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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ   

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2009 
 
 

Προοίμιο.  Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 19 της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - 

  

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: 
L 204,  
26.7.2006, 
σ. 23. 

«Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων 

ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα 

εργασίας και απασχόλησης», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
177(Ι) του 2002 
193(Ι) του 2004 
  38(Ι) του 2009. 
 
 
 
 
 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί  Ίσης Αμοιβής μεταξύ 

Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 

Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για 

Εργασία Ίσης Αξίας Νόμους του 2002 έως 2009 (που εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και 

Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμοι του 

2002 έως 2014.  
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Τροποποίηση 
του άρθρου 
23Α του 
βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 23Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο νέο              

πλαγιότιτλο: 

 

      «Εξωδικαστική προστασία και βάρος απόδειξης.». και  

 

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (3):  

 

      «(3) Σε κάθε διαδικασία που εμπίπτει στο εδάφιο (2), αν το 

πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι θίγεται από παράβαση διατάξεων του 

παρόντος Νόμου επικαλείται και στοιχειοθετεί πραγματικά 

περιστατικά από τα οποία πιθανολογείται η παράβαση, ο Επίτροπος 

Διοικήσεως υποχρεώνει το πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται 

το παράπονο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε παράβαση 

του παρόντος Νόμου.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΠ/ΜΓ 
(23.01.055.100-2014) 


