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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2897 της 29ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1994 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 61(1) του 1994 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1994 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Τερματισμού Απασχολήσεως .Νόμους του 1967 μέχρι 1994 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμοι του 1967 
μέχρι (Αρ. 2) του 1994. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη, μετά την επιφύλαξη αυτού, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

«Νοείται περαιτέρω ότι, προκειμένου περί εργοδοτών οι οποίοι 
απασχολούν πέραν των-δεκαεννέα εργοδοτουμένων, σε περίπτωση κατά 
την οποία κριθεί ότι ο τερματισμός της απασχόλησης του εργοδοτου-
μένου ήταν έκδηλα παράνομος ή παράνομος και κακόπιστος, τότε το 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
24 του 1967 
17 του 1968 
67 του 1972 
6 του 1973 
1 του 1975 
18 του 1977 
30 του 1979 
57 του 1979 
82 του 1979 
92 του 1979 
54 του 1980 
12 του 1983 
167 του 1987 
37 του 1988 
18 του 1990 

203 του 1990 
52(1) του 1994. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

(739) 
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Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών δύναται, αν κατά τη γνώμη του οι 
περιστάσεις το δικαιολογούν και ο εργοδοτούμενος το έχει ζητήσει ως 
θεραπεία, να διατάξει την επαναπρόσληψη του εργοδοτουμένου και 
ταυτόχρονα την καταβολή αποζημίωσης για τη ζημιά την οποία 
πράγματι ο εργοδοτούμενος υπέστη ως συνέπεια της απόλυσης του, 
νοουμένου ότι το ποσό αυτό δε θα υπερβαίνει τα ημερομίσθια δώδεκα 
μηνών.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


