Ν. 205(I)/2002
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3658 της 6ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελµατική
Εκπαίδευση Νόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 205(I) του 2002
Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002
Για σκοπούς εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο—
(α) «Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρµογής της αρχής
της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την
επαγγελµατική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας» (ΕΕ L 39 της 14.2.1976, σελ. 40)·
και
(β) «Οδηγία 97/80/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1997 σχετικά µε το βάρος απόδειξης σε
περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης λόγω φύλου» (EEL 14 της 20.1.1998, σελ. 6).
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και
191(I) του 2004
Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση Νόµος του
40(Ι) του 2006
2002.
176(Ι) του 2007
39(Ι) του 2009.
Ερµηνεία. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει

διαφορετική έννοια—
«αγγελία» σηµαίνει κάθε γνωστοποίηση προς το κοινό ή προς ορισµένο ή ορισµένα
πρόσωπα πληροφορίας, διαφηµίσεως ή άλλης δηλώσεως, άσχετα από τον τρόπο
και το µέσο µε το οποίο γίνεται·
Κεφ. 148. «αµέλεια» έχει την έννοια την οποία προσδίδει στον όρο αυτό ο περί Αστικών
87 του 1973 Αδικηµάτων Νόµος·
54 του 1978
156 του 1985
41 του 1989
73(Ι) του 1992
101(Ι) του 1996
49(Ι) του 1997
29(Ι) του 2000.
2(α) του 40(Ι) του «άµεση διάκριση λόγω φύλου» υπάρχει όταν ένα πρόσωπο υφίσταται λιγότερο
2006.
ευνοϊκή µεταχείριση λόγω φύλου από ό,τι ένα άλλο υφίσταται, έχει υποστεί ή θα
2(α) του 39(Ι) του υφίστατο σε ανάλογη κατάσταση·
2009.

«απασχόληση» σηµαίνει παροχή εργασίας ή υπηρεσιών, µε αµοιβή, βάσει ατοµικής
συµβάσεως ή σχέσεως εργασίας ή µαθητείας ή άλλης ατοµικής συµβάσεως ή

σχέσεως, διεποµένης είτε από το ιδιωτικό είτε από το δηµόσιο δίκαιο, σε
οποιοδήποτε τοµέα ή κλάδο δραστηριότητας, ιδιωτικό ή δηµόσιο,
συµπεριλαµβανοµένων της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, της ∆ικαστικής Υπηρεσίας, της
∆ηµόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, των
νοµικών προσώπων ή οργανισµών δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, των Ενόπλων
∆υνάµεων και των ∆υνάµεων Ασφαλείας·
«αποδοχές υπερηµερίας» σηµαίνει το µισθό ή το ηµεροµίσθιο και όλα τα άλλα
οφέλη που παρέχονται, άµεσα ή έµµεσα, σε χρήµα ή σε είδος, από τον εργοδότη
στον εργαζόµενο, λόγω της σχέσεως εργασίας και τα οποία στερήθηκε ο
εργαζόµενος λόγω παραβάσεως του παρόντος Νόµου·
«απόλυση» σηµαίνει την εκ µέρους του εργοδότη καταγγελία της συµβάσεως ή της
σχέσεως εργασίας ή τον τερµατισµό της απασχολήσεως, για οποιοδήποτε λόγο,
είτε ο λόγος αυτός αφορά τον εργοδότη ή/και τον εργαζόµενο είτε είναι άσχετος
προς αυτούς. Απόλυση συνιστά και ο εκ µέρους του εργαζοµένου τερµατισµός της
απασχολήσεως λόγω διαγωγής του εργοδότη·
«αρµόδια αρχή» σηµαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
«αρχή της ίσης µεταχείρισης» σηµαίνει την απουσία κάθε διακρίσεως λόγω φύλου,
είτε άµεσης είτε έµµεσης, σε συσχετισµό ιδίως µε την έγγαµη ή οικογενειακή
κατάσταση, όσον αφορά οποιοδήποτε από τα ρυθµιζόµενα µε τον παρόντα Νόµο
θέµατα·
2(α) του 40(Ι) του
2006.
2(β) του 39(Ι) του
2009.

«διάκριση λόγω φύλου» σηµαίνει κάθε άµεση ή έµµεση διάκριση,
περιλαµβανοµένης της σεξουαλικής παρενόχλησης ή παρενόχλησης και
οποιασδήποτε λιγότερο ευνοϊκής µεταχείρισης βασιζόµενης στην απόρριψη της εν
λόγω συµπεριφοράς ή στην υποταγή σε αυτήν καθώς και οποιασδήποτε λιγότερο
ευνοϊκή µεταχείρισης γυναίκας που σχετίζεται µε την εγκυµοσύνη, τον τοκετό, τη
γαλουχία, τη µητρότητα ή ασθένεια οφειλόµενη στην εγκυµοσύνη ή στον τοκετό,
αλλά µη περιλαµβανοµένων των θετικών δράσεων, ενώ οποιαδήποτε οδηγία ή
εντολή για διάκριση εις βάρος προσώπων, λόγω φύλου, αποτελεί διάκριση λόγω
φύλου·

2(α) του 40(Ι) του
2006.
2(γ) του 39(Ι) του
2009.

«έµµεση διάκριση λόγω φύλου» υπάρχει όταν µια διάταξη, ένα κριτήριο, ή µια
πρακτική εκ πρώτης όψεως ουδέτερη/ο θέτει άτοµα ενός φύλου σε ιδιαίτερα
µειονεκτική θέση, σε σύγκριση µε άτοµα του άλλου φύλου, εκτός εάν αυτή η
διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική µπορεί να δικαιολογηθεί αντικειµενικά από ένα
νόµιµο σκοπό και τα µέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι κατάλληλα και
αναγκαία·
«επαγγελµατική εκπαίδευση/κατάρτιση» σηµαίνει κάθε µορφή εκπαιδεύσεως ή
καταρτίσεως, που αποσκοπεί στην απόκτηση τυπικού ή ουσιαστικού προσόντος ή
ιδιαίτερης ικανότητας για την άσκηση επαγγέλµατος, απασχολήσεως ή εργασίας,
ανεξάρτητα από την ηλικία και το επίπεδο καταρτίσεως των εκπαιδευοµένων ή
καταρτιζοµένων, ακόµη και αν το πρόγραµµα διδασκαλίας περιλαµβάνει και
τµήµατα γενικής εκπαιδεύσεως·
«Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή Ισότητας των Φυλών στην Απασχόληση και
στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση, η οποία συνίσταται µε βάση το άρθρο 22 του
παρόντος Νόµου·

2 του 191(Ι) του «Επίτροπος ∆ιοίκησης» σηµαίνει τον εκάστοτε Επίτροπο ∆ιοίκησης δυνάµει των
2004.
περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Νόµων·
3 του 1991
98(I)του 1994 «εργαζόµενος» σηµαίνει κάθε άνδρα ή γυναίκα που εργάζεται ή µαθητεύει µε
101(I)του 1995.

πλήρη ή µερική απασχόληση, για ορισµένο ή αόριστο, συνεχή ή µη, χρόνο,
ασχέτως του τόπου απασχολήσεως, συµπεριλαµβανοµένων και των κατ’ οίκον
εργαζοµένων, αλλά µη περιλαµβανοµένων των αυτοεργοδοτούµενων προσώπων
«εργατική διαφορά» σηµαίνει κάθε διαφορά εξ αφορµής της εφαρµογής του

παρόντος Νόµου, καθώς και οποιοδήποτε συµπληρωµατικό ή παρεµπίπτον θέµα
(α) µεταξύ εργαζοµένων ή υποψηφίων για απασχόληση και εργοδοτών ή των
διαδόχων τους, (β) µεταξύ εργαζοµένων και εργαζοµένων ή των διαδόχων τους, (γ)
µεταξύ εκπαιδευοµένων ή καταρτιζοµένων ή υποψηφίων για επαγγελµατική
εκπαίδευση ή κατάρτιση και των παρεχόντων τον επαγγελµατικό προσανατολισµό,
την επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή µε οποιοδήποτε τρόπο
συµµετεχόντων στην οργάνωση, παροχή ή χρηµατοδότηση τους ή των διαδόχων
τους, (δ) µεταξύ ελεύθερων επαγγελµατιών ή υποψηφίων για άσκηση ελεύθερου
επαγγέλµατος και των νοµικών προσώπων ή οργανισµών δηµόσιου ή ιδιωτικού
δικαίου που ρυθµίζουν την πρόσβαση στο ελεύθερο επάγγελµα, τους όρους και τις
συνθήκες άσκησης ή τερµατισµού της άσκησης του ή την πρόσβαση σε
εκπαίδευση ή κατάρτιση, συµπεριλαµβανοµένης και της πρακτικής εξάσκησης που
απαιτείται για την πρόσβαση στο ελεύθερο επάγγελµα και την άσκηση του·

«εργοδότης» σηµαίνει την Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας, τις Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, δηµόσιου ή
ιδιωτικού δικαίου, σε οποιοδήποτε δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή κλάδο
δραστηριότητας, που απασχολεί ή απασχολούσε εργαζοµένους·
«θετικές δράσεις» σηµαίνει µέτρα τα οποία, προς το σκοπό εξασφαλίσεως πλήρους
και ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών στον επαγγελµατικό βίο,
προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήµατα για τα άτοµα του φύλου που εκπροσωπείται
λιγότερο σε θέσεις εργασίας ή βαθµίδες επαγγελµατικής ιεραρχίας ή τοµείς
επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως, και κυρίως για τις γυναίκες, ώστε να τα
διευκολύνουν να ασκήσουν µια επαγγελµατική δραστηριότητα, ή τα οποία
προλαµβάνουν ή αντισταθµίζουν µειονεκτήµατα στην επαγγελµατική
σταδιοδροµία των ατόµων αυτών. ∆εν αποτελούν θετικές δράσεις τα µέτρα
προστασίας των γυναικών λόγω εγκυµοσύνης, τοκετού, γαλουχίας ή µητρότητας·
«Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας» περιλαµβάνει τη ∆ηµόσια Υπηρεσία, τη ∆ικαστική
Υπηρεσία, τη ∆ηµόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, τις Ένοπλες ∆υνάµεις και τις
∆υνάµεις Ασφαλείας·
«µονοµερής βλαπτική µεταβολή των συνθηκών εργασίας» σηµαίνει οποιαδήποτε
πράξη ή παράλειψη ή εν γένει συµπεριφορά του εργοδότη ή άλλου προσώπου, το
οποίο είναι αρµόδιο ή υπεύθυνο για τον καθορισµό ή την τροποποίηση των
συνθηκών απασχολήσεως, που προκαλεί άµεση ή έµµεση, υλική ή ηθική, ζηµιά
στον εργαζόµενο ή προσβάλλει, µε οποιοδήποτε τρόπο, την προσωπικότητα ή την
αξιοπρέπεια του·
2(β) του 40(Ι) του «παρενόχληση» σηµαίνει ανεπιθύµητη από τον αποδέκτη της συµπεριφορά
2006.
σχετιζόµενη µε το φύλο ενός προσώπου, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσµα την

προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δηµιουργεί ένα
εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον.
«πρακτική» σηµαίνει κάθε επαναλαµβανόµενη µονοµερή πράξη ενός φυσικού ή
νοµικού προσώπου ή οργανισµού, δηµόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, οπωσδήποτε και
εάν εκδηλώνεται, που είναι σχετική µε τα ρυθµιζόµενα µε τον παρόντα Νόµο
θέµατα·
«πράξη» περιλαµβάνει και την παράλειψη·
«προστατευτικοί κανόνες» σηµαίνει πάσης φύσεως και προελεύσεως κανόνες,
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που περιέχονται σε διατάξεις νόµων,
διοικητικών πράξεων, εσωτερικών κανονισµών επιχειρήσεων, σχεδίων υπηρεσίας
και συλλογικών συµβάσεων εργασίας, που προστατεύουν τις γυναίκες από
ορισµένες εργασίες ή συνθήκες απασχολήσεως, πλην των κανόνων προστασίας
των γυναικών λόγω εγκυµοσύνης, τοκετού, γαλουχίας ή µητρότητας·
2(α) του 40(Ι) του
2006.

«σεξουαλική παρενόχληση» σηµαίνει οποιαδήποτε ανεπιθύµητη από τον αποδέκτη
της συµπεριφορά σεξουαλικής φύσεως, που εκφράζεται λόγω ή έργω και έχει ως
σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν

δηµιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό
περιβάλλον, κατά την απασχόληση ή την επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή
κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση·
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3 του 39(Ι) του 2009. 3. Ο παρών Νόµος αποσκοπεί στην εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
Σκοπός του Νόµου. ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε επαγγελµατικό

προσανατολισµό, σε επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και τους όρους και
συνθήκες παροχής τους, την πρόσβαση σε απασχόληση και σε ελεύθερα
επαγγέλµατα, τους όρους και συνθήκες απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένης της
επαγγελµατικής ανέλιξης, τους όρους και προϋποθέσεις απόλυσης καθώς και την
ιδιότητα µέλους και τη συµµετοχή σε οργανώσεις εργαζοµένων ή εργοδοτών.
4.—(1) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται σε όλους τους εργαζοµένους, αναφορικά µε
όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την απασχόληση.

Πεδίον εφαρµογής
Και εξαιρέσεις.

3 του 40(Ι) του 2006. (2) Από την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και των

εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 7 της παραγράφου (α), του εδαφίου (1) και των
εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 8 και των εδαφίων (1), (2) και (3) του άρθρου 10,
εξαιρούνται οι επαγγελµατικές δραστηριότητες που αναγράφονται στον Πίνακα,
επειδή κάποιο χαρακτηριστικό σχετιζόµενο µε το φύλο συνιστά πραγµατική και
αποφασιστικής σηµασίας απαίτηση για την άσκησή τους. Στον εν λόγω Πίνακα
αναγράφονται και οι ειδικότεροι λόγοι εξαιρέσεως κάθε δραστηριότητας. Οι
εξαιρέσεις αυτές ισχύουν εφόσον εξυπηρετούν ένα νόµιµο σκοπό και εφόσον η
ανωτέρω απαίτηση ανταποκρίνεται στην αρχή της αναλογικότητας.
(3) Οι αναφερόµενες στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου εξαιρέσεις
επανεξετάζονται από την αρµόδια αρχή, κατόπιν διαβουλεύσεων µε το Εργατικό
Συµβουλευτικό Σώµα, κατά χρονικά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα της πενταετίας,
προκειµένου να κριθεί, λαµβανοµένης υπόψη της κοινωνικής εξελίξεως, αν
δικαιολογείται η διατήρηση τους. Τα αποτελέσµατα αυτής της εξέτασης
4(α) του 39(Ι) του
2009.
κοινοποιούνται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περιοδικά και εν

πάση περιπτώσει τουλάχιστον ανά οχτώ (8) έτη.
3 του 40(Ι) του 2006. (4) Ο παρών Νόµος δε θίγει τις διατάξεις που αφορούν την προστασία της

γυναίκας, ιδίως όσον αφορά την εγκυµοσύνη, τον τοκετό, τη γαλουχία και τη
µητρότητα. Μια γυναίκα που έλαβε άδεια µητρότητας δικαιούται, µετά το πέρας
της περιόδου αυτής της άδειας, να επιστρέψει στη θέση εργασίας της ή σε
4(β) του 39(Ι)
αντίστοιχη θέση υπό όρους και συνθήκες που δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί γι΄ αυτήν
του 2009
και να επωφεληθεί από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας την οποία
θα εδικαιούτο κατά τη διάρκεια της απουσίας της. Ο παρών Νόµος δεν επηρεάζει
69(Ι) του 2002. τις διατάξεις του περί Γονικής Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόµου του 2002.
2 του 176(Ι) του (5) Τυχόν λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση γυναίκας λόγω εγκυµοσύνης ή άδειας
2007.
µητρότητας κατά την έννοια του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµου συνιστά
100(Ι) του 1997 διάκριση κατά την έννοια του παρόντος Νόµου.
45(Ι) του 2002
64(Ι) του 2002
109(1) του 2007.
Ίση µεταχείριση
ανδρών και γυναικώνΠροϋποθέσεις
ευθύνης του
παραβάτη.
5 του 39(Ι) του 2009.

5.— (1) Άνδρες και γυναίκες απολαύουν ίσης µεταχείρισης όσον αφορά τους
αναφερόµενους στο άρθρο 3 τοµείς και απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση λόγω
φύλου κατά την έννοια του παρόντος Νόµου, σε συσχετισµό ιδίως µε την έγγαµη ή
την οικογενειακή κατάσταση.
(2) Η έλλειψη υπαιτιότητας δεν αποκλείει τον παράνοµο χαρακτήρα της
διακρίσεως, ούτε την ευθύνη του παραβιάζοντος οποιαδήποτε διάταξη του
παρόντος Νόµου.
(3) Η άµεση διάκριση, σε αντίθεση µε την έµµεση διάκριση, δεν επιδέχεται
δικαιολόγηση

Θετικές δράσεις. 6. Οι θετικές δράσεις συνάδουν προς τον παρόντα Νόµο και εξυπηρετούν το σκοπό

του. Μπορούν ν’ αποτελέσουν περιεχόµενο και συλλογικών συµβάσεων εργασίας
ή άλλων συµφωνιών µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων ή και προγράµµατος
ισότητας ευκαιριών και µεταχείρισης σε µια επιχείρηση ή υπηρεσία, δηµόσια ή
ιδιωτική, καταρτιζοµένου µε συµφωνία του εργοδότη και των εκπροσώπων των
εργαζοµένων.
Επαγγελµατικός
προσανατολισµός,
εκπαίδευση και
κατάρτιση
Πρόσβαση, όροι και
συνθήκες παροχής.
6(α) του 39(Ι) του
2009.
6(β) του 39(Ι) του
2009.

7.—(1) Άνδρες και γυναίκες απολαµβάνουν ίσης µεταχείρισης, απαγορευµένης
οποιασδήποτε διακρίσεως λόγω φύλου—
(α) Ως προς την πρόσβαση σε όλες τις µορφές και τα επίπεδα επαγγελµατικού
προσανατολισµού, επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως ή µαθητείας,
επαγγελµατικής επιµορφώσεως και µετεκπαιδεύσεως, εκπαιδεύσεως για αλλαγή
επαγγέλµατος ή εργασίας, ενηµερώσεως και πληροφορήσεως των εργαζοµένων ή
υποψηφίων για απασχόληση ή των οικογενειών τους, συµπεριλαµβανοµένης της
απόκτησης πρακτικής εµπειρίας και γενικά προγραµµάτων που συντελούν στην
επαγγελµατική, οικονοµική και κοινωνική εξέλιξη και ανάπτυξη των προσώπων
αυτών·
(β) ως προς τους όρους και τις συνθήκες παροχής και το περιεχόµενο των
αναφεροµένων στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου υπηρεσιών, το περιεχόµενο
και την εφαρµογή των σχετικών προγραµµάτων θεωρητικής και πρακτικής
φύσεως, τους όρους και τις συνθήκες παρακολουθήσεως τους, καθώς και την
παροχή, το περιεχόµενο και την ισχύ των σχετικών διπλωµάτων ή άλλων
πιστοποιητικών παρακολουθήσεως ή συµπληρώσεως κύκλου εκπαιδεύσεως ή
καταρτίσεως.
(2) Η διάταξη του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου αφορά ιδίως το περιεχόµενο,
τη διατύπωση ή/και την εφαρµογή διατάξεων ή όρων νόµων, διοικητικών πράξεων,
σχεδίων υπηρεσίας, εσωτερικών κανονισµών επιχειρήσεων, ατοµικών ή
συλλογικών συµβάσεων εργασίας ή συµφωνιών πάσης φύσεως, προκηρύξεων ή
αγγελιών, σχετικών µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του
παρόντος άρθρου θέµατα ή σχετικών µε το σύστηµα, τα κριτήρια ή τη διαδικασία
επιλογής, τα προσόντα των υποψηφίων, τους όρους ή τις προϋποθέσεις
υποψηφιότητας ή συµµετοχής σε διαγωνισµό ή άλλη διαδικασία επιλογής, καθώς
και οποιαδήποτε σχετική µε τα θέµατα αυτά πρακτική.
(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή σε κάθε εργοδότη, εφόσον
διοργανώνει ή παρέχει ή χρηµατοδοτεί τις αναφερόµενες στο εδάφιο (1) του
παρόντος άρθρου υπηρεσίες ή µετέχει µε οποιοδήποτε τρόπο στην οργάνωση ή
παροχή ή χρηµατοδότηση των υπηρεσιών αυτών, εντός ή εκτός ιδιωτικών ή
δηµόσιωνεκπαιδευτικώνιδρυµάτων,επιχειρήσεωνήυπηρεσιών,
συµπεριλαµβανοµένων και των σχολών ή άλλων κέντρων εκπαιδεύσεως των
Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, καθώς και των πάσης φύσεως
ιδιωτικών ή δηµόσιων υπηρεσιών ή οργανισµών ευρέσεως εργασίας ή/και παροχής
οποιασδήποτε συµπαραστάσεως σε ανέργους. Έχουν εφαρµογή και σε κάθε φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, που δηµοσιεύει ή δηµοσιοποιεί, µε οποιονδήποτε
τρόπο και µέσο, προκηρύξεις ή αγγελίες, προερχόµενες από αυτό το ίδιο ή
οποιοδήποτε τρίτο, σχετικές µε τα ρυθµιζόµενα στο παρόν άρθρο θέµατα.

Πρόσβαση σε 8.—(1) Άνδρες και γυναίκες απολαµβάνουν ίσης µεταχείρισης, απαγορευµένης
απασχόληση, όροι και οποιασδήποτε διακρίσεως λόγω φύλου—
συνθήκες
απασχολήσεως.
(α) Ως προς την πρόσβαση σε απασχόληση ή σε θέση εργασίας, µόνιµη ή
7 του 39(Ι) του 2009.

προσωρινή ή έκτακτη, ορισµένης ή αόριστης διάρκειας, πλήρους ή µερικής,
συνεχούς ή µη, απασχολήσεως, και σε όλες τις βαθµίδες της επαγγελµατικής
ιεραρχίας·
(β) ως προς τον καθορισµό και την εφαρµογή των όρων και των συνθηκών

απασχολήσεως, συµπεριλαµβανοµένων και των προσόντων και λοιπών όρων,
προϋποθέσεων και κριτηρίων τοποθετήσεως, µονιµοποιήσεως, εντάξεως,
µεταθέσεως, µετακινήσεως, αποσπάσεως ή προαγωγής.
(2) Η διάταξη του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου αφορά ιδίως το περιεχόµενο,
τη διατύπωση ή/και την εφαρµογή διατάξεων ή όρων νόµων, διοικητικών πράξεων,
σχεδίων υπηρεσίας, εσωτερικών κανονισµών επιχειρήσεων, ατοµικών ή
συλλογικών συµβάσεων εργασίας ή συµφωνιών πάσης φύσεως, προκηρύξεων ή
αγγελιών, σχετικών µε την περιγραφή των καθηκόντων κάθε θέσης απασχολήσεως
ή εργασίας, τους όρους και τις συνθήκες εκτελέσεως της, το σύστηµα και τα
κριτήρια αξιολογήσεως ή/και προαγωγής των εργαζοµένων, τα ωράρια
απασχολήσεως, τα πάσης φύσεως πλεονεκτήµατα ή παροχές που συνδέονται µε
κάθε θέση ή βαθµίδα απασχολήσεως, τις άδειες για οποιαδήποτε αιτία, µετά ή άνευ
απολαβών, καθώς και οποιαδήποτε σχετική µε τα θέµατα αυτά πρακτική.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή σε κάθε εργοδότη, σε
πάσης φύσεως δηµόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες ή φορείς ευρέσεως εργασίας, καθώς
και σε κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου,
που δηµοσιεύει ή δηµοσιοποιεί, µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο, προκηρύξεις ή
αγγελίες, προερχόµενες από αυτό το ίδιο ή οποιονδήποτε τρίτο, σχετικές µε τα
ρυθµιζόµενα στο παρόν άρθρο θέµατα.
Απόλυση. 9.—(1) Άνδρες και γυναίκες απολαµβάνουν ίσης µεταχείρισης, απαγορευόµενης
8 του 39(Ι) του 2009. οποιασδήποτε διακρίσεως λόγω φύλου, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις

απολύσεως από οποιεσδήποτε θέσεις απασχολήσεως ή εργασίας.
(2) Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε κάθε εργοδότη και αφορά ιδίως το
περιεχόµενο, τη διατύπωση ή/και την εφαρµογή διατάξεων ή όρων νόµων,
διοικητικών πράξεων, σχεδίων υπηρεσίας, εσωτερικών κανονισµών επιχειρήσεων,
ατοµικών ή συλλογικών συµβάσεων εργασίας, προκηρύξεων ή αγγελιών, σχετικών
µε τον καθορισµό ή την εφαρµογή των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών
απολύσεως, καθώς και οποιαδήποτε σχετική µε τα θέµατα αυτά πρακτική.
9 του 39(Ι) του 2009.
Ιδιότητα µέλους σε
οργάνωση
εργαζοµένων ή
εργοδοτών.

Πρόσβαση σε
ελεύθερα
επαγγέλµατα και
άσκηση τους.
10 του 39(Ι) του
2009.

9Α. Άνδρες και γυναίκες απολαύουν ίσης µεταχείρισης και απαγορεύεται
οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, ως προς την ιδιότητα του µέλους και τη
συµµετοχή σε οργάνωση εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση
τα µέλη της οποίας ασκούν συγκεκριµένο επάγγελµα, συµπεριλαµβανοµένων των
πλεονεκτηµάτων που χορηγούνται από τέτοιες οργανώσεις.
10.— (1) Άνδρες και γυναίκες απολαµβάνουν ίσης µεταχείρισης, απαγορευοµένης
οποιασδήποτε διακρίσεως λόγω φύλου, ως προς την πρόσβαση σε ελεύθερο
επάγγελµα, τους όρους και τις συνθήκες άσκησης και τερµατισµού της άσκησης
του και την πρόσβαση σε εκπαίδευση ή κατάρτιση, συµπεριλαµβανοµένης και της
πρακτικής εξασκήσεως που απαιτείται για την πρόσβαση στο ελεύθερο επάγγελµα
και την άσκηση του.
(2) Το παρόν άρθρο αφορά ιδίως το περιεχόµενο, τη διατύπωση ή/και την
εφαρµογή των κανόνων οποιασδήποτε φύσεως και προελεύσεως, που ρυθµίζουν τα
αναφερόµενα στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου θέµατα και των σχετικών µε τα
θέµατα αυτά προκηρύξεων ή αγγελιών, καθώς και οποιαδήποτε σχετική µε τα
θέµατα αυτά πρακτική.
(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή σε κάθε φυσικό πρόσωπο ή
νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου, αρµόδιο για τα
αναφερόµενα στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου θέµατα.

∆υσµενής 11.—
(1) Οι διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9 και 10 του παρόντος Νόµου
µεταχείριση εγκύων ή εφαρµόζονται και σε περίπτωση οποιασδήποτε άµεσης ή έµµεσης δυσµενούς
Μητέρων.
µεταχείρισης γυναικών λόγω εγκυµοσύνης, τοκετού, γαλουχίας, µητρότητας ή

ασθένειας οφειλόµενης στην εγκυµοσύνη ή τον τοκετό.
(2) ∆υσµενής µεταχείριση γυναίκας που βρίσκεται σε µία από τις αναφερόµενες

στο προηγούµενο εδάφιο καταστάσεις τεκµαίρεται, µέχρι αποδείξεως του εναντίον,
ότι οφείλεται σε κάποια από τις καταστάσεις αυτές.
4 του 40(Ι) του
2006.
Παρενόχληση και
σεξουαλική
παρενόχληση.

12.—(1) Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη, οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού
προσώπου, είτε µεµονωµένη είτε επαναλαµβανόµενη, η οποία συνιστά
παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση ή αποτελεί άµεση ή έµµεση δυσµενή
µεταχείριση λόγω της, µε οποιονδήποτε τρόπο, αποκρούσεως ή καταγγελίας
παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης, σε σχέση µε τα ρυθµιζόµενα στα
άρθρα 7, 8, 9 και 10 θέµατα. Το γεγονός ότι ένα πρόσωπο αποκρούει τέτοια
πράξη ή συµπεριφορά ή υποκύπτει σ’ αυτήν δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί
ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση που θα θίγει το πρόσωπο αυτό.
(2) Οι εργοδότες και οι εκπρόσωποι των αναφερόµενων στο εδάφιο (3) των
άρθρων 7, 8 και 10 νοµικών προσώπων ή οργανισµών οφείλουν να προστατεύουν
τους εργαζόµενους, εκπαιδευόµενους ή καταρτιζόµενους ή υποψηφίους για
απασχόληση, επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση από κάθε πράξη
προϊσταµένου τους ή προσώπου που είναι αρµόδιο ή υπεύθυνο για τα
αναφερόµενα στα άρθρα 7, 8, 9 και 10 θέµατα ή οποιουδήποτε άλλου
εργαζοµένου, εκπαιδευοµένου ή καταρτιζοµένου, η οποία συνιστά διάκριση λόγω
φύλου και ιδίως παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση και, από κάθε πράξη
που αποτελεί άµεση ή έµµεση δυσµενή µεταχείριση λόγω της, µε οποιονδήποτε
τρόπο, αποκρούσεως ή καταγγελίας, παρενόχλησης ή σεξουαλικής
παρενόχλησης.

(3) Οι εργοδότες και οι εκπρόσωποι των αναφερόµενων στο εδάφιο (3) των
άρθρων 7, 8 και 10 νοµικών προσώπων ή οργανισµών έχουν υποχρέωση,
απέναντι στο άτοµο που υπέστη την παρενόχληση ή τη σεξουαλική παρενόχληση
ή/και την άµεση ή έµµεση δυσµενή µεταχείριση λόγω της αποκρούσεως ή
καταγγελίας, παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης, από τον προϊστάµενό
του ή πρόσωπο που είναι αρµόδιο ή υπεύθυνο για τα αναφερόµενα στα άρθρα 7,
8, 9 και 10 θέµατα ή οποιοδήποτε άλλο εργαζόµενο, εκπαιδευόµενο ή
καταρτιζόµενο, αµέσως µόλις περιέλθει σε γνώση τους η συγκεκριµένη
παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση ή οι συνέπειές τους, να λάβουν κάθε
πρόσφορο µέτρο για την παύση και µη επανάληψή τους, καθώς και για την άρση
των συνεπειών τους. Σε αντίθετη περίπτωση είναι συνυπεύθυνοι εις ολόκληρον
µε τον προϊστάµενο ή το πρόσωπο που είναι αρµόδιο ή υπεύθυνο για τα
αναφερόµενα στα άρθρα 7, 8, 9 και 10 θέµατα ή τον εργαζόµενο, εκπαιδευόµενο
ή καταρτιζόµενο που διέπραξε τις απαγορευµένες από το εδάφιο (1) πράξεις.

(4) Οι εργοδότες και οι εκπρόσωποι των αναφερόµενων στο εδάφιο (3) των
άρθρων 7, 8 και 10 νοµικών προσώπων ή οργανισµών έχουν υποχρέωση να
λαµβάνουν κάθε πρόσφορο και έγκαιρο µέτρο για να αποτρέψουν τις πράξεις που
αναφέρονται στο εδάφιο (1) εν γένει στον τοµέα της αρµοδιότητάς τους, και,
θεωρείται ότι λαµβάνουν τέτοιο µέτρο, όταν εισάγουν κώδικα συµπεριφοράς για
αποτροπή των πράξεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και λαµβάνουν επαρκή
πρακτικά µέτρα για την εφαρµογή των όσων καθορίζονται σε τέτοιο κώδικα. Σε
αντίθετη περίπτωση, και, σε περίπτωση που διαπράττονται από προϊστάµενο ή
πρόσωπο που είναι αρµόδιο ή υπεύθυνο για τα αναφερόµενα στα άρθρα 7, 8, 9
και 10 θέµατα ή οποιοδήποτε άλλο εργαζόµενο, εκπαιδευόµενο ή καταρτιζόµενο
οι απαγορευµένες δυνάµει του εδαφίου (1) πράξεις, είναι συνυπεύθυνοι εις
ολόκληρον µε τα πρόσωπα αυτά.

Ενηµέρωση
13.—(1) Η αρµόδια αρχή υποχρεούται να ενηµερώνει τους εργαζοµένους και τους
εργαζοµένων και εργοδότες, καθώς και τις οργανώσεις τους, σχετικά µε τις διατάξεις του παρόντος
εργοδοτών.
Νόµου και τις διατάξεις που θεσπίζονται για την εφαρµογή του, µε έντυπα και κάθε

άλλο πρόσφορο µέσο.
(2) Οι οργανώσεις των εργαζοµένων ενηµερώνουν τους εργαζοµένους για το
περιεχόµενο του παρόντος Νόµου και για τα µέτρα που λαµβάνονται προς
εφαρµογή του και διασφάλιση της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης, µε
έγγραφες ανακοινώσεις στους οικείους πίνακες που βρίσκονται στους χώρους
εργασίας ή µε διανοµή εντύπων ή και προφορικά στους χώρους εργασίας, εκτός

του χρόνου απασχολήσεως, ή µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.
(3) Οι εργοδότες υποχρεούνται να διευκολύνουν τις οργανώσεις των εργαζοµένων
να προβαίνουν στην αναφερόµενη στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου
ενηµέρωση των εργαζοµένων.
11 του 39(Ι) του
14.-(1) Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του παρόντος Νόµου
2009.
δικαιούται να διεκδικεί τα δικαιώµατά του ενώπιον αρµόδιου δικαστηρίου, ακόµα
∆ικαστική προστασία και εάν η σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι έγινε η παράβαση έχει λήξει,
και βάρος απόδειξης.

και να χρησιµοποιεί κάθε πρόσφορο µέσο για την στοιχειοθέτηση της παραβάσεως
και της πάσης φύσεως ζηµιά που υπέστη λόγω αυτής.
(2) Σε κάθε δικαστική διαδικασία, εκτός από ποινική, αν ο διάδικος που
ισχυρίζεται ότι θίγεται από παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόµου,
στοιχειοθετεί πραγµατικά περιστατικά από τα οποία πιθανολογείται η παράβαση,
το ∆ικαστήριο υποχρεώνει τον αντίδικό του να αποδείξει ότι δεν υπήρξε καµία
παράβαση του παρόντος Νόµου.

Αρµόδια ∆ικαστήρια 15.—(1) Επιφυλασσοµένης της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου
και κυρώσεις.
∆ικαστηρίου δυνάµει του Άρθρου 146 του Συντάγµατος, και εφόσον ο παρών

Νόµος δεν προβλέπει διαφορετικά, αρµοδιότητα για την εκδίκαση των εργατικών
διαφορών και των λοιπών διαφορών ιδιωτικού δικαίου που αναφύονται εξ αφορµής
της εφαρµογής του παρόντος Νόµου έχει το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών.
(2) Σε περίπτωση αγωγής ενώπιον του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου δυνάµει της
παραγράφου 6 του Άρθρου 146 του Συντάγµατος και υπό τον όρο ότι πληρούνται
οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαιώµατος σε δίκαιη και εύλογη αποζηµίωση,
το αρµόδιο Επαρχιακό ∆ικαστήριο επιδικάζει στο δικαιούχο το µεγαλύτερο από τα
ακόλουθα δύο ποσά:
(α) Την επιδικαστέα, δυνάµει της παραγράφου 6 του Άρθρου 146, δίκαιη και
εύλογη αποζηµίωση· ή
(β) ολόκληρη τη θετική ζηµιά συµπεριλαµβανοµένων των αποδοχών υπερηµερίας
και χρηµατική ικανοποίηση για τυχόν ηθική ή σωµατική βλάβη του ενάγοντος, που
προκλήθηκαν από την απόφαση, πράξη ή παράλειψη η οποία κηρύχθηκε άκυρη,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Άρθρου 146 του Συντάγµατος. Σε κάθε
περίπτωση, στο επιδικαζόµενο πιο πάνω ποσό, προστίθεται και νόµιµος τόκος από
την ηµεροµηνία που επήλθε η ανωτέρω ζηµιά ή/και βλάβη και έως την ηµεροµηνία
πλήρους καταβολής της αποζηµιώσεως.
(3) Το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών επιδικάζει δίκαιη και εύλογη
αποζηµίωση, η οποία καλύπτει τουλάχιστον ολόκληρη τη θετική ζηµιά,
συµπεριλαµβανοµένων των αποδοχών υπερηµερίας και περιλαµβάνει και
χρηµατική ικανοποίηση για τυχόν ηθική ή σωµατική βλάβη του αιτητή, που
προκλήθηκαν από τον παραβάτη, σε κάθε δε περίπτωση, στο επιδικαζόµενο πιο
πάνω ποσό, προστίθεται και νόµιµος τόκος από την ηµεροµηνία της παραβάσεως
έως την ηµεροµηνία πλήρους καταβολής της αποζηµιώσεως.
(4) Σε περίπτωση απολύσεως κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου,
το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών, εκτός από την επιδίκαση της κατά το εδάφιο
(3) του παρόντος άρθρου αποζηµιώσεως, και χωρίς να εξετάσει την καλή ή κακή
πίστη του εργοδότη, διατάζει την επαναπρόσληψη του εργαζόµενου και
υποχρεώνει τον εργοδότη να αποδέχεται τις υπηρεσίες του, εφόσον ο εργαζόµενος
το έχει ζητήσει ως θεραπεία:
Νοείται ότι σε περίπτωση επαναπρόσληψης ο εργαζόµενος, εφόσον έχει
επιδικαστεί σ’ αυτόν η κατά το εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου αποζηµίωση, δε
δικαιούται σε αναδροµική καταβολή µισθών ή άλλων ωφεληµάτων, το χρονικό
όµως διάστηµα της απολύσεως θεωρείται ως υπηρεσία για όλους τους άλλους
σκοπούς.

(5) Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπουν τα εδάφια (3) και (4) του
παρόντος άρθρου, το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών, εφόσον το κρίνει
αναγκαίο, εκδίδει διάταγµα δεσµευτικής αναγνωρίσεως των δικαιωµάτων του
αιτητή σε σχέση µε την καταγγελλόµενη παράβαση.

24 του 1967
17 του 1968
67 του 1972
6 του 1973
1 του 1975
18 του 1977
30 του 1979
57 του 1979
81 του 1979
92 του 1979
54 του 1980
12 του 1983
167 του 1987
37 του 1988
18 του 1990
203 του 1990
52(Ι) του 1994
61(Ι) του 1994
26(Ι) του 2001
111(Ι) του 2001
70(Ι) του 2002
79(Ι) του 2002
159(Ι) του2002.

Η ευθύνη του
παραβάτη δεν
υπόκειται σε
ορισµένες
προϋποθέσεις.

(6) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1) του άρθρου 6 των περί
Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµων του 1967 έως (Αρ. 3) του 2002, η οποία
εφαρµόζεται σε περιπτώσεις απολύσεων που έγιναν κατά παράβαση των διατάξεων
του παρόντος Νόµου, κατά την εκδίκαση από το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών
των αναφεροµένων στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου διαφορών, εφαρµόζεται
και το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του παρόντος Νόµου σε σχέση µε την αντιστροφή
του βάρους αποδείξεως.

16.—(1) Σε περίπτωση παραβάσεως του παρόντος Νόµου δεν έχουν εφαρµογή
διατάξεις που θέτουν ως προϋπόθεση της ευθύνης του παραβάτη ή/και του
δικαιώµατος για αποζηµίωση ή άλλη θεραπεία έναν ελάχιστο αριθµό εργαζοµένων
στον ίδιο εργοδότη ή ένα ελάχιστο διάστηµα απασχολήσεως ή έναν ελάχιστο
αριθµό ωρών εργασίας του εργαζοµένου, ούτε διατάξεις που θέτουν ανώτατο όριο
αποζηµιώσεως. Κάθε συµφωνία µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου µε την οποία
προβλέπεται τέτοια προϋπόθεση είναι άκυρη.
(2) Το ποσό αποζηµιώσεως, το οποίο επιδικάζεται σε κάθε περίπτωση παραβάσεως
του παρόντος Νόµου, καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη ή άλλο
πρόσωπο που ευθύνεται για παράβαση του παρόντος Νόµου.

Εκδικητικές ενέργειες
εις βάρος
εργαζοµένων,
εκπαιδευοµένων ή
υποψηφίων.

17.—(1) Επιφυλασσοµένων των περί αποζηµιώσεως διατάξεων του άρθρου 15 του
παρόντος Νόµου, είναι απολύτως άκυρη η απόλυση, καθώς και οποιαδήποτε
βλαπτική µεταβολή των συνθηκών απασχολήσεως εργαζοµένου, που προέβη σε
καταγγελία ή διαµαρτυρία µε σκοπό να κάνει σεβαστή την αρχή της ίσης
µεταχείρισης, συµπεριλαµβανοµένων και των καταγγελιών για παράβαση του
παρόντος Νόµου, ή εργαζοµένου που απέκρουσε ή κατήγγειλε σεξουαλική
παρενόχληση, εκτός εάν ο εργοδότης αποδείξει ότι η απόλυση ή η βλαπτική
µεταβολή οφείλεται σε λόγο άσχετο προς την καταγγελία ή τη διαµαρτυρία ή την
απόκρουση της σεξουαλικής παρενοχλήσεως.
(2) Υπάρχει παράβαση του παρόντος Νόµου, η οποία επισύρει τις κυρώσεις που
προβλέπει το άρθρο 15 του παρόντος Νόµου και όταν —
(α) Ένα πρόσωπο υποψήφιο για απασχόληση, επαγγελµατικό προσανατολισµό ή
επαγγελµατική εκπαίδευση ή κατάρτιση, το οποίο προέβη σε καταγγελία ή
διαµαρτυρία, επικαλούµενο παράβαση του παρόντος Νόµου, ή απέκρουσε ή
κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση, δεν προσλαµβάνεται για απασχόληση ή δε
γίνεται δεκτό για επαγγελµατικό προσανατολισµό, εκπαίδευση ή κατάρτιση· ή
(β) ένα πρόσωπο εκπαιδευόµενο ή καταρτιζόµενο, το οποίο προέβη σε καταγγελία
ή διαµαρτυρία, επικαλούµενο παράβαση του παρόντος Νόµου ή απέκρουσε ή
κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση, υφίσταται δυσµενή µεταχείριση σε σχέση µε

τα αναφερόµενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος
Νόµου θέµατα·
εκτός εάν ο εργοδότης ή άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οργανισµός που
αναφέρεται στο εδάφιο (3) των άρθρων 7 ή 8 του παρόντος Νόµου, ανάλογα µε την
περίπτωση, αποδείξει ότι η κατά την παράγραφο (α) ή την παράγραφο (β) του
παρόντος εδαφίου δυσµενής µεταχείριση οφείλεται σε λόγο άσχετο προς την
καταγγελία ή τη διαµαρτυρία ή την απόκρουση της σεξουαλική παρενοχλήσεως.
(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή
οπουδήποτε και αν έγινε η καταγγελία ή η διαµαρτυρία, και ιδίως στο επίπεδο της
επιχειρήσεως ή υπηρεσίας ή εκτός αυτής, ή στο επίπεδο του αναφεροµένου στο
εδάφιο (3) των άρθρων 7 ή 8 του παρόντος Νόµου προσώπου ή οργανισµού ή
εκτός αυτού, προς οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό ή
αρχή ή οποιαδήποτε οργάνωση, επαγγελµατική ή µη, εθνική ή διεθνή και αν
απευθυνόταν η καταγγελία ή η διαµαρτυρία και µε όποιο τρόπο και µέσο και αν
έγινε, συµπεριλαµβανοµένης και της προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου ή οργάνου
διαιτησίας.
(4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν αναλόγως και υπέρ κάθε προσώπου,
το οποίο συνέδραµε τον εργαζόµενο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αναφερόµενο
στην παράγραφο (α) ή στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου,
όσον αφορά την άσκηση ή την υποστήριξη της κατά το παρόν άρθρο καταγγελίας ή
διαµαρτυρίας, µε οποιοδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης και της δικαστικής ή
εξώδικης µαρτυρίας.
12 του 39(Ι) του 17Α.-(1) Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του παρόντος
2009.
Νόµου, δικαιούται προστασίας από τον Αρχιεπιθεωρητή και τους Επιθεωρητές και
Εξωδικαστική µπορεί να τους υποβάλλει καταγγελίες κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 27.
προστασία.

(2) Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση των διατάξεων του
παρόντος Νόµου, δικαιούται, ακόµα και αν η σχέση στο πλαίσιο της οποίας
εικάζεται ότι σηµειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, να υποβάλλει σχετικό παράπονο
στον Επίτροπο ∆ιοίκησης, ο οποίος για το σκοπό αυτό έχει όλες τις εξουσίες και
42(Ι) του 2004.

αρµοδιότητες που προβλέπονται από τον περί Καταπολέµησης των Φυλετικών και
Ορισµένων άλλων ∆ιακρίσεων (Επίτροπος) Νόµο.
Κατάργηση ή
ακυρότητα αντίθετων
ρυθµίσεων.

18.—(1)(α) Κάθε υφιστάµενη κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου
διάταξη νόµου που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος Νόµου,
καταργείται κατά το µέρος που περιέχει άµεση ή έµµεση διάκριση εις βάρος του
ενός φύλου.
(β) Αν η διάκριση στην οποία αναφέρεται η παράγραφος (α) του παρόντος εδαφίου
συνίσταται σε χορήγηση δικαιώµατος ή άλλου πλεονεκτήµατος σε άτοµα του ενός
µόνο φύλου, το δικαίωµα ή πλεονέκτηµα αυτό επεκτείνεται αυτοδικαίως και στα
άτοµα του άλλου φύλου.

13(α) του 39(Ι) του (2) Η αρµόδια διοικητική αρχή υποχρεούται να ανακαλέσει ή τροποποιήσει
2009.
αναλόγως οποιαδήποτε ατοµική ή κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία είναι

αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(3) Επιφυλασσοµένης της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου
δυνάµει του Άρθρου 146 του Συντάγµατος:
(α) Σε περίπτωση αµφιβολίας ή αµφισβητήσεως κατά πόσο νόµος καταργήθηκε ή
όχι το θέµα εκδικάζεται από αρµόδιο Επαρχιακό ∆ικαστήριο, η δε διαδικασία
άρχεται µε καταχώριση εναρκτήριας κλήσης·
(β) ανεξάρτητα από την ενώπιον του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου διαδικασία, η οποία
αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, έκαστο ∆ικαστήριο κατά
την άσκηση της δικής του εξουσίας δύναται να κρίνει παρεµπιπτόντως το θέµα, εάν

και εφόσον είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της ενώπιον του διαδικασίας.
13(β) του 39(Ι) του (4) Κάθε υφιστάµενη κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου ρύθµιση
2009.
συλλογικής συµβάσεως ή ατοµικής συµβάσεως εργασίας, εσωτερικού κανονισµού

επιχειρήσεως ή κανόνα ελεύθερου επαγγέλµατος ή κανόνα εργοδοτικής ή
εργατικής οργανώσεως, που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος Νόµου,
καταργείται κατά το µέρος που περιέχει άµεση ή έµµεση διάκριση εις βάρος του
ενός φύλου. Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται
αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές.

13(γ) του 39(Ι) του
2009.

(5) Οποιαδήποτε νέα ρύθµιση συλλογικής συµβάσεως ή ατοµικής συµβάσεως
εργασίας, εσωτερικού κανονισµού επιχειρήσεως ή κανόνα ελεύθερου
επαγγέλµατος ή κανόνα εργοδοτικής ή εργατικής οργανώσεως, που είναι αντίθετη
προς τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, θα είναι άκυρη κατά το µέρος που περιέχει
άµεση ή έµµεση διάκριση εις βάρος του ενός φύλου. Η παράγραφος (β) του
εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις
αυτές.
(6) Οι τελεσίδικες αποφάσεις που εκδίδονται δυνάµει του εδαφίου (3) του
παρόντος άρθρου ισχύουν έναντι πάντων. Όσες αποφάσεις αφορούν συλλογικές
συµβάσεις εργασίας κοινοποιούνται από τον πρωτοκολλητή του ∆ικαστηρίου στις
αρµόδιες εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις, οι οποίες υποχρεούνται να
σηµειώσουν αµέσως στο κείµενο της σχετικής συλλογικής συµβάσεως και στην
κατάλληλη θέση την κατάργηση, ακυρότητα ή επέκταση που διαπιστώθηκε.
(7) Εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί κατά τα ανωτέρω η κατάργηση ή ακυρότητα ή
επέκταση κάποιας διατάξεως ή ρυθµίσεως, η ισχύς της εξετάζεται παρεµπιπτόντως,
επ’ ευκαιρία σχετικής δίκης, από κάθε αρµόδιο Επαρχιακό ∆ικαστήριο ή το
∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών το οποίο, αν η διάκριση συνίσταται σε χορήγηση
δικαιώµατος ή άλλου πλεονεκτήµατος σε άτοµα του ενός φύλου, διατάσσει την
επέκταση του και στα άτοµα του άλλου φύλου.

14 του 39(Ι) του
2009.
Εκπροσώπηση από
οργανώσεις.

18Α. Ενώσεις προσώπων, οργανώσεις εργαζοµένων ή άλλες οργανώσεις ή
νοµικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ως καταστατικό σκοπό, µεταξύ άλλων, την
εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου και την προώθηση της ισότητας ανδρών
και γυναικών, µπορούν, µε την έγκριση προσώπου που νοµιµοποιείται µε βάση
τον παρόντα Νόµο, να ασκούν είτε εξ ονόµατος του προσώπου αυτού, είτε προς
υποστήριξή του, τα δικαιώµατα που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 17Α και, σε
τέτοια περίπτωση, εφαρµόζονται κατ΄αναλογία οι διατάξεις του εδαφίου (2) του
άρθρου 14 αναφορικά µε το βάρος απόδειξης.

5 του 40(Ι) του
2006.
Προώθηση
κοινωνικού
διαλόγου για ίση
µεταχείριση ανδρών
και γυναικών.

18Β. Οι οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζοµένων οφείλουν να
προβαίνουν σε κοινωνικό διάλογο µε σκοπό την προώθηση της ίσης µεταχείρισης
ανδρών και γυναικών, µεταξύ άλλων µε την παρακολούθηση των πρακτικών
στους τόπους εργασίας, τον έλεγχο των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, των
κωδίκων συµπεριφοράς, µε την έρευνα ή την ανταλλαγή εµπειριών και καλών
πρακτικών, µε τη σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας που περιέχουν
κανόνες κατά των διακρίσεων στους τοµείς που καλύπτει ο παρών Νόµος, οι
οποίες συλλογικές συµβάσεις πρέπει να σέβονται το ελάχιστο επίπεδο
προστασίας που παρέχει ο παρών Νόµος.

Εξέταση και
τροποποίηση ή
κατάργηση διατάξεων
συλλογικών
συµβάσεων εργασίας.

19.—(1) Εντός τριών µηνών από της θέσεως σε ισχύ του παρόντος Νόµου, η
αρµόδια αρχή οφείλει να καλέσει τις εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις να
εξετάσουν τις υφιστάµενες διατάξεις των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, προς
το σκοπό ανευρέσεως οποιασδήποτε τυχόν περιεχόµενης σ’ αυτές άµεσης ή
έµµεσης διακρίσεως εις βάρος του ενός φύλου και τροποποιήσεως τους, έτσι ώστε
να εξαλειφθεί και τυπικά η διάκριση αυτή. Ταυτοχρόνως τους τάσσει και
προθεσµία για την εκτέλεση αυτού του έργου, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ένα έτος.
(2) Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσµία που τάχθηκε, η αρµόδια αρχή
υποχρεούται, µε αίτηση της στο ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών υποβαλλόµενη

εντός έξι µηνών από της λήξεως της προθεσµίας, να ζητήσει τη διαπίστωση της
καταργήσεως κάθε αντίθετης προς τις διατάξεις του παρόντος Νόµου ρυθµίσεως
συλλογικής συµβάσεως, κατά το µέρος που περιέχει οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση
διάκριση εις βάρος του ενός φύλου, εφόσον η διαπίστωση αυτή δεν έχει εν τω
µεταξύ γίνει σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 18 του παρόντος
Νόµου. Το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών διαπιστώνει την κατάργηση, αφού
ακούσει τα ενδιαφερόµενα µέρη. Αν η διάκριση συνίσταται σε χορήγηση
δικαιώµατος ή άλλου πλεονεκτήµατος σε άτοµα του ενός µόνο φύλου, το
∆ικαστήριο διατάσσει την επέκταση του και στα άτοµα του άλλου φύλου.
(3) Οι τελεσίδικες αποφάσεις που δέχονται τις κατά το εδάφιο (2) του παρόντος
άρθρου αιτήσεις ισχύουν έναντι πάντων, κοινοποιούνται δε από τον πρωτοκολλητή
του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών στις αρµόδιες εργοδοτικές και εργατικές
οργανώσεις, οι οποίες υποχρεούνται να σηµειώσουν αµέσως στο κείµενο της
σχετικής συλλογικής συµβάσεως και στην κατάλληλη θέση την κατάργηση,
ακυρότητα ή επέκταση που διαπιστώθηκε.
(4) Εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί η κατάργηση ή η ακυρότητα ή δεν έχει διαταχθεί
η επέκταση κάποιας ρυθµίσεως, σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου,
η ισχύς της εξετάζεται παρεµπιπτόντως, επ’ ευκαιρία σχετικής δίκης, από κάθε
αρµόδιο Επαρχιακό ∆ικαστήριο ή το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών, το οποίο,
αν η διάκριση συνίσταται σε χορήγηση δικαιώµατος ή άλλου πλεονεκτήµατος σε
άτοµα του ενός φύλου, διατάσσει την επέκταση του και στα άτοµα του άλλου
φύλου.
6 του 40(Ι) του
2006.
Προώθηση ίσης
µεταχείρισης στους
χώρους εργασίας.

19Α. Οι εργοδότες οφείλουν να προωθούν την ίση µεταχείριση ανδρών και
γυναικών στους τόπους εργασίας κατά τρόπο οργανωµένο και συστηµατικό.
Προς το σκοπό αυτό, ενθαρρύνονται να παρέχουν κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα στους εργαζοµένους ή στους εκπροσώπους τους κατάλληλη
πληροφόρηση σχετικά µε την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών στην
επιχείρηση, που να περιέχει στατιστικά στοιχεία σχετικά µε την αναλογία ανδρών
και γυναικών στα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα και µέτρα κατάλληλα να
βελτιώσουν την κατάσταση σε συνεργασία µε τους εκπροσώπους των
εργαζοµένων. Κώδικας, που συµφωνείται από τους κοινωνικούς εταίρους,
καθορίζει τις λεπτοµέρειες για επίτευξη του προαναφερθέντος σκοπού.

6 του 40(Ι) του
2006.
∆ιάλογος µε µη
κυβερνητικές
οργανώσεις.

19Β. Η αρµόδια αρχή διεξάγει διάλογο µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις που
έχουν νόµιµο συµφέρον να συµβάλλουν στην καταπολέµηση των διακρίσεων
λόγω φύλου, µε αντικειµενικό σκοπό την προαγωγή της εφαρµογής της αρχής τις
ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

Επανεξέταση και
αναθεώρηση ή
κατάργηση
προστατευτικών
κανόνων.

20.—(1) Η αρµόδια αρχή επανεξετάζει, κατά χρονικά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα
της πενταετίας, τους προστατευτικούς κανόνες που τυχόν περιλαµβάνονται σε
νόµους ή διοικητικές πράξεις, ώστε να διαπιστώσει, κατόπιν διαβουλεύσεως µε το
Εργατικό Συµβουλευτικό Σώµα, εάν εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι που
τους δικαιολογούσαν και εφόσον διαπιστώσει ότι οι λόγοι αυτοί έπαυσαν να
υφίστανται, προτείνει την αναθεώρηση ή κατάργηση τους ή την επέκταση τους και
στους άνδρες ή, εφόσον έχει αρµοδιότητα, προβαίνει η ίδια στα αναγκαία µέτρα
για αναθεώρηση ή κατάργηση ή επέκταση τους.
(2) Η αρµόδια αρχή καλεί, κατά χρονικά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα της
πενταετίας, τις εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις να επανεξετάσουν τους
προστατευτικούς κανόνες που τυχόν περιλαµβάνονται σε συλλογικές συµβάσεις,
ώστε να διαπιστώσουν εάν εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι που τους
δικαιολογούσαν, και εφόσον διαπιστώσουν ότι οι λόγοι αυτοί έπαυσαν να
υφίστανται, να προβούν σε αναθεώρηση ή κατάργηση τους ή επέκταση τους και
στους άνδρες, τάσσοντας τους και προθεσµία για την εκτέλεση αυτού του έργου, η
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει
άπρακτη, η αρµόδια αρχή προβαίνει η ίδια στην επανεξέταση και τα τυχόν
αναγκαία µέτρα για αναθεώρηση ή κατάργηση ή επέκταση και στους άνδρες των
εν λόγω προστατευτικών κανόνων.

Ευνοϊκότερες 21. Ο παρών Νόµος δε θίγει ευνοϊκότερες ρυθµίσεις οποιασδήποτε διατάξεως
ρυθµίσεις.
νόµου, διοικητικής πράξεως, συλλογικής συµβάσεως ή ατοµικής συµβάσεως

εργασίας, εσωτερικού κανονισµού επιχειρήσεων ή σχεδίου υπηρεσίας ή
καταστατικού ελεύθερου επαγγέλµατος.
Σύσταση Επιτροπής. 22.—(1) Συνίσταται Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην

Επαγγελµατική Εκπαίδευση, η οποία απαρτίζεται από—

15(α) του 39(Ι) του (α) Πρόεδρο εγνωσµένου κύρους και µε αναγνωρισµένο έργο και προσφορά στον
2009.
τοµέα της ισότητας ανδρών και γυναικών, διοριζόµενο από τον Υπουργό·

(β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·
(γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως·
(δ) έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας ∆ηµόσιας ∆ιοικήσεως και Προσωπικού·
(ε) έναν εκπρόσωπο από κάθε εργοδοτική οργάνωση που είναι µέλος του
Εργατικού Συµβουλευτικού Σώµατος·
(στ) έναν εκπρόσωπο από κάθε εργατική οργάνωση που είναι µέλος του Εργατικού
Συµβουλευτικού Σώµατος.
15(β) του 39(Ι) του (1Α) Η Επιτροπή ενηµερώνεται ή/και εκπαιδεύεται κατάλληλα σε σχέση µε τα
2009.
θέµατα και τις εξελίξεις που αφορούν την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών.

(2) Οι εκπρόσωποι των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων που αναφέρονται
στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου διορίζονται από τον Υπουργό µετά από
σύσταση των οργανώσεων τους:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που οι οργανώσεις δεν υποδείξουν εκπροσώπους εντός
ενός µηνός από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθεί από τον Υπουργό, η Επιτροπή
θεωρείται ότι συγκροτήθηκε και ενεργεί νόµιµα.
15(γ) του 39(Ι) του
2009.

(3) Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία
χρόνια, µπορούν όµως να επαναδιορίζονται µετά τη λήξη της θητείας τους.

15(δ) του 39(Ι) του (4)(α) Η θέση του Προέδρου ή µέλους της Επιτροπής κενούται2009.

(i) Σε περίπτωση θανάτου·
(ii) σε περίπτωση παραίτησης, η οποία υποβάλλεται γραπτώς στον Υπουργό·
(iii) σε περίπτωση παύσης του από τον Υπουργό κατά τα διαλαµβανόµενα στην
παράγραφο (β) του παρόντος εδαφίου.
(β) Ο Υπουργός δύναται µε απόφασή του να παύει τον πρόεδρο ή µέλος της
Επιτροπής(i) Λόγω καταδίκης του κατόχου της θέσης για ποινικό αδίκηµα, το οποίο ενέχει
έλλειψη τιµιότητας ή ηθική αισχρότητα·
(ii) λόγω επιβολής στον κάτοχο της θέσης της ποινής της φυλάκισης για την τέλεση
ποινικού αδικήµατος·
(iii) λόγω ασθένειας, αναπηρίας ή πνευµατικής ή σωµατικής ανικανότητας, η οποία
καθιστά τον κάτοχο της θέσης ανίκανο να εκπληρώνει επαρκώς τις αρµοδιότητες,
εξουσίες ή καθήκοντα της θέσης του για το υπόλοιπο της θητείας του·
(iv) λόγω ανάκλησης της εξουσίας αντιπροσώπευσης µέλους της Επιτροπής από

τον αντιπροσωπευόµενο στην Επιτροπή οργανισµό·
(v) λόγω κατάχρησης της θέσης του κατά τρόπο ώστε συνέχιση της θητείας του να
αποβεί επιβλαβής για το δηµόσιο συµφέρον·
(vi) για οποιοδήποτε λόγο, αναφορικά µόνο µε τα µέλη της Επιτροπής που
εκπροσωπούν τα σχετικά Υπουργεία.
(γ) Σε περίπτωση που η θέση του προέδρου ή µέλους της Επιτροπής κενωθεί πριν
από τη λήξη της θητείας του, ο Υπουργός προβαίνει στο διορισµό νέου προέδρου ή
µέλους, ανάλογα µε την περίπτωση, για το υπόλοιπο της θητείας του απερχοµένου.

15(ε) του 39(Ι) του
2009.

(5) Η Επιτροπή ρυθµίζει η ίδια τα θέµατα που άπτονται της λειτουργίας της,
περιλαµβανοµένων των θεµάτων εκµίσθωσης των απαραίτητων υπηρεσιών µε
στόχο την υποστήριξη του έργου της και για την καλύτερη άσκηση των
αρµοδιοτήτων της, καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθούνται ενώπιόν της.
(6) Ο Πρόεδρος και τέσσερα από τα µέλη της Επιτροπής, εκ των οποίων δύο να
είναι κρατικοί εκπρόσωποι, αποτελούν απαρτία:

15(στ) του 39(Ι) του
2009.

Νοείται ότι, όταν ένα µέλος της Επιτροπής, για σοβαρούς λόγους, δεν µπορεί να
παραστεί σε συνεδρία που καθορίζεται από την Επιτροπή, αυτό δύναται να
εκπροσωπείται από αντικαταστάτη του, τον οποίον ορίζει για το σκοπό αυτό η
αντίστοιχη οργάνωση ή το Υπουργείο που αυτό εκπροσωπεί.
(7) Η γραµµατειακή και άλλη υλικοτεχνική στήριξη της Επιτροπής παρέχεται από
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

15(ζ) του 39(Ι) του
2009.

(8) Οι δαπάνες της Επιτροπής καλύπτονται από κονδύλι του κρατικού
προϋπολογισµού, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Υπουργό, αφού
ληφθούν προηγουµένως υπόψη οι εισηγήσεις της Επιτροπής.

Αρµοδιότητες της 23.—(1) Η Επιτροπή έχει αρµοδιότητες να επιλαµβάνεται θεµάτων που εµπίπτουν
Επιτροπής.
στους σκοπούς και το πεδίον εφαρµογής του παρόντος Νόµου.

(2) Ανεξάρτητα από τη γενικότητα των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος
άρθρου, η Επιτροπή µπορεί να:
(α) Συµβουλεύει αναφορικά µε τον καθορισµό ή την αναθεώρηση της εθνικής
πολιτικής στα θέµατα που είναι σχετικά µε το πεδίον αρµοδιότητας της·
(β) συµβουλεύει ή διατυπώνει συστάσεις αναφορικά µε την εισαγωγή ή
αναθεώρηση σχετικής νοµοθεσίας·
(γ) παρακολουθεί την εφαρµογή του παρόντος Νόµου από την αρµόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·
(δ) εισηγείται την εισαγωγή µέτρων και την εφαρµογή προγραµµάτων για
προώθηση της ισότητας των φύλων στο πεδίον αρµοδιότητας της·
(ε) προωθεί τη διεξαγωγή µελετών και ερευνών, συµπεριλαµβανοµένης και της
συλλογής στατιστικών στοιχείων, σχετικών µε οποιοδήποτε ζήτηµα που εµπίπτει
στο πεδίον αρµοδιότητας της·
(στ) υποβάλλει στον Υπουργό τα πορίσµατα των µελετών και ερευνών της και τις
εισηγήσεις που στηρίζονται στα πορίσµατα αυτά·
(ζ) παρέχει σε όποιον ενδιαφερόµενο το ζητήσει και χωρίς οικονοµική του
επιβάρυνση, συµβουλές επί θεµάτων σχετικών µε την ισότητα των φύλων σε
θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίον αρµοδιότητας της·

(η) συνεργάζεται µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων·
(θ) συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων
της·
(ι) αυτεπάγγελτα υποβάλλει παράπονα, ή δέχεται παράπονα τα οποία διαβιβάζει,
στον Αρχιεπιθεωρητή για κατάλληλο χειρισµό και για τα οποία θα πρέπει να
τυγχάνει στη συνέχεια σχετικής ενηµέρωσης:
16 του 39(Ι) του 209. Νοείται ότι, η πιο πάνω υποχρέωση για διαβίβαση καταγγελίας που υποβάλλεται

στην Επιτροπή, στον Αρχιεπιθεωρητή για κατάλληλο χειρισµό, δεν τυγχάνει
εφαρµογής σε περίπτωση που η Επιτροπή παραχωρεί ανεξάρτητη συνδροµή προς
θύµατα διακρίσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (ια) του παρόντος
εδαφίου·
3 του 176(Ι) του (ια) παρέχει ανεξάρτητη συνδροµή προς τα θύµατα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν
2007.
διακριτική µεταχείριση, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος των θυµάτων και των

ενώσεων, οργανισµών ή άλλων νοµικών προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο
18Α:
Νοείται ότι η φύση, το είδος, το περιεχόµενο και η διαδικασία παροχής της
ανεξάρτητης συνδροµής καθορίζεται µε Κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση το
άρθρο 34 και οι οποίοι κατατίθενται στην Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.
Εφαρµογή του Νόµου 24.—(1) Ο Υπουργός έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του παρόντος Νόµου.
και διορισµός
∆ιορίζει τους αναγκαίους για την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων του
Αρχιεπιθεωρητή και
παρόντος Νόµου Επιθεωρητές και άλλους λειτουργούς, καθώς και
Επιθεωρητών.

Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος ρυθµίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι Επιθεωρητές και οι
άλλοι λειτουργοί θα εκτελούν το έργο και θα ασκούν τις εξουσίες και τα
καθήκοντα που προβλέπουν τα άρθρα 25, 26 και 27 του παρόντος Νόµου.
(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές θα είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι
και θα κατέχουν οργανικές θέσεις στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές πρέπει να έχουν τα κατάλληλα
προσόντα και επαρκή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εκπαίδευση, να
µετεκπαιδεύονται δε και να επιµορφώνονται διαρκώς. Πρέπει να διαθέτουν
κατάλληλα και προσιτά στο κοινό γραφεία, επαρκή γραµµατειακή, διοικητική και
λοιπή υποστήριξη και υλικοτεχνική υποδοµή, καθώς και επαρκή µεταφορικά µέσα
για την άσκηση των καθηκόντων τους.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές πρέπει να εφοδιάζονται µε ειδικές
ταυτότητες.
Κύριο έργο
25. Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές έχουν ως έργο κυρίως—
Αρχιεπιθεωρητή και
Επιθεωρητών.
(α) Την εξασφάλιση της πλήρους και αποτελεσµατικής εφαρµογής των διατάξεων

του παρόντος Νόµου·
(β) την παροχή πληροφοριών, συµβουλών και υποδείξεων προς τους εργοδότες,
τους εργαζοµένους και τα λοιπά φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα ή
οργανισµούς που καλύπτονται από τον παρόντα Νόµο, σχετικά µε τον πιο
αποτελεσµατικό τρόπο τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος Νόµου·
(γ) την αναφορά προς τον Υπουργό προβληµάτων που δηµιουργούνται κατά την
εφαρµογή του παρόντος Νόµου και την υποβολή προτάσεων σχετικά µε µέτρα που
πρέπει να ληφθούν για την αντιµετώπιση τους.

Εξουσίες 26.—(1) Κάθε Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητής έχει, για τους σκοπούς της

Αρχιεπιθεωρητή και εφαρµογής του παρόντος Νόµου, τις ακόλουθες εξουσίες:
Επιθεωρητών.

(α) Να εισέρχεται, µε την επίδειξη της ταυτότητας του, ελεύθερα και χωρίς
προηγούµενη ειδοποίηση, οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας ή της νύχτας, σε
οποιοδήποτε χώρο απασχολήσεως, εκτός από οικιακά υποστατικά:
Νοείται ότι, η είσοδος σε οικιακά υποστατικά µπορεί να γίνεται, αφού
εξασφαλισθεί η γραπτή συγκατάθεση του κατόχου τους·
(β) να εισέρχεται κατά τη διάρκεια της ηµέρας σε οποιουσδήποτε χώρους όπου είχε
εύλογους λόγους να πιστεύει ότι πρέπει να επιθεωρηθούν. Προκειµένου για
οικιακά υποστατικά, έχει εφαρµογή και στις περιπτώσεις αυτές η παράγραφος (α)
του παρόντος εδαφίου·
(γ) να συνοδεύεται από αστυνοµικό, αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα
παρεµποδισθεί στην άσκηση των εξουσιών του ή την εκτέλεση των καθηκόντων
του. Η Αστυνοµία έχει υποχρέωση να διαθέτει έναν ή περισσότερους
αστυνοµικούς για να συνοδεύουν τον Επιθεωρητή όταν αυτός το ζητήσει·
(δ) να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει αναγκαίο·
(ε) να προβαίνει σε ελέγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες, ανακρίσεις, ή εξετάσεις που
θεωρεί αναγκαία για τη διαπίστωση της εφαρµογής των διατάξεων, του παρόντος
Νόµου, και ιδίως·
(i) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, για το ποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει
ότι µπορεί να παράσχει πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετιζόµενες µε οποιαδήποτε
επιθεώρηση που αφορά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου, να
απαντά σε σχετικές ερωτήσεις, µόνο του ή µε την 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 την παρουσίαση οποιουδήποτε βιβλίου, αρχείου, πιστοποιητικού ή
άλλου εγγράφου ή στοιχείου του οποίου την εξέταση θεωρεί αναγκαία για τους
σκοπούς του ελέγχου της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Νόµου, να τα
επιθεωρεί, να τα εξετάζει και να λαµβάνει αντίγραφα αυτών εν όλω ή εν µέρει·
(iii) να επιβάλλει την ανάρτηση ανακοινώσεων και άλλων εγγράφων που έχουν
παρασχεθεί για τον σκοπό αυτόν από την αρµόδια αρχή ή οργανώσεις των
εργαζοµένων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 του παρόντος Νόµου·
(iv) 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 να τον υποβοηθήσουν να
ασκήσει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάµει του άρθρου
αυτού·
(στ) να ζητεί τη συνδροµή οποιασδήποτε δηµόσιας υπηρεσίας ή αρχής, η οποία και
υποχρεούται να του την παράσχει.
(2) Κατά τη διάρκεια της κατά εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου επίσκεψης του για
επιθεώρηση, ο Αρχιεπιθεωρητής και ο Επιθεωρητής που διενεργεί την επιθεώρηση
θα ενηµερώνει τον εργοδότη ή εκπρόσωπο του για την παρουσία του, εκτός εάν
θεωρεί ότι αυτό θα επηρεάσει δυσµενώς την εκτέλεση των καθηκόντων του.
Ενέργειες
Αρχιεπιθεωρητή και
Επιθεωρητή σε
περίπτωση
καταγγελίας.

27.—(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής και ο Επιθεωρητής δέχεται καταγγελίες σχετικά µε
οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόµου από οποιοδήποτε πρόσωπο που
θεωρεί ότι θίγεται από την παράβαση, καθώς και, για λογαριασµό τέτοιου
προσώπου, από οργανώσεις εργαζοµένων και µη κυβερνητικές οργανώσεις, που
έχουν ως σκοπό την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών ή την
προάσπιση των δικαιωµάτων του ανθρώπου εν γένει, και αµέσως µόλις λάβει

τέτοια καταγγελία, προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες, µε την προϋπόθεση ότι η
υπόθεση δεν έχει εισαχθεί σε ∆ικαστήριο:
(α) Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το άρθρο 26 του παρόντος Νόµου και
εφαρµόζοντας και το εδάφιο (2) του άρθρου 14 του παρόντος Νόµου, ερευνά µε
κάθε πρόσφορο τρόπο τα καταγγελλόµενα, και ιδίως καλεί το πρόσωπο κατά του
οποίου απευθύνεται η καταγγελία και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αναφερόµενο
στο άρθρο 29 του παρόντος Νόµου, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που έχει
αρµοδιότητα ή ευθύνη για τα καταγγελλόµενα, να παράσχει πληροφορίες,
διευκρινίσεις ή οποιοδήποτε στοιχείο κατέχει ή είναι υπό τον έλεγχο του, που
εξυπηρετούν ή διευκολύνουν την έρευνα των καταγγελλοµένων, και επιχειρεί να
διευθετήσει τη διαφορά:
Νοείται ότι, όλα αυτά τα πρόσωπα έχουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 29
καθήκοντα.
(β) Εφόσον επιτυγχάνει τη διευθέτηση της διαφοράς, συντάσσει πρακτικό
συµβιβασµού, το οποίο υπογράφεται και από τα δύο µέρη.
(γ) Εφόσον δεν επιτυγχάνει τη διευθέτηση της διαφοράς, συντάσσει πρακτικό, στο
οποίο αναγράφει όλα όσα έπραξε και διεπίστωσε και το οποίο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ενώπιον ∆ικαστηρίου.
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγµατος από την ηµέρα
της υποβολής της κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου καταγγελίας και έως
την ηµέρα που συντάχθηκε το αναφερόµενο στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1)
του παρόντος άρθρου πρακτικό, διακόπτεται η τυχόν ισχύουσα προθεσµία
προσφυγής στο ∆ικαστήριο του προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία ή για
λογαριασµό του οποίου υποβλήθηκε η καταγγελία, καθώς και η τυχόν ισχύουσα
περίοδος παραγραφής της απαίτησης του.
Υποχρεώσεις
Αρχιεπιθεωρητή και
Επιθεωρητών.

28. Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές—
(α) Απαγορεύεται να έχουν οποιοδήποτε άµεσο ή έµµεσο συµφέρον στις
επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχο τους·
(β) τηρούν το απόρρητο, ακόµη και µετά την αφυπηρέτησή τους, των πληροφοριών
και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους, καθώς και των πηγών από τις οποίες προήλθαν οι πληροφορίες ή τα στοιχεία
αυτά ή οι σχετικές µε τα καθήκοντα τους καταγγελίες, εκτός—
(i) Αν δοθεί η συγκατάθεση του προσώπου που έχει την ευθύνη των υποστατικών ή
άλλου χώρου εργασίας από όπου αποκτήθηκαν οι πληροφορίες ή τα στοιχεία· ή
(ii) για σκοπούς εφαρµογής οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού· ή
(iii) για σκοπούς ποινικής διαδικασίας για αδίκηµα που προβλέπεται από τον
παρόντα Νόµο ή Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού· ή
(iv) για σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας που διεξάγεται σε σχέση µε την εφαρµογή
οποιωνδήποτε διατάξεων του παρόντος Νόµου ή των Κανονισµών που εκδίδονται
δυνάµει αυτού.

Καθήκον για παροχή 29. Κάθε εργοδότης ή αντιπρόσωπος του και κάθε εργαζόµενος στον εργοδότη
πληροφοριών.
αυτόν πρέπει, όταν το απαιτεί ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής να δίνει σ’

αυτόν κάθε πληροφορία, βιβλίο, αρχείο, πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο ή
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που έχει στην κατοχή του σχετικά µε τα ρυθµιζόµενα
στον παρόντα Νόµο θέµατα. Ο εργοδότης, οι αντιπρόσωποι του ή οι εργαζόµενοι
σ’ αυτόν πρέπει γενικά να παρέχουν τα µέσα που απαιτούνται από τον
Αρχιεπιθεωρητή ή 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.
Αδικήµατα και ποινές
για παράβαση των
άρθρων 7 έως 12 και
17.

30.—(1) Όποιος εκ προθέσεως παραβαίνει κάποια από τις διατάξεις των άρθρων 7
έως 12 και 17 του παρόντος Νόµου, θα είναι ένοχος αδικήµατος και θα τιµωρείται
µε πρόστιµο µέχρι τέσσερις χιλιάδες λίρες ή µε φυλάκιση µέχρι έξι µήνες ή και µε
τις δύο ποινές, εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλες διατάξεις.
(2) Αν το προβλεπόµενο στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αδίκηµα
διαπράττεται 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 πρόστιµο µέχρι επτά χιλιάδες λίρες,
εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλες διατάξεις.
(3) Αν το προβλεπόµενο στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αδίκηµα
διαπράττεται από βαρεία αµέλεια, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι δύο χιλιάδες λίρες,
εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλες διατάξεις. Αν το εν λόγω
αδίκηµα διαπράττεται από νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, ένοχοι θα είναι
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 µε πρόστιµο µέχρι δύο χιλιάδες λίρες, καθώς και το νοµικό πρόσωπο ή
ο οργανισµός, που θα τιµωρείται επίσης µε πρόστιµο µέχρι τέσσερις χιλιάδες λίρες.

Αδικήµατα και ποινές
για παρεµπόδιση του
Αρχιεπιθεωρητή ή
Επιθεωρητή κατά την
άσκηση των εξουσιών
τους.

31.—(1) Όποιος εκ προθέσεως—
(α) Εµποδίζει οποιοδήποτε Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή, κατά την άσκηση
οποιασδήποτε εξουσίας που παρέχεται σ’ αυτούς από τον παρόντα Νόµο ή δυνάµει
του Νόµου αυτού·
(β) αρνείται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς σε οποιαδήποτε έρευνα, για την οποία
παρέχεται εξουσία από τον παρόντα Νόµο ή δυνάµει του Νόµου αυτού·
(γ) παραλείπει να παρουσιάσει οποιοδήποτε αρχείο, πιστοποιητικό, βιβλίο, ή άλλο
έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να παρουσιάσει σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο
ή δυνάµει του Νόµου αυτού·
(δ) αφαιρεί οποιοδήποτε έντυπο αναρτηµένο δυνάµει του Νόµου αυτού ή κατ’
εντολή του Αρχιεπιθεωρητή, ή του Επιθεωρητή, του προκαλεί οποιαδήποτε βλάβη
/ αλλοίωση·
(ε) παρεµποδίζει, ή αποπειράται να παρεµποδίσει οποιοδήποτε πρόσωπο από του
να παρουσιαστεί ενώπιον οποιουδήποτε Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή ή να
εξεταστεί από αυτό,
είναι ένοχος αδικήµατος και τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τρεις µήνες ή µε
πρόστιµο µέχρι τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο ποινές µαζί, εφόσον η πράξη δεν
τιµωρείται αυστηρότερα από άλλες διατάξεις.
(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 πρόστιµο µέχρι πέντε χιλιάδες λίρες,
εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλες διατάξεις.
(3) Αν τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αδικήµατα
διαπράττονται από βαρεία αµέλεια, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι χίλιες λίρες,

εφόσον η πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από άλλες διατάξεις. Αν τα εν λόγω
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 µε πρόστιµο µέχρι χίλιες λίρες, καθώς και το νοµικό πρόσωπο ή ο
οργανισµός, που θα τιµωρείται επίσης µε πρόστιµο µέχρι τρεις χιλιάδες λίρες.
Εκθέσεις 32.—(1) Οι Επιθεωρητές θα υποβάλλουν στον Αρχιεπιθεωρητή και ο
πεπραγµένων. Αρχιεπιθεωρητής θα υποβάλλει στον Υπουργό ετήσιες εκθέσεις πεπραγµένων, µε

βάση τις οποίες ο Υπουργός θα συντάσσει και θα δηµοσιεύει Ετήσια Γενική
Έκθεση Πεπραγµένων, αντίγραφο της οποίας θα κοινοποιείται στο ∆ιεθνές
Γραφείο Εργασίας, στο Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, στη Βουλή των
Αντιπροσώπων, στην Επιτροπή και στο Εργατικό Συµβουλευτικό Σώµα.
(2) Οι αναφερόµενες στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου ετήσιες εκθέσεις και η
Γενική Έκθεση Πεπραγµένων θα περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
(α) Τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, καθώς και των Κανονισµών και άλλων
κανονιστικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κάθε φορά για την εφαρµογή
του και κάθε άλλη διάταξη που αφορά το σχετικό µε τον παρόντα Νόµο έργο των
Επιθεωρητών ή του Αρχιεπιθεωρητή·
(β) τον αριθµό των Επιθεωρητών και το πεδίο αρµοδιότητας του καθενός·
(γ) στατιστικές και άλλες πληροφορίες σχετικά µε—
(i) τους χώρους απασχολήσεως, εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως που υπόκεινται
στην αρµοδιότητα των Επιθεωρητών·
(ii) τον αριθµό και το αποτέλεσµα των επιθεωρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν·
(iii) τον αριθµό και το αντικείµενο των καταγγελιών που υποβλήθηκαν, των
παραβάσεων που διαπιστώθηκαν και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν·
(δ) επισήµανση προβληµάτων εφαρµογής των αναφερόµενων στην παράγραφο (α)
του παρόντος εδαφίου διατάξεων που τυχόν διαπιστώθηκαν και προτάσεις για την
αντιµετώπιση τους και την αποτελεσµατικότερη εκ µέρους του Αρχιεπιθεωρητή
και των Επιθεωρητών εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
7 του 40(Ι) του 2006.
32Α.— (1) Η αρµόδια αρχή διαβιβάζει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2011 στην
∆ιαβίβαση
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
πληροφοριών προς αναφορικά µε την εφαρµογή του παρόντος Νόµου.
την Επιτροπή των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
17 του 39(Ι) του
2009.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1), η αρµόδια αρχή θα
διαβιβάζει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κάθε τέσσερα έτη, τα
κείµενα των νόµων, κανονισµών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν θετικές
δράσεις, καθώς και έκθεση περί της εφαρµογής των µέτρων αυτών, ιδίως υπέρ των
γυναικών.

Υπεροχή των
33. Σε περίπτωση διαφοράς ή σύγκρουσης µεταξύ των διατάξεων του παρόντος
διατάξεων του
Νόµου και των διατάξεων των περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµων του 1967
παρόντος Νόµου
έως (Αρ. 2) του 2001, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος Νόµου.
έναντι άλλων νόµων
24 του 1967
17 του 1968
67 του 1972
6 του 1973

1 του 1975
18 του 1977
30 του 1979
57 του 1979
81 του 1979
92 του 1979
54 του 1980
12 του 1983
167 του 1987
37 του 1988
18 του 1990
203 του 1990
52(Ι) του 1994
61(Ι) του 1994
26(Ι) του 2001
111(Ι) του 2001
70(Ι) του 2002
79(Ι) του 2002
159(Ι) του 2002.

Κανονισµοί. 34.—(1) Για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου το

Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς.
(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, οι
Κανονισµοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συµβούλιο δύνανται να περιέχουν
διατάξεις που αφορούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις, το πεδίο, τον τρόπο και
χρόνο εφαρµογής και τη διάρκεια µέτρων θετικής δράσεως υπέρ του
υποαντιπροσωπευόµενου φύλου, καθώς και τα αρµόδια για το σκοπόν αυτόν
όργανα, όσον αφορά τα θέµατα που ρυθµίζουν τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος
Νόµου.
Έναρξη της ισχύος
35. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.
του παρόντος Νόµου.
4 του 191(Ι) του 4. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης της
2004.
∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ
(Άρθρο 4(2))
Επαγγελµατικές δραστηριότητες οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίον εφαρµογής του παρόντος Νόµου
1. Η απασχόληση σε συγκεκριµένη θέση όταν για λόγους φυσιολογίας (εξαιρουµένης της φυσικής
δύναµης ή αντοχής) ή αυθεντικότητας, προκειµένου για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, η πλήρωση της
θέσης µε πρόσωπο άλλου φύλου θα προκαλούσε σηµαντική διαφορά στη φύση της θέσης.
2. Η απασχόληση σε συγκεκριµένη θέση όταν τα καθήκοντα της θέσης περιλαµβάνουν παροχή
υπηρεσιών εκτός Κύπρου, σε κράτος που η νοµοθεσία και τα ήθη είναι τέτοια ώστε οι συγκεκριµένες
υπηρεσίες να µην µπορούν λογικά να παρασχεθούν από πρόσωπο του άλλου φύλου.
3. Η απασχόληση σε συγκεκριµένη θέση όταν τα καθήκοντα της θέσης περιλαµβάνουν προσωπικές
υπηρεσίες και είναι απαραίτητο όπως απασχολούνται στις υπηρεσίες αυτές πρόσωπα και των δύο
φύλων.
4. Η απασχόληση σε συγκεκριµένη θέση, όταν η θέση αφορά την παροχή προσωπικής φύσης
υπηρεσιών, όπως η κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωµένων ή αναπήρων προσώπων.
5. Η απασχόληση ανδρών στη θέση δεσµοφύλακα στις γυναικείες φυλακές και η απασχόληση γυναικών
στη θέση δεσµοφύλακα στις ανδρικές φυλακές.
6. Η απασχόληση στις ∆υνάµεις Ασφαλείας ή σώµατα ιδιωτικής ασφάλειας—
(α) Σε ειδικά σώµατα η αποστολή των οποίων αφορά τον έλεγχο και αφοπλισµό βίαιων ατόµων, την
καταστολή οχλαγωγίας, και την απελευθέρωση οµήρων ή άλλων ατόµων που κρατούνται παράνοµα·

(β) σε θέσεις όπου η απασχόληση άνδρα ή γυναίκας επιβάλλεται για λόγους ηθικής ή σεβασµού της
προσωπικότητας του ατόµου.
7. Η απασχόληση γυναικών σε υπόγειες εργασίες στα µεταλλεία.

