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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 3417, 7.7.2000 
 

Ν. 100(Ι)/2000 
 

Ο περί Ενηµέρωσης του Εργοδοτουµένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη 
Σύµβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόµος του 2000 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

Αριθµός 100(Ι) του 2000 
 

Ο ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΤΗ 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός τίτλος. 
12(Ι) του 2007. 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ενηµέρωσης του 
Εργοδοτουµένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που διέπουν τη 
Σύµβαση ή τη Σχέση Εργασίας Νόµος του 2000. 
 

Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια— 
 
«εργοδοτούµενος» σηµαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο προστατεύεται 
ως εργοδοτούµενος σύµφωνα µε την ισχύουσα εργατική νοµοθεσία. 
 
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
 

Πεδίο εφαρµογής. 3.—(1) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται σε κάθε εργοδοτούµενο που συνδέεται 
µε τον εργοδότη του µε σύµβαση ή σχέση εργασίας. 
 
(2) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται— 
 
(α) Σε εργοδοτουµένους των οποίων η συνολική διάρκεια απασχόλησης δεν 
υπερβαίνει τον ένα µήνα· 
 
(β) σε εργοδοτουµένους των οποίων η συνολική διάρκεια απασχόλησης δεν 
υπερβαίνει τις οκτώ ώρες την εβδοµάδα, και 
 
(γ) σε εργοδοτουµένους των οποίων η απασχόληση έχει το χαρακτήρα 
περιστασιακής ή και ιδιάζουσας εργασίας, µε την προϋπόθεση ότι, στις 
περιπτώσεις αυτές, τη µη εφαρµογή δικαιολογούν αντικειµενικοί λόγοι. 
 

Υποχρέωση 
ενηµέρωσης. 

4.—(1) Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον εργοδοτούµενο τους 
ουσιώδεις όρους της σύµβασης ή σχέσης εργασίας. 
 
(2) Η πληροφόρηση σύµφωνα µε το εδάφιο (1) περιλαµβάνει τουλάχιστο τα 
ακόλουθα: 
 
(α) Τα στοιχεία ταυτότητας των µερών· 
 
(β) τον τόπο παροχής της εργασίας και την εγγεγραµµένη έδρα της 
επιχείρησης ή τη διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη· 
 
(γ) τη θέση ή την ειδικότητα του εργοδοτουµένου, το βαθµό του, την 
κατηγορία της απασχόλησής του, καθώς και το αντικείµενο της εργασίας 
του· 
 
(δ) την ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης ή της σχέσης εργασίας και την 
προβλεπόµενη διάρκεια αυτής αν καταρτίζεται για ορισµένο χρόνο· 
 
(ε) τη διάρκεια της άδειας µετ’ απολαβών που δικαιούται ο εργοδοτούµενος, 
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καθώς και τον τρόπο και χρόνο της χορήγησής της· 
 
(στ) τις προθεσµίες που πρέπει να τηρούν ο εργοδότης και ο 
εργοδοτούµενος σε περίπτωση λύσης της σύµβασης ή σχέσης εργασίας µε 
καταγγελία· 
 
(ζ) τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργοδοτούµενος και την 
περιοδικότητα καταβολής της αµοιβής του· 
 
(η) τη διάρκεια της κανονικής ηµερήσιας ή εβδοµαδιαίας απασχόλησης του 
εργοδοτουµένου, και 
 
(θ) την αναφορά τυχόν συλλογικών συµβάσεων που διέπουν τους όρους ή 
και τις συνθήκες εργασίας του εργοδοτουµένου. 
 
(3) Κανένας όρος της σύµβασης ή σχέσης εργασίας δεν µπορεί να είναι 
δυσµενέστερος για τον εργοδοτούµενο από ότι προνοεί η νοµοθεσία στο 
οικείο θέµα. 
 

Τρόπος ενηµέρωσης. 5. Η ενηµέρωση για τους όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του 
άρθρου 4 γίνεται µε — 
 
(α) Γραπτή σύµβαση εργασίας· 
 
(β) επιστολή πρόσληψης· ή 
 
(γ) άλλο έγγραφο, υπογραµµένο από τον εργοδότη, εφόσον τούτο 
περιλαµβάνει τουλάχιστον όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2) 
του άρθρου 4: 
 
Νοείται ότι η ενηµέρωση για τα στοιχεία που αναφέρονται στις 
υποπαραγράφους (ε), (στ), (ζ) και (η) του εδαφίου (2) του άρθρου 4, µπορεί 
να γίνεται µε γραπτή παραποµπή σε Νόµους, Κανονισµούς, ∆ιατάγµατα ή 
συλλογικές συµβάσεις που ρυθµίζουν τα θέµατα αυτά. 
 

920575916 
Χρόνος ενηµέρωσης. 6.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8, η ενηµέρωση για τους 

όρους που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4 πρέπει να γίνεται 
εντός ενός µηνός το αργότερο από την έναρξη της εργασίας. 
 
(2) Αν η σύµβαση ή σχέση εργασίας για οποιοδήποτε λόγο διαρκέσει 
λιγότερο από ένα µήνα, οποιοδήποτε έγγραφο από αυτά που προβλέπονται 
στο άρθρο 5 παραδίδεται στον εργοδοτούµενο κατά τη λήξη της. 
 
(3) Για τη µεταβολή των στοιχείων που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του 
άρθρου 4, εκτός αν, και στο βαθµό που, η µεταβολή προέρχεται από Νόµο ή 
άλλο κείµενο στο οποίο αναφερόταν η αρχική ενηµέρωση σύµφωνα µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 5, ο εργοδότης πρέπει να συντάσσει σχετικό 
έγγραφο και να το παραδίδει στον εργοδοτούµενο το αργότερο εντός ενός 
µηνός από την πραγµατοποίηση της µεταβολής. 
 
(4) Η παράλειψη του εργοδότη να χορηγήσει στον εργοδοτούµενο τα 
έγγραφα που αναφέρονται πιο πάνω δε συνεπάγεται ακυρότητα της 
σύµβασης ή σχέσης εργασίας. 
 

Εργασία στην 
αλλοδαπή. 

7.—(1) Αν ο εργοδοτούµενος πρέπει να απασχοληθεί στην αλλοδαπή µε 
σύµβαση ή σχέση εργασίας που καταρτίζεται στην Κύπρο ή υπόκειται στην 
κυπριακή νοµοθεσία ή πρακτική, και της οποίας η διάρκεια είναι 
τουλάχιστον ένας µήνας, τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 5 θα 
πρέπει να του παραδοθούν πριν από την αναχώρησή του και να περιέχουν 
τουλάχιστο τα εξής πρόσθετα στοιχεία: 
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(α) Τη διάρκεια της εργασίας στο εξωτερικό· 
 
(β) το νόµισµα στο οποίο θα καταβάλλονται οι αποδοχές του· 
 
(γ) τα τυχόν πλεονεκτήµατα σε χρήµα ή σε είδος που συνδέονται µε τον 
εκπατρισµό· και 
 
(δ) τους τυχόν όρους επαναπατρισµού. 
 
(2) Η ενηµέρωση για τα στοιχεία (β) και (γ) του εδαφίου (1), µπορεί 
ενδεχοµένως να γίνεται και µε παραποµπή σε Νόµους, Κανονισµούς, 
∆ιατάγµατα ή συλλογικές συµβάσεις που ρυθµίζουν τα θέµατα αυτά. 
 

Σχέσεις εργασίας που 
υφίστανται κατά την 

έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόµου. 

8.—(1) Για τις σχέσεις εργασίας οι οποίες υφίσταντο κατά την έναρξη της 
ισχύος του παρόντος Νόµου για λιγότερο από πέντε χρόνια, η ενηµέρωση 
πρέπει να γίνει µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος 
Νόµου. 
 
(2) Για τις σχέσεις εργασίας οι οποίες, κατά την έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόµου, υφίσταντο για περισσότερα από πέντε χρόνια, η 
ενηµέρωση πρέπει να γίνεται µέσα σε δύο µήνες εφόσον και αφότου το 
ζητήσει ο εργοδοτούµενος. 
 
(3) Για τις σχέσεις εργασίας που αναφέρονται στο εδάφιο (2) δεν µπορεί να 
γίνει προσφυγή σε δικαστήριο, αν δεν προηγηθεί υπενθύµιση από τον 
εργοδοτούµενο προς τον εργοδότη και αν ο εργοδότης δεν ανταποκριθεί 
µέσα σε δεκαπέντε µέρες από την υπενθύµιση: 
 
Νοείται ότι η διαδικασία υπενθύµισης του εδαφίου (3) δεν απαιτείται— 
 
(α) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7· 
 
(β) για τους εργοδοτουµένους που έχουν προσωρινή σύµβαση ή σχέση 
εργασίας· και 
 
(γ) για εργοδοτουµένους που δεν καλύπτονται από συλλογική σύµβαση. 
 

Βάρος απόδειξης. 9. Το βάρος της απόδειξης για το γεγονός της ενηµέρωσης του 
εργοδοτουµένου για τους όρους της σύµβασης ή της σχέση εργασίας το 
φέρει ο εργοδότης. 
 

Επιθεωρητές ή άλλοι 
λειτουργοί. 

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

2 του 12(Ι) του 
2007. 

Κύριο έργο του 
επιθεωρητή. 

10Α. Επιθεωρητής, που διορίζεται δυνάµει του άρθρου 10, έχει ως έργο 
κυρίως –  
 
(α) Την εξασφάλιση της πλήρους και αποτελεσµατικής εφαρµογής των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου, είτε µε τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης 
έρευνας για τον έλεγχο της εφαρµογής του, είτε µε την εξέταση 
παραπόνων που του υποβάλλονται για διαφορές που προκύπτουν από την 
εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου αυτού˙ 
 
(β) την παροχή πληροφοριών, συµβουλών και υποδείξεων προς τους 
εργοδότες και τους εργοδοτουµένους σχετικά µε τον πιο αποτελεσµατικό 
τρόπο τήρησης των διατάξεων του παρόντος Νόµου˙ 
 
(γ) την αναφορά, προς τον Υπουργό, προβληµάτων που δηµιουργούνται 
κατά την εφαρµογή του Νόµου και την υποβολή προτάσεων σχετικά µε 
µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιµετώπιση τους. 
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2 του 12(Ι) του 
2007. 

Εξουσίες του 
επιθεωρητή. 

10Β.-(1) Κάθε επιθεωρητής, για τους σκοπούς της εφαρµογής του 
παρόντος Νόµου, δύναται -  
 
(α) Να εισέρχεται, µε την επίδειξη της ταυτότητάς του, ελεύθερα και 
χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση, οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας ή της 
νύχτας, σε οποιοδήποτε χώρο απασχόλησης, εκτός από οικιακά 
υποστατικά: 

 
Νοείται ότι η είσοδος σε οικιακά υποστατικά µπορεί να γίνεται, αφού 
εξασφαλισθεί η συγκατάθεση του κατόχου τους˙  
 
(β) να συνοδεύεται από αστυνοµικό, αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 
θα παρεµποδιστεί στην άσκηση των εξουσιών του ή στην εκτέλεση των 
καθηκόντων του, οπόταν η Αστυνοµία έχει υποχρέωση να διαθέτει έναν ή 
περισσότερους αστυνοµικούς για να το συνοδεύουν˙ 

 
(γ) να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ήθελε κρίνει 
αναγκαίο˙ 
 
(δ) να προβαίνει σε ελέγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες, ανακρίσεις, ή 
εξετάσεις, όπως θεωρεί αναγκαίο, για τη διαπίστωση της εφαρµογής των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου, και ιδίως –  
 
(i) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη αιτία 
να πιστεύει ότι µπορεί να παράσχει πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
σχετιζόµενες µε οποιαδήποτε επιθεώρηση που αφορά την εφαρµογή των 
διατάξεων του Νόµου, να απαντά σε σχετικές ερωτήσεις, µόνο του ή στην 
παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, την οποία µπορεί ο 
επιθεωρητής να απαιτήσει ή να επιτρέψει, καθώς και να απαιτεί από το 
πρόσωπο αυτό να υπογράφει δήλωση ότι οι απαντήσεις του είναι αληθείς· 
 
(ii) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο στο χώρο εργασίας να του 
παρέχει, για θέµατα τα οποία είναι υπό τον έλεγχο ή την ευθύνη του 
προσώπου αυτού, τις διευκολύνσεις και τη βοήθεια που είναι αναγκαίες 
για την ενάσκηση από τον ίδιο οποιασδήποτε από τις εξουσίες που του 
παρέχονται δυνάµει του παρόντος άρθρου˙ 
 

 (iii) να ζητεί τη συνδροµή οποιασδήποτε δηµόσιας υπηρεσίας ή αρχής, η 
οποία και υποχρεούται να του την παράσχει. 
 
(2) Κατά τη διάρκεια της, κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, 
επίσκεψής του για επιθεώρηση, ο επιθεωρητής θα ενηµερώνει τον 
εργοδότη ή εκπρόσωπό του για την παρουσία του, εκτός εάν θεωρεί ότι 
αυτό θα επηρεάσει δυσµενώς την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
 

2 του 12(Ι) του 
2007. 

Ενέργειες του 
επιθεωρητή σε 

περίπτωση 
υποβολής 

παραπόνου. 

10Γ.-(1) Ο επιθεωρητής µπορεί να δέχεται παράπονα σχετικά µε διαφορά, 
που πιθανόν να προκύψει από την εφαρµογή του παρόντος Νόµου, από 
οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρεί ότι θίγεται από τη διαφορά αυτή, καθώς και 
για λογαριασµό τέτοιου προσώπου και, αµέσως µόλις του υποβληθεί 
τέτοιο παράπονο, ακολουθεί τη διαδικασία που προνοείται στα εδάφια (2), 
(3) και (4), µε την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει προσαχθεί σε 
δικαστήριο. 
 
(2) Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόµος, ο επιθεωρητής 
ερευνά µε κάθε πρόσφορο τρόπο το παράπονο που του έχει υποβληθεί, και 
ιδίως καλεί το πρόσωπο, κατά του οποίου γίνεται το παράπονο, καθώς και 
κάθε άλλο πρόσωπο που έχει αρµοδιότητα ή ευθύνη γι’αυτό, να παράσχει 
πληροφορίες, διευκρινίσεις, ή οποιοδήποτε στοιχείο κατέχει ή είναι υπό 
τον έλεγχο του, που εξυπηρετούν ή διευκολύνουν τη διερεύνηση του 
παραπόνου και επιχειρεί να διευθετήσει τη διαφορά. 
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(3) Εάν επιτευχθεί διευθέτηση της διαφοράς σύµφωνα µε το εδάφιο (2), ο 
επιθεωρητής συντάσσει πρακτικό διευθέτησης της διαφοράς, το οποίο 
υπογράφεται και από τα δύο µέρη. 
 
(4) Εάν δεν επιτευχθεί διευθέτηση της διαφοράς σύµφωνα µε το εδάφιο 
(2), ο επιθεωρητής συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναγράφει όλες τις 
ενέργειες και διαπιστώσεις του, το οποίο πρέπει να κοινοποιεί άµεσα στα 
δύο µέρη, και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ενώπιον του 
∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών σε διαδικασία ενώπιόν του. 
 
(5) Τηρουµένων των λοιπών διατάξεων οποιουδήποτε νόµου, από την 
ηµέρα της υποβολής του, κατά το εδάφιο (1), παραπόνου, µέχρι την ηµέρα 
που συντάχθηκε το προβλεπόµενο στο εδάφιο (4) πρακτικό, διακόπτεται η 
τυχόν ισχύουσα προθεσµία προσφυγής στο ∆ικαστήριο Εργατικών 
∆ιαφορών του προσώπου που έχει υποβάλει ή για λογαριασµό του οποίου 
υποβλήθηκε το παράπονο, καθώς και η περίοδος παραγραφής της 
απαίτησής του. 
 

798128843 
2 του 12(Ι) του 

2007. 
Καθήκον για 

παροχή 
πληροφοριών στον 

επιθεωρητή. 

10∆.-(1) Κάθε εργοδότης ή αντιπρόσωπός του και κάθε εργοδοτούµενος 
στον εργοδότη αυτό πρέπει, όταν το απαιτεί ο επιθεωρητής, να δίνει σ’ 
αυτόν κάθε πληροφορία, βιβλίο, αρχείο, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει στην κατοχή του σχετικά µε τα 
ρυθµιζόµενα στον παρόντα Νόµο θέµατα.  
 
(2) Ο εργοδότης, οι αντιπρόσωποί του ή οι εργοδοτούµενοι σ’ αυτόν 
πρέπει γενικά να παρέχουν τα µέσα που απαιτούνται από τον επιθεωρητή, 
τα οποία είναι απαραίτητα για την είσοδο, επιθεώρηση, εξέταση, έρευνα, ή 
άλλη άσκηση εξουσίας δυνάµει του παρόντος Νόµου σχετικά µε την 
επιχείρηση του εργοδότη αυτού. 
 

2 του 12(Ι) του 
2007. 

Υποχρέωση του 
επιθεωρητή για 

εχεµύθεια. 
 
 
 
 
 

1 του 1990 
71 του 1991 

211 του 1991 
27(Ι) του 1994 
83(Ι) του 1995 
60(Ι) του 1996 

109(Ι) του 1996 
69(Ι) του 2000 

156(Ι) του 2000 
4(Ι) του 2001 

94(Ι) του 2003 
128(I) του 2003 
183(I) του 2003 
31(I) του 2004 

218(I) του 2004 
68(I) του 2005 
79(I) του 2005 

105(I) του 2005 
96(Ι) του 2006. 

 

10Ε.-(1) Ο επιθεωρητής οφείλει να θεωρεί και να χειρίζεται ως απόρρητο 
κάθε ζήτηµα και κάθε πληροφορία, γραπτή ή προφορική, που περιήλθε σε 
γνώση του κατά τη διεκπεραίωση του έργου του, και δεν αποκαλύπτει ή 
µεταδίδει οποιοδήποτε τέτοιο ζήτηµα ή πληροφορία. 
 
(2) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε επιθεωρητής ενεργεί κατά παράβαση 
της υποχρέωσης για εχεµύθεια, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (1) του 
παρόντος άρθρου, τότε ο επιθεωρητής υπέχει αστική ευθύνη κατ΄ 
εφαρµογήν των προνοιών του άρθρου 70 του περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 
Νόµου. 
 

2 του 12(Ι) του 
2007. 

Αδικήµατα και 
ποινές λόγω 

10ΣΤ.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όποιος - 
 
(α) Παρεµποδίζει επιθεωρητή κατά την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας 
που παρέχεται σ΄ αυτόν από το Νόµο˙ 
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παρεµπόδισης του 
επιθεωρητή κατά 
την άσκηση των 
καθηκόντων του. 

 
(β) αρνείται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς σε οποιαδήποτε έρευνα, για 
την οποία παρέχεται εξουσία από το Νόµο˙ 
 
(γ) παραλείπει να παρουσιάσει οποιοδήποτε αρχείο, πιστοποιητικό, βιβλίο, 
ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να παρουσιάσει σύµφωνα µε το 
Νόµο˙ 
 
(δ) παρεµποδίζει, ή αποπειράται να παρεµποδίσει οποιοδήποτε πρόσωπο 
από του να παρουσιαστεί ενώπιον επιθεωρητή ή να εξεταστεί από αυτόν, 
 
είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιµωρείται µε 
φυλάκιση µέχρι τρεις (3) µήνες ή µε χρηµατική ποινή µέχρι τρεις χιλιάδες 
λίρες (ΛΚ 3.000,00) ή και µε τις δύο αυτές ποινές. 
 
(2) Αν τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αδικήµατα 
διαπράττονται από νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, ένοχοι θα είναι 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, καθώς και το νοµικό πρόσωπο ή ο οργανισµός που θα τιµωρείται 
µόνο µε τη χρηµατική ποινή που προβλέπεται από το εδάφιο αυτό. 
 

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

Κυρώσεις. 12.—(1) Εργοδότης ο οποίος, χωρίς εύλογη αιτία, παραβαίνει τις διατάξεις 
του παρόντος Νόµου είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης 
του, υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες 
λίρες. 
 
(2) Το βάρος απόδειξης για το γεγονός ότι η παράλειψη για πληροφόρηση 
έγινε µε εύλογη αιτία βαρύνει τον εργοδότη. 
 

3 του 12(Ι) του 2007. 
Κανονισµοί. 

 

13. Καταργήθηκε µε το άρθρο 3 του 12(Ι) του 2007. 
 

 


