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Ο περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενηµέρωσης και ∆ιαβούλευσης των Εργοδοτουµένων
Νόµος του 2005 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 78(Ι) του 2005
Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΙΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΊΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005
Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο:
Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ε.Ε.: L.080.
23.03.2ΟΟ2. σ.29.

«Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης
Μαρτίου 2002 περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενηµερώσεως και διαβουλεύσεως των
εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου
Ενηµέρωσης και ∆ιαβούλευσης των Εργοδότουµένων Νόµος του 2005.

Ερµηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει
διαφορετική έννοια «διαβούλευση» σηµαίνει την ανταλλαγή απόψεων και την καθιέρωση διαλόγου
µεταξύ των εκπροσώπων των εργοδοτουµένων και του εργοδότη·
«εκπρόσωποι των εργοδοτουµένων» σηµαίνει τους εκπροσώπους
εργοδοτουµένων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία και/ή πρακτική·

των

«ενηµέρωση» σηµαίνει τη διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους
εκπροσώπους των εργοδοτουµένων προκειµένου να λάβουν γνώση του εκάστοτε
θέµατος και να το εξετάσουν·
«επιχείρηση» σηµαίνει τη δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που ασκεί οικονοµική
δραστηριότητα, µε κερδοσκοπικό ή µη χαρακτήρα, και είναι εγκατεστηµένη στο έδαφος
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας·
«εργοδοτούµενος» σηµαίνει πρόσωπο εργαζόµενο για άλλο πρόσωπο είτε δυνάµει
σύµβασης εργασίας ή µαθητείας, είτε κάτω από τέτοιες περιστάσεις από τις οποίες
µπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη εργοδοτούµενου, ο δε όρος "εργοδότης"
θα ερµηνεύεται ανάλογα και θα περιλαµβάνει την Κυβέρνηση της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας·
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Πεδίο Εφαρµογής

3.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 14, ο παρών Νόµος εφαρµόζεται σε
επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστο 30 εργοδοτούµενους.
(2) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται στα πληρώµατα των ποντοπόρων πλοίων.
(3) Ο παρών Νόµος δε θίγει—

28(Ι) του 2001.
104(Ι) του 2000.
39(Ι) του 2003.

68(Ι) του 2002.

(α) Τις ειδικές διαδικασίες ενηµέρωσης και διαβούλευσης του άρθρου 4 του περί
Οµαδικών Απολύσεων Νόµου του 2001 και του άρθρου 8 του περί της
∆ιατήρησης και ∆ιασφάλισης των ∆ικαιωµάτων των Εργοδοτουµένων κατά τη
Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τµηµάτων Επιχειρήσεων ή
Εγκαταστάσεων Νόµου· και
(β) τις ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπισθεί σύµφωνα µε τον περί της Σύστασης
Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων Νόµο του 2002.
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(4) Ο παρών Νοµός εφαρµόζεται υπό την επιφύλαξη άλλων δικαιωµάτων
ενηµέρωσης, διαβούλευσης και συµµετοχής δυνάµει οποιουδήποτε άλλου νόµου.
4.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, ο κατώτατος αριθµός
εργοδοτουµένων που απασχολούνται από την επιχείρηση καθορίζεται µε βάση το µέσο
αριθµό εργοδοτουµένων, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου ή µε
µερική απασχόληση, που έχουν απασχοληθεί στην επιχείρηση τα δύο τελευταία χρόνια.

Τρόπος καθορισµού
κατώτατου αριθµού
εργοδοτουµένων.

(2) Συµβάσεις εργασίας εργοδοτουµένων ορισµένου χρόνου που έληξαν ή συµβάσεις
µερικώς απασχολουµένων, ανάγονται σε πλήρη ετήσια απασχόληση όσον αφορά τον
υπολογισµό του αριθµού των εργοδοτουµένων της επιχείρησης.
5.—(1)Η ενηµέρωση και η διαβούλευση καλύπτουν—
(α) Την ενηµέρωση σχετικά µε την πρόσφατη και την πιθανή εξέλιξη και των
δραστηριοτήτων και της οικονοµικής κατάστασης της επιχείρησης, και
(β) την ενηµέρωση και τη διαβούλευση σχετικά µε την κατάσταση, τη διάρθρωση και
την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης µέσα στην επιχείρηση, καθώς και τα µέτρα
πρόληψης που ενδεχοµένως προβλέπονται σε περίπτωση ιδίως που η απασχόληση
απειλείται,
(γ) την ενηµέρωση και τη διαβούλευση σχετικά µε αποφάσεις που µπορούν να
επιφέρουν ουσιαστικές µεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συµβάσεις
εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων που αναφέρονται στις διατάξεις στις οποίες
παραπέµπει το άρθρο 3(3)(α).
(2) Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και
περιεχόµενο, ώστε να µπορούν οι εκπρόσωποι των Εργοδοτουµένων να προβαίνουν στη
δέουσα εξέταση και να προετοιµάζονται, ενδεχοµένως, για διαβούλευση.
(3) Η διαβούλευση πραγµατοποιείται—
(α) Κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και περιεχόµενο·
(β) στο ενδεδειγµένο επίπεδο διεύθυνσης και εκπροσώπησης, ανάλογα µε το θέµα του
συζητείται·
(γ) βάσει των σχετικών πληροφοριών που παρέχει ο εργοδότης, σύµφωνα µε την
ερµηνεία του όρου «ενηµέρωση», και της γνώµης που έχουν δικαίωµα να
διατυπώσουν οι εκπρόσωποι των εργοδοτουµένων·
(δ) κατά τρόπο ώστε οι εκπρόσωποι των εργοδοτουµένων να µπορούν να
συναντήσουν τον εργοδότη και να λαµβάνουν αιτιολογηµένη απάντηση στη
γνώµη που ενδεχοµένως διατύπωσαν·
(ε) προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία όσον αφορά τις αποφάσεις που εµπίπτουν
στις αρµοδιότητες του εργοδότη, όπως αυτές αναφέρονται στο εδάφιο (1)(γ).
(4) Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι η ενηµέρωση και διαβούλευση
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, προτού καταλήξει σε
οποιεσδήποτε αποφάσεις που επηρεάζουν τους εργοδοτουµένους.

Πρακτικές λεπτοµέρειες
ενηµέρωσης και
διαβούλευσης.

Ν. 78(Ι)/2005
Ενηµέρωση και
διαβούλευση βάσει
συµφωνίας.
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6.—(1) Οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν, στο κατάλληλο επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου του επιπέδου της επιχείρησης, να καθορίζουν ελεύθερα και
οποτεδήποτε, µέσω συµφωνίας, τις πρακτικές λεπτοµέρειες ενηµέρωσης και
διαβούλευσης των εργοδοτουµένων.
(2)(α) Οι συµφωνίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), και οι συµφωνίες που
υφίστανται κατά την 23η Μαρτίου 2005, καθώς και οποιεσδήποτε µεταγενέστερες
ανανεώσεις αυτών, µπορούν να προβλέπουν διαφορετικές διατάξεις από αυτές που
προβλέπονται στο άρθρο 5.
(β) Οι πρακτικές λεπτοµέρειες για ενηµέρωση και διαβούλευση των συµφωνιών που
συντάσσονται σύµφωνα µε το εδάφιο (1) καθορίζονται και εφαρµόζονται, µε τέτοιο
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα τους και διασφαλίζουν ότι κατά
τον καθορισµό ή την εφαρµογή των πρακτικών λεπτοµερειών ενηµέρωσης και
διαβούλευσης, ο εργοδότης και οι εκπρόσωποι των εργοδοτουµένων θα εργάζονται µε
πνεύµα συνεργασίας, σεβόµενοι τα αµοιβαία δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους, και
λαµβάνοντας υπόψη τόσο τα συµφέροντα της επιχείρησης όσο και εκείνα των
εργοδοτουµένων.
(γ) Οι συµφωνίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) θα πρέπει να περιορίζουν στο
ελάχιστο δυνατό τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις εξασφαλίζοντας
παράλληλα την πραγµάτωση των χορηγούµενων δικαιωµάτων.

Εµπιστευτικές
πληροφορίες.

7.—(1)(α) Οι εκπρόσωποι των εργοδοτουµένων και οι εµπειρογνώµονες που
ενδεχοµένως τους επικουρούν, στο πλαίσιο της διαδικασίας ενηµέρωσης και
διαβούλευσης, δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν στους εργοδοτούµενους ή σε τρίτους,
πληροφορίες που τους ανακοινώθηκαν ρητά ως εµπιστευτικές χάριν προστασίας των
νόµιµων συµφερόντων της επιχείρησης.
(β) Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται οπουδήποτε και αν ευρίσκονται,
ακόµη και µετά τη λήξη της θητείας τους.
(γ) Οι εκπρόσωποι των εργοδοτουµένων και τα άτοµα που ενδεχοµένως τους
επικουρούν µπορούν να διαβιβάζουν εµπιστευτικές πληροφορίες στους
εργοδοτούµενους ή σε τρίτους, οι οποίοι δεσµεύονται από το απόρρητο.
(2) Ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να ανακοινώσει πληροφορίες ή να προβεί σε
διαβουλεύσεις για θέµατα που(α) Η φύση τους είναι τέτοια, ώστε σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια, θα εµπόδιζαν
σοβαρά τη λειτουργία της επιχείρησης ή θα την έθιγαν·
(β) χαρακτηρίζονται απόρρητα από την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως το τραπεζικό, το
δικηγορικό απόρρητο, θέµατα εθνικής ασφαλείας ή ευρεσιτεχνίας.
(3) Ο εργοδότης δεν υποχρεούται παρά µόνο ύστερα από διάταγµα του
δικαστηρίου—
(α) Να πληροφορεί τους εκπροσώπους των εργοδοτουµένων επί θεµάτων που
θεωρούνται δυνάµει του εδαφίου (2) ως απόρρητα·
(β) να άρει την υποχρέωση εµπιστευτικότητας που επιβάλλεται δυνάµει του εδαφίου
(1).

Προστασία και
διευκολύνσεις των
εκπροσώπων των
εργοδοτουµένων.

8. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτουµένων απολαµβάνουν, κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους που απορρέουν από τον παρόντα Νόµο, επαρκή προστασία και
εγγυήσεις και δεν υφίστανται δυσµενείς επιπτώσεις από τον εργοδότη εξαιτίας των
δραστηριοτήτων τους ως εκπρόσωπων των εργοδοτουµένων µε σκοπό να µπορούν να
εκτελούν απερίσπαστοι τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.
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9. Η εφαρµογή του παρόντος Νόµου δε δύναται να αποτελέσει επαρκή αιτιολογία για
οπισθοδρόµηση σε σχέση µε την κατάσταση που υφίσταται στη ∆ηµοκρατία, αναφορικά
µε
το
δικαίωµα
ενηµέρωσης
και
διαβούλευσης
των
εργοδοτουµένων.

∆ιατήρηση υφιστάµενων
δικαιωµάτων των
εργοδοτουµένων.

10. Ο Υπουργός δύναται να ορίζει είτε επιθεωρητές είτε άλλους λειτουργούς, για την
καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου.

∆ιορισµός επιθεωρητών ή
άλλων λειτουργών.

11. Αρµόδιο ∆ικαστήριο προς επίλυση οποιασδήποτε αστικής φύσεως διαφοράς
προκύψει από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου, είναι το ∆ικαστήριο
Εργατικών ∆ιαφορών.

Αρµόδιο ∆ικαστήριο.

12.—(1) Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόµου είναι ένοχος
αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες.

Κυρώσεις.

(2) Αν το προβλεπόµενο στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αδίκηµα διαπράττεται
από νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, ένοχοι θα είναι τόσο ο διευθύνων σύµβουλος,
πρόεδρος, διευθυντής, γραµµατέας ή άλλος παρόµοιος αξιωµατούχος του νοµικού
προσώπου ή οργανισµού, εφόσον αποδειχθεί ότι το αδίκηµα έχει διαπραχθεί µε τη
συγκατάθεση, σύµπραξη ή ανοχή του, ο οποίος θα τιµωρείται κατά το εδάφιο (1) του
παρόντος άρθρου, όσο και το νοµικό πρόσωπο ή ο οργανισµός, που θα τιµωρείται µόνο
µε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες.
13.—(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει κανονισµούς για την καλύτερη
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή για τη ρύθµιση κάθε θέµατος το οποίο
είναι δυνατό να ρυθµιστεί µε κανονισµούς.

Κανονισµοί.

(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (Ι), οι κανονισµοί µπορούν
ειδικότερα να καθορίζουν και ρυθµίζουν τα καθήκοντα και τις εξουσίες των
Επιθεωρητών ή άλλων λειτουργών που ορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
10.
14. Η ισχύς του παρόντος Νόµου αρχίζει ως ακολούθως:
(α) Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας για
επιχειρήσεις που
απασχολούν τουλάχιστον 100
εργοδοτούµενους·
(β) από την 23η Μαρτίου 2007, για τις επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστο
50 εργοδοτούµενους·
(γ) από την 23η Μαρτίου 2008, για τις επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστο
30 εργοδοτούµενους.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Λευκωσία.

’Έναρξη της ισχύος του
παρόντος Νόµου και
µεταβατικές διατάξεις.

