έχει τη συνήθη  
 διαμονή του στην Κύπρο, ούτε διεξάγει τις εργασίες του σ’ αυτήν ή είναι εταιρεία που  
 ανήκει αποκλειστικά σε μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου, της οποίας η διοίκηση και  
 ο έλεγχος διεξάγεται στην Κύπρο αλλά οι υπόλοιπες δραστηριότητές της διεξάγονται  
 εκτός Κύπρου,

• δεν έχει τη μόνιμη διαμονή του στην Κύπρο και είναι πλοίαρχος ή μέλος του πληρώ- 
 ματος κυπριακού πλοίου ή κυβερνήτης ή μέλος πληρώματος αεροσκάφους του οποίου  
 ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής έχει ως κύριο τόπο διεξαγωγής των εργασιών του την  
 Κύπρο,

• έχει ιδιαίτερους δεσμούς και κοινά συμφέροντα με τον εργοδότη του που καταλήγουν  
 σε συμπαιγνία μεταξύ τους, και

• κατέχει μόνος ή από κοινού με πρώτου βαθμού συγγενείς του ένα ουσιώδες μέρος  
 της επιχείρησης ή των εγκαταστάσεων του εργοδότη, και ασκεί σημαντική επιρροή  
 στις δραστηριότητές του.
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Πληρωμή από το Ταμείο 

Εργοδοτούμενος δικαιούται από το Ταμείο:

• τα οφειλόμενα ημερομίσθια από τον εργοδότη του για τις τελευταίες δεκατρείς 
 εβδομάδες της απασχόλησής του, τα οποία περιλαμβάνονται στην περίοδο των   
 τελευταίων εβδομήντα οκτώ εβδομάδων πριν από την ημερομηνία αφερεγγυότητας  
 του εργοδότη του,

• την αναλογία των οφειλόμενων αδειών, για τις πιο πάνω δεκατρείς εβδομάδες,   
 σε περίπτωση που ο εργοδότης κατέχει πιστοποιητικό εξαίρεσης από την καταβολή  
 εισφορών στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών, και

• την αναλογία του 13ου και 14ου μισθού, της 53ης έως 56ης εβδομάδας για την ίδια  
 περίοδο. Διευκρινίζεται ότι κατά τον υπολογισμό της εβδομαδιαίας αμοιβής δεν   
 λαμβάνεται υπόψη οποιοδήποτε ποσό ημερομισθίου που υπερβαίνει το τετραπλάσιο  
 του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, όπως αυτό καθορίζεται  
 εκάστοτε στη Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Διαβήματα εργοδοτουμένου για πληρωμή 

Για να πληρωθεί από το Ταμείο, ο εργοδοτούμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση σε ειδικό 
έντυπο που μπορεί να προμηθευτεί από οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή μέσω του διαδικτύου.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

• αντίγραφο της επιστολής τού Προσωρινού Εκκαθαριστή ή Παραλήπτη της περιουσίας  
 του αφερέγγυου εργοδότη,

• βεβαίωση από τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη, κατά πόσον ο αιτητής  
 είναι μέτοχος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Προθεσμία υποβολής της αίτησης 

Η αίτηση για πληρωμή από το Ταμείο για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδο-
τουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη πρέπει να υποβληθεί σε οποιοδή-
ποτε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, 
το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία επέλευσης της αφερεγγυότητας 
του εργοδότη. Σε εξαιρετικές, όμως, περιπτώσεις, αν ο αιτητής αποδείξει ότι έχει εύλογη 
αιτία για την καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης, η πληρωμή μπορεί να γίνει εφόσον  
η αίτηση υποβληθεί εντός δώδεκα μηνών. 

Τρόπος καταβολής της πληρωμής

Η πληρωμή γίνεται μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. 

Αδικήματα σε σχέση με απαιτήσεις για πληρωμή 
από το Ταμείο

Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο σε γνώση του ή από αμέλεια:

• υποβάλει ψευδή απαίτηση για πληρωμή από το Ταμείο, ή 

• παρουσιάσει ψευδή βεβαίωση, ή

• δώσει ψευδείς πληροφορίες σε σχέση με απαίτηση, ή

• παρουσιάσει έγγραφο το οποίο γνωρίζει ότι έχει παραποιηθεί, ή 

• υποβοηθήσει άλλο πρόσωπο να διαπράξει τα πιο πάνω αδικήματα, είναι ένοχο αδική- 
 ματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή ή σε φυλάκιση που  
 δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και τις δύο ποινές. 
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Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει πάνω σε διαφορές 
που εγείρονται από την εφαρμογή του Νόμου. Το Δικαστήριο αποτελείται από έναν Πρό-
εδρο ο οποίος είναι νομικός και διορίζεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και από 
δύο μέλη που εκπροσωπούν την εργοδοτική και εργατική πλευρά αντίστοιχα. Τα μέλη 
ορίζονται για κάθε υπόθεση από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου από πίνακα, ο οποίος 
καταρτίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεννόηση με 
τις εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις. 
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