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E.E. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ.3638,27.9.2002 
 
O περί Ίσης Aµοιβής µεταξύ Aνδρών και Γυναικών για την Ίδια Eργασία 
ή για Eργασία Ίσης Aξίας  Nόµος του 2002 εκδίδεται µε δηµοσίευση 

στην Eπίσηµη Eφηµερίδα της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το 
Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 

―――― 
Aριθµός 177(I) του 2002 

Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ∆ΡΩΝ 
ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ, 

Ή ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ 
ΙΣΗ ΑΞΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 

 
 
Για σκοπούς εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε 
τίτλο― 
 (α) «Οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης 
Φεβρουαρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών 
µελών που αφορούν την εφαρµογή της αρχής της ισότητας των αµοιβών 
µεταξύ εργαζοµένων ανδρών και γυναικών» (EE L 45 της 19.2.1975, σελ. 
19), και 
 (β) «Οδηγία 97/80/ΕΚ του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 
1997 σχετικά µε το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής 
µεταχείρισης λόγω φύλου» (EE L 14 της 20.1.1998, σελ. 16). 
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 
1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ίσης Αµοιβής µεταξύ 
Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας 
Νόµος του 2002. 
 
2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια― 
«άµεση διάκριση λόγω φύλου» σηµαίνει δυσµενή µεταχείριση ευθέως και 
εµφανώς συνδεόµενη µε το φύλο· 
«αµοιβή» περιλαµβάνει τη συνήθη βασική παροχή και οποιεσδήποτε 
πρόσθετες παροχές που καταβάλλονται απευθείας ή εµµέσως, είτε σε 
χρήµα είτε σε είδος, από τον εργοδότη προς τον εργοδοτούµενο σε 
αντάλλαγµα προσφερθείσας εργασίας· 
«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 
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, των Ενόπλων ∆υνάµεων και των ∆υνάµεων 
Ασφαλείας· 
«αρµόδια αρχή» σηµαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
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Ασφαλίσεων· 
«αρχή της ισότητας στην αµοιβή» σηµαίνει την απουσία κάθε διακρίσεως 
λόγω φύλου, είτε άµεσης είτε έµµεσης, όσον αφορά την αµοιβή για ίδια 
εργασία ή για εργασία ίσης αξίας· 
«έµµεση διάκριση λόγω φύλου» υπάρχει όταν µια διάταξη, µια πρακτική, 
ένας όρος ή ένα κριτήριο, εκ πρώτης όψεως ουδέτερη/ο, θίγει ένα 
σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό ατόµων ενός φύλου, εκτός εάν η διάταξη 
αυτή ή η πρακτική ή ο όρος ή το κριτήριο, µπορεί να δικαιολογηθεί από 
αντικειµενικούς παράγοντες άσχετους προς το φύλο· 
«Επιθεωρητής» σηµαίνει τον Επιθεωρητή ή άλλο λειτουργό που ορίζεται 
µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 10· 
«Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή ΄Ερευνας και Αξιολόγησης Εργασίας, 
που διορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 15· 
«εργασία ίσης αξίας» σηµαίνει εργασία που επιτελείται από άνδρες και 
γυναίκες, η οποία είναι όµοιας ή κατ’ ουσίαν όµοιας φύσης ή στην οποία 
αποδίδεται ίση αξία, βάσει αντικειµενικών κριτηρίων όπως αυτά 
καθορίζονται στο άρθρο 18· 
«εργοδοτούµενος»  σηµαίνει κάθε άνδρα ή γυναίκα που εργάζεται ή 
µαθητεύει µε 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· 
«πρακτική» σηµαίνει κάθε επαναλαµβανόµενη µονοµερή πράξη 
εργοδότη, υπό οιανδήποτε µορφή και εάν εκδηλώνεται, που είναι σχετική 
µε τα ρυθµιζόµενα µε τον παρόντα Νόµο θέµατα· 
«σύµβαση εργασίας» σηµαίνει οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική 
συµφωνία σε σχέση µε απασχόληση που έχει συναφθεί µεταξύ ενός 
εργοδοτουµένου ή οµάδας εργοδοτουµένων ή της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης ή των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους και ενός εργοδότη 
ή οργάνωσης εργοδοτών· 
«Τεχνική Επιτροπή» σηµαίνει την Τεχνική Επιτροπή που διορίζεται 
σύµφωνα µε το άρθρο 20· 
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 
 
3. Σκοπός του παρόντος Νόµου είναι η διασφάλιση της εφαρµογής  αρχής 
της ισότητας στην αµοιβή µεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή 
για εργασία ίσης αξίας. 
 
4. Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται σε όλους τους εργοδοτούµενους, 
αναφορικά µε όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την 
απασχόληση. 
 
5.―(1) Κάθε εργοδότης οφείλει να παρέχει σε άνδρες και γυναίκες 
εργοδοτουµένους ίση αµοιβή για ίδια εργασία και για εργασία ίσης αξίας, 
ανεξάρτητα από το φύλο του εργοδοτουµένου.   
(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1) του παρόντος 
άρθρου, ιδιαίτερα, όταν χρησιµοποιείται σύστηµα επαγγελµατικής 
κατατάξεως για τον καθορισµό των αµοιβών, το σύστηµα αυτό πρέπει να 
βασίζεται σε κοινά κριτήρια για τους εργοδοτούµενους άνδρες και 
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γυναίκες και να διαµορφώνεται κατά τρόπο που να αποκλείει τις 
διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο.  
(3) Η σύγκριση µεταξύ εργοδοτουµένων γίνεται µε αναφορά σε 
εργοδοτούµενους που εργοδοτούνται ή εργοδοτήθηκαν στον ίδιο 
εργοδότη, ή σε επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη, κατά τα δύο 
προηγούµενα ή επόµενα χρόνια. 
6.―(1) Η αρµόδια αρχή υποχρεούται να ενηµερώνει τους 
εργοδοτουµένους και τους εργοδότες, καθώς και τις οργανώσεις αυτών, 
σχετικά µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και τις διατάξεις που 
θεσπίζονται για την εφαρµογή του, µε έντυπα και κάθε άλλο πρόσφορο 
µέσον. 
(2) Οι οργανώσεις των εργοδοτουµένων ενηµερώνουν τους  
εργοδοτούµενους για το περιεχόµενο του παρόντος Νόµου και για τα 
µέτρα που λαµβάνονται προς εφαρµογή του και προς διασφάλιση της 
εφαρµογής της αρχής της ισότητας στην αµοιβή, µε έγγραφες 
ανακοινώσεις στους οικείους πίνακες που βρίσκονται στους χώρους 
εργασίας, εκτός του χρόνου απασχολήσεως, ή µε οποιοδήποτε άλλον 
πρόσφορον τρόπο. 
(3) Οι εργοδότες υποχρεούνται να διευκολύνουν τις οργανώσεις των 
εργοδοτουµένων να προβαίνουν στην αναφερόµενη στο εδάφιο (2) του 
παρόντος άρθρου ενηµέρωση των εργοδοτουµένων. 
 
7.―(1)(α) Κάθε υφιστάµενη κατά την έναρξη της ισχύος το 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) Aν 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. 
(2) Η αρµόδια αρχή υποχρεούται να ανακαλέσει ή τροποποιήσει 
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 ενώπιόν του διαδικασίας. 
(4) Κάθε υφιστάµενη κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου 
ρύθµιση συλλογικής συµβάσεως ή ατοµικής συµβάσεως εργασίας, 
εσωτερικού κανονισµού επιχειρήσεως ή κανόνα ελεύθερου 
επαγγέλµατος, 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 
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παρόντος άρθρου εφαρµόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές. 
(5) Οποιαδήποτε νέα ρύθµιση συλλογικής συµβάσεως ή ατοµικής 
συµβάσεως εργασίας, εσωτερικού κανονισµού επιχειρήσεως ή κανόνα 
ελεύθερου επαγγέλµατος, 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 η 
ακυρότητα ή η 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 επέκτασή του 
και στα άτοµα του άλλου φύλου. 
 
8.―(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 διάταξης που είναι αντίθετη µε τον παρόντα Νόµο 
και τροποποίησής της, έτσι ώστε να εξαλειφθεί και τυπικά τυχόν άµεση ή 
έµµεση διάκριση εις βάρος του ενός φύλου.  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 αίτησή 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 7 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 επέκτασή 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 
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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 επέκτασή του και στα άτοµα του άλλου φύλου. 
 
9.―(1) Ουδείς απολύεται από την εργασία του ή υποβάλλεται µε 
οποιοδήποτε τρόπο σε δυσµενή µεταχείριση από τον εργοδότη του για το 
λόγο ότι υπέβαλε παράπονο ή έδωσε µαρτυρία ή συνέβαλε στη δίωξη 
παραβάτη ή στη λήψη οιωνδήποτε άλλων µέτρων µε βάση τον παρόντα 
Νόµο. 
(2) Οποιοσδήποτε εργοδότης παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης 
του υπόκειται σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες. 
 
10.―(1) Ο Υπουργός έχει την ευθύνη για την εφαρµογή του παρόντος 
Νόµου. Ορίζει τους αναγκαίους για την αποτελεσµατική εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου Επιθεωρητές ή άλλους λειτουργούς, οι 
οποίοι θα εκτελούν το έργο και θα ασκούν τις εξουσίες και τα καθήκοντα 
που προβλέπουν τα άρθρα 11, 12 και 13 του παρόντος Νόµου. 
(2) Οι Επιθεωρητές θα είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι και θα κατέχουν 
οργανικές θέσεις στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
(3) 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 και να εφοδιάζονται µε ειδικές 
ταυτότητες. 
 
11. Οι Επιθεωρητές έχουν 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 τους υποβάλλονται για παραβίαση των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου· 
 (β) την παροχή πληροφοριών, συµβουλών και υποδείξεων 
προς τους εργοδότες και τους εργοδοτουµένους 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 
αντιµετώπισή τους. 
 
12.―(1) Κάθε Επιθεωρητής έχει, για τους σκοπούς της εφαρµογής του 
παρόντος Νόµου, τις ακόλουθες εξουσίες: 
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 (α) Να εισέρχεται, µε την επίδειξη της ταυτότητάς 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 συγκατάθεση του κατόχου τους· 
 (β) να εισέρχεται κατά τη διάρκεια της ηµέρας σε 
οποιουσδήποτε χώρους για τους οποίους εύλογα 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 οποίο 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 το σκοπό αυτό από την αρµόδια 
αρχή ή οργανώσεις των εργοδοτουµένων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 6 
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 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. 
 
13.―(1) Ο Επιθεωρητής δέχεται καταγγελίες σχετικά µε 
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οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόµου από οποιοδήποτε 
πρόσωπο 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 ο παρών Νόµος 
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 14 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 έλεγχό του, που εξυπηρετούν ή 
διευκολύνουν την έρευνα των καταγγελλοµένων, και επιχειρεί να 
διευθετήσει τη διαφορά. 
 (β) Εφόσον επιτευχθεί η διευθέτηση της διαφοράς, συντάσσει 
πρακτικό συµβιβασµού, το οποίο υπογράφεται και από τα δύο µέρη. 
 (γ) Εφόσον δεν επιτευχθεί η διευθέτηση της διαφοράς 
παραπέµπει τη διαφορά στην Επιτροπή είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από 
αίτηµα οποιουδήποτε των ενδιαφερόµενων µερών. 
 (δ) Μετά την υποβολή σ’ αυτόν της Έκθεσης της Επιτροπής, 
προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για διευθέτηση της διαφοράς και 
εφόσον η διαφορά διευθετηθεί συντάσσει πρακτικό συµβιβασµού, το 
οποίο υπογράφεται και από τα δύο µέρη. 
 (ε) Εφόσον δεν επιτευχθεί η διευθέτηση της διαφοράς 
συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναγράφει όλα όσα έπραξε και 
διαπίστωσε και το οποίο µπορεί χρησιµοποιηθεί ενώπιον αρµόδιου 
∆ικαστηρίου σε διαδικασία ενώπιόν του. 
(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 (ε) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου πρακτικό, 
διακόπτεται η τυχόν ισχύουσα προθεσµία προσφυγής στο ∆ικαστήριο 
Εργατικών ∆ιαφορών του προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία ή για 
λογαριασµό του οποίου υποβλήθηκε η καταγγελία, καθώς και η τυχόν 
ισχύουσα περίοδος παραγραφής της απαίτησής του. 
 
14. 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 που έχει στην κατοχή του σχετικά µε τα 
ρυθµιζόµενα στον παρόντα Νόµο θέµατα.  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. 
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15.―(1) Εφόσον η διαφορά έχει παραπεµφθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 13 
του παρόντος Νόµου, σε Επιτροπή Έρευνας και Αξιολόγησης Εργασίας, 
ο Υπουργός διορίζει την Επιτροπή αυτή. 
(2)  Στα µέλη της Επιτροπής καταβάλλεται αµοιβή, το ύψος της οποίας, 
για κάθε υπόθεση που επιλαµβάνεται, καθορίζεται από τον Υπουργό, µε 
την έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών. 
 
16.―(1) Η Επιτροπή είναι τριµελής και τα µέλη της επιλέγονται από 
κατάλογο που καταρτίζεται από τον Υπουργό σε συνεννόηση µε τις 
εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις. 
(2) Τα µέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν εξειδικευµένες γνώσεις σε 
θέµατα ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στον τοµέα της 
αξιολόγησης και κατάταξης επαγγελµάτων και µε γνώσεις σ’ ότι αφορά τις 
εργασιακές σχέσεις και την αγορά εργασίας. 
 
17.―(1) Η Επιτροπή, µε σκοπό να ασκήσει τις αρµοδιότητές της 
αναφορικά µε την εφαρµογή του παρόντος Νόµου, συλλέγει στοιχεία, 
διεξάγει έρευνες, αξιολογεί τις συγκρινόµενες εργασίες και υποβάλλει την 
Έκθεσή της στον Επιθεωρητή εντός τριών µηνών από την ανάθεση σε 
αυτή της εργασίας. 
  (2) Η Επιτροπή έχει εξουσία για σκοπούς διεκπεραίωσης του έργου 
της― 
 (α) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση και να διεξάγει 
οποιαδήποτε έρευνα είναι αναγκαία για την ετοιµασία της Έκθεσής της· 
 (β) να απαιτεί την παρουσίαση οποιωνδήποτε αρχείων ή 
εγγράφων που, κατά την κρίση της, περιέχουν πληροφορίες που 
σχετίζονται άµεσα µε τη διεξαγωγή του έργου της· 
 (γ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει 
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι µπορεί να δώσει πληροφορίες σχετιζόµενες 
µε το θέµα που εξετάζει, να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις. 
 
18. Οι Επιθεωρητές και η Επιτροπή για σκοπούς σύγκρισης λαµβάνουν 
υπόψη κριτήρια που αφορούν το πεδίο σύγκρισης σε συγκεκριµένη 
επαγγελµατική κατηγορία ή τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας και, 
ειδικότερα, λαµβάνουν υπόψη, ιδίως― 
 (i) Tη φύση των καθηκόντων· 
 (ii) βαθµό ευθύνης· 
 (iii) προσόντα, δεξιότητες και αρχαιότητα· 
 (iv) απαιτήσεις που έχουν σχέση µε φυσικά ή πνευµατικά 
προσόντα π.χ. τις ικανότητες, την καταβαλλόµενη προσπάθεια κτλ· 
 (v) συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται η εργασία· 
 (vi) κατά πόσον οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση µε την 
εκτελούµενη εργασία ή τους όρους υπό τους οποίους εκτελείται η εργασία 
είναι µικρής σηµασίας σε σχέση µε το σύνολο της εργασίας που εκτελείται 
ή κατά πόσο η συχνότητα µε την οποία παρουσιάζονται οι διαφορές δεν 
επηρεάζει το σύνολο της εργασίας. 
 
19.―(1)  Οι Επιθεωρητές και τα µέλη της Επιτροπής θεωρούν και 
χειρίζονται ως απόρρητο κάθε ζήτηµα και κάθε πληροφορία, γραπτή ή 

Σύσταση 
Επιτροπής 
Έρευνας και 
Αξιολόγησης 
Εργασίας. 
 
 
 
Σύνθεση της 
Επιτροπής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όροι εντολής και 
εξουσίες της 
Επιτροπής. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κριτήρια 
σύγκρισης και 
αξιολόγησης  
εργασίας ίσης 
αξίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υποχρέωση για 
εχεµύθεια. 
 
 



N.177(I)/2002 και Ν.193(Ι)/2004  

προφορική, που περιήλθε σε γνώση τους κατά τη διεκπεραίωση του 
έργου τους και δεν αποκαλύπτουν ή µεταδίδουν οποιοδήποτε τέτοιο 
ζήτηµα ή πληροφορία. 
(2) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Επιθεωρητής ή οποιοδήποτε µέλος 
της Επιτροπής ενεργεί κατά παράβαση της υποχρέωσης για εχεµύθεια, 
όπως καθορίζεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, τότε 
οποιοδήποτε πρόσωπο έχει υποστεί ζηµιά από την ενέργεια αυτή έχει 
δικαίωµα σε αποζηµιώσεις. 
 
20.―(1) Σε περίπτωση που η διαφορά αχθεί ενώπιον του ∆ικαστηρίου 
Εργατικών ∆ιαφορών το ∆ικαστήριο µπορεί είτε να λάβει υπόψη την 
Έκθεση της Επιτροπής, εφόσον έχει συνταχθεί τέτοια Έκθεση, είτε να 
διορίσει Τεχνική Επιτροπή από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί από 
τον Υπουργό σύµφωνα µε το άρθρο 16 του παρόντος Νόµου για να το 
βοηθήσει στον καθορισµό της εργασίας ίσης αξίας. 
(2) Στα µέλη της Τεχνικής Επιτροπής καταβάλλεται αµοιβή, το ύψος της 
οποίας καθορίζεται από το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών. 
(3) Αναφορικά µε τους όρους εντολής και εξουσίες της Τεχνικής 
Επιτροπής, τα κριτήρια τα οποία λαµβάνει υπόψη για σκοπούς σύγκρισης 
και αξιολόγησης εργασίας ίσης αξίας και την υποχρέωση των µελών της 
για εχεµύθεια εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19 του 
παρόντος Νόµου. 
21.―(1) Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του 
παρόντος Νόµου δικαιούται να διεκδικεί τα δικαιώµατά του ενώπιον του 
αρµόδιου ∆ικαστηρίου και να χρησιµοποιεί κάθε πρόσφορο µέσο για την 
απόδειξη της παραβάσεως και της πάσης φύσεως ζηµιάς που υπέστη 
λόγω αυτής, καθώς και για την ανταπόδειξη των ισχυρισµών του 
αντιδίκου του: 
Νοείται ότι, αν ο διάδικος, που ισχυρίζεται ότι θίγεται από παράβαση 
διατάξεων του παρόντος Νόµου, επικαλείται και αποδεικνύει πραγµατικά 
περιστατικά, από τα οποία τεκµαίρεται η παράβαση, το ∆ικαστήριο 
υποχρεώνει τον αντίδικό του να αποδείξει ότι δεν υπήρξε καµιά 
παράβαση του παρόντος Νόµου: 
Νοείται περαιτέρω ότι, αν ο αντίδικος δεν αποδείξει την έλλειψη της 
παραβάσεως η παράβαση θεωρείται αποδεδειγµένη, για τον 
προσδιορισµό δε της εκτάσεως των συνεπειών της, το ∆ικαστήριο τον 
διατάσσει να προσαγάγει ενόρκως όλα τα στοιχεία που είναι στην κατοχή 
του ή υπό τον έλεγχό του. 
(2) Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του παρόντος 
Νόµου δικαιούται προστασίας από τους Επιθεωρητές για την παρέµβαση 
των οποίων αρκεί η εκ µέρους του καταγγέλλοντος επίκληση 
πραγµατικών περιστατικών, από τα οποία τεκµαίρεται παράβαση του 
παρόντος Νόµου, καλουµένου του καθ’ ου η καταγγελία να αποδείξει ότι 
δεν υπήρξε καµιά παράβαση του παρόντος Νόµου. 
 
22. ―(1) Επιφυλασσόµενης της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του 
Ανωτάτου ∆ικαστηρίου δυνάµει του Άρθρου 146 του Συντάγµατος, και 
εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόµο, αρµοδιότητα 
για την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται εξ αφορµής της 
εφαρµογής του παρόντος Νόµου έχει το ∆ικαστήριο Εργατικών 
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∆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 και χρηµατική ικανοποίηση για την 
τυχόν ηθική 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 δε περίπτωση, 
στο επιδικαζόµενο ποσό προστίθεται και νόµιµος τόκος από την 
ηµεροµηνία που επήλθε η ανωτέρω ζηµιά ή/και βλάβη και έως την πλήρη 
καταβολή της αποζηµιώσεως. 
(3) Το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών επιδικάζει δίκαιη και εύλογη 
αποζηµίωση, η οποία καλύπτει τουλάχιστον ολόκληρη τη θετική ζηµιά και 
περιλαµβάνει και χρηµατική ικανοποίηση για τυχόν ηθική 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 πλήρη καταβολή της 
αποζηµιώσεως. 
(4) Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπει το εδάφιο (3) του 
παρόντος άρθρου, το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών, εφόσον το κρίνει 
αναγκαίον, εκδίδει και διάταγµα δεσµευτικής αναγνωρίσεως των 
δικαιωµάτων του αιτητή σε σχέση µε την καταγγελλόµενη παράβαση. 
(5) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1) του άρθρου 6 των 
περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµων του 1967 έως (Αρ. 2) του 2001, 
η οποία εφαρµόζεται και 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 21 του παρόντος Νόµου σε σχέση µε την αντιστροφή του βάρους 
αποδείξεως. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.―(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 ένα 
ελάχιστο διάστηµα απασχολήσεως ή ελάχιστο αριθµό ωρών εργασίας του 
εργοδοτουµένου, ούτε διατάξεις που θέτουν ανώτατο όριο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 του 1967 
17 του 1968 
67 του 1972 
6 του 1973 
1 του 1975 

18 του 1977 
57 του 1979 
82 του 1979 
92 του  1979 
54 του 1980 
12 του 1983 

167 του 1987 
37του 1988 
18 του 1990 

203 του 1990 
52(Ι) του 1994 
61(Ι) του 1994 
26(Ι) του 2001 

111(Ι) του 2001. 
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αποζηµιώσεως.  Κάθε συµφωνία µεταξύ εργοδότη και εργοδοτουµένου 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. 
 
24.―(1) Όποιος εκ προθέσεως παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
παρόντος Νόµου, θα είναι ένοχος αδικήµατος και θα τιµωρείται µε 
πρόστιµο µέχρι τέσσερις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση µέχρι έξι µήνες ή 
και µε τις δύο ποινές. 
(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 οργανισµός, που θα τιµωρείται 
µόνο µε πρόστιµο µέχρι επτά χιλιάδες λίρες.  
(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 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 δύο χιλιάδες λίρες, καθώς και το νοµικό 
πρόσωπο ή ο οργανισµός, που θα τιµωρείται επίσης µε πρόστιµο µέχρι 
τέσσερις χιλιάδες λίρες. 
 
25.―(1) Όποιος εκ προθέσεως― 
 (α) Παρεµποδίζει Επιθεωρητή ή τα µέλη της Επιτροπής ή τα 
µέλη της Τεχνικής Επιτροπής κατά την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας 
που παρέχεται σ’ αυτούς από τον παρόντα Νόµο· 
 (β) αρνείται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς σε οποιαδήποτε 
έρευνα, για την οποία παρέχεται εξουσία από τον παρόντα Νόµο· 
 (γ) παραλείπει να παρουσιάσει οποιοδήποτε αρχείο, 
πιστοποιητικό, βιβλίο, ή άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να 
παρουσιάσει σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο· 
 (δ) αφαιρεί οποιοδήποτε έντυπο αναρτηµένο δυνάµει του 
Νόµου αυτού ή κατ’ εντολή του Επιθεωρητή ή του προκαλεί οποιαδήποτε 
βλάβη/αλλοίωση· 
 (ε) παρεµποδίζει, ή αποπειράται να παρεµποδίσει 
οποιοδήποτε πρόσωπο από του να παρουσιαστεί ενώπιον Επιθεωρητή, 
της Επιτροπής ή της Τεχνικής Επιτροπής ή να εξεταστεί από αυτούς, 
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) το παρόντος άρθρου αδικήµατα 
διαπράττονται από νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, ένοχοι θα είναι ο 

 
 
 
 
 
 
Αδικήµατα και 
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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. 
 
26.―(1) Οι Επιθεωρητές υποβάλλουν στον Υπουργό ετήσιες εκθέσεις 
πεπραγµένων για τις διερευνηθείσες καταγγελίες, οι οποίες περιέχουν τα 
ακόλουθα: 
 (α) Την επισήµανση των προβληµάτων που διαπιστώθηκαν 
από την εφαρµογή του παρόντος Νόµου και υποβολή εισηγήσεων για την 
αποτελεσµατικότερη αντιµετώπισή τους· 
 (β) τον αριθµό των υποθέσεων που υποβλήθηκαν και 
διερευνήθηκαν, των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν και των κυρώσεων 
που επιβλήθηκαν. 
(2) Βάσει των εκθέσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος 
άρθρου 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, και στο Εργατικό Συµβουλευτικό Σώµα. 
(3) Αντίγραφο της Ετήσιας Γενικής Έκθεσης Πεπραγµένων κοινοποιείται 
από τον Υπουργό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
27. 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 ρυθµισθεί µε Κανονισµούς. 
 
28. Από την ηµεροµηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Νόµου οι περί 
Ίσης Αµοιβής µεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας Νόµοι 
του 1989 και 2000 και οι Κανονισµοί που έχουν εκδοθεί δυνάµει αυτών 
καταργούνται. 
 
29.―(1) Τηρουµένης της διατάξεως του εδαφίου (2) του παρόντος 
άρθρου, ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ την 1ην Ιανουαρίου 2003. 
(2) Το εδάφιο (3) του άρθρου 26 του παρόντος Νόµου τίθεται σε ισχύ µε 
Γνωστοποίηση του Υπουργικού Συµβουλίου που δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εκθέσεις 
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158 του 1989 
144(Ι) του 2000. 
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N.177(I)/2002 και Ν.193(Ι)/2004  

 


