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Ενημέρωση και Διαβούλευση 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Έναρξη Ισχύος: 8/7/2005

• Βασικές Έννοιες: 

«Διαβούλευση» σημαίνει την ανταλλαγή απόψεων και την καθιέρωση 
διαλόγου μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των 
εργοδοτουμένων.

«Ενημέρωση» σημαίνει τη διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους 
εκπροσώπους των εργοδοτουμένων προκειμένου να λάβουν γνώση 
συγκεκριμένου θέματος και να το εξετάσουν.



Ενημέρωση και Διαβούλευση 

«Επιχείρηση» σημαίνει τη δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που ασκεί 
οικονομική δραστηριότητα, με κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα, και 
δ ύ Κύεδρεύει στην Κύπρο.

• Πεδίο Εφαρμογής
α) Ο Νόμος εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις ως εξής:
- από 8/7/2005: σε επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 100 εργ.
- από 23/3/2007: σε επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 50 εργ.
- από 23/3/2008: σε επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 30 εργ.

β) Ο Νό δ όζ λ ώ ό λ ίβ) Ο Νόμος δεν εφαρμόζεται στα πληρώματα των ποντοπόρων πλοίων.

Ενημέρωση και Διαβούλευση 

Πώς καθορίζεται ο κατώτατος αριθμός των εργοδοτουμένων

• Ο κατώτατος αριθμός των εργοδοτουμένων που απασχολούνται στην 
επιχείρηση, καθορίζεται με βάση το μέσο αριθμό εργοδοτουμένων 
που έχουν απασχοληθεί στην Εταιρεία τα τελευταία δύο χρόνια, 
συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτουμένων με:

- σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

- σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

- μερική απασχόληση.



Ενημέρωση και Διαβούλευση 

Σε τι συνίστανται η ενημέρωση και η διαβούλευση

Η έ δ β ύλ ύ• Η ενημέρωση και η διαβούλευση αφορούν:
(α) την ενημέρωση για την πρόσφατη και πιθανή εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.
(β) την ενημέρωση και τη διαβούλευση για την υφιστάμενη και 

προβλεπόμενη εξέλιξη της κατάστασης της απασχόλησης.
(γ) την ενημέρωση και τη διαβούλευση για αποφάσεις που ενδέχεται να 

επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή στις 
συμβάσεις εργασίας.

• Η ενημέρωση πραγματοποιείται κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο 
και περιεχόμενο, ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των 
εργοδοτουμένων να εξετάζουν το θέμα και να προετοιμάζονται 
ενδεχομένως για διαβούλευση.

Ενημέρωση και Διαβούλευση 

• Η διαβούλευση πραγματοποιείται:

ά άλλ λ ό ό ό- κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και περιεχόμενο.

- στο ενδεδειγμένο επίπεδο διεύθυνσης και εκπροσώπησης, ανάλογα με 
το θέμα που συζητείται.

- βάσει των σχετικών πληροφοριών που παρέχει ο εργοδότης.

- έτσι ώστε οι εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων να μπορούν να 
παίρνουν αιτιολογημένες απαντήσεις από τον εργοδότη στη γνώμη 
που τυχόν διατύπωσαν.

- προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά τις αποφάσεις που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του εργοδότη και που αναφέρονται στο 
σημείο (γ) της προηγούμενης διαφάνειας.



Ενημέρωση και Διαβούλευση 

• Τόσο η ενημέρωση όσο και η διαβούλευση πραγματοποιούνται 
προτού ο εργοδότης καταλήξει σε οποιεσδήποτε αποφάσεις πουπροτού ο εργοδότης καταλήξει σε οποιεσδήποτε αποφάσεις που 
επηρεάζουν τους εργοδοτούμενους.

• Οι πρακτικές λεπτομέρειες ενημέρωσης και διαβούλευσης των 
εργοδοτουμένων είναι δυνατό να καθοριστούν από τους κοινωνικούς 
εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου της επιχείρησης, και 
να διαφέρουν από αυτές που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

Ενημέρωση και Διαβούλευση 

Εμπιστευτικές πληροφορίες

Εκπρόσωποι εργοδοτουμένων

• Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης δεν 
δικαιούνται να αποκαλύψουν, ακόμα και μετά το τέλος της θητείας 
τους, πληροφορίες που τους ανακοινώθηκαν ρητά ως εμπιστευτικές 
με σκοπό την προστασία των νόμιμων συμφερόντων της επιχείρησης. 
Αποκάλυψη πληροφοριών μπορεί να γίνει μόνο σε όσους δεσμεύονται 

ό όαπό το απόρρητο.



Ενημέρωση και Διαβούλευση 

Εργοδότης

Ο δό δ ύ ώ ή δ β λ θ ί• Ο εργοδότης δεν υποχρεούται να ενημερώσει ή να διαβουλευθεί για 
θέματα που:

– θα εμπόδιζαν σοβαρά ή θα έθιγαν τη λειτουργία της επιχείρησης
και χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από την ισχύουσα νομοθεσία.

Κυρώσεις 

• Οι κυρώσεις για την παραβίαση του πιο πάνω Νόμου είναι χρηματική 
ποινή που δεν υπερβαίνει τις €3417.
Σ ί ύ ώ ή έ €3417 βάλλ• Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η ποινή μέχρι €3417 επιβάλλεται 
στους αξιωματούχους του νομικού προσώπου ή οργανισμού με τη 
συγκατάθεση, ανοχή ή σύμπραξη των οποίων διαπράχθηκε το 
αδίκημα και μέχρι €8543 στο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό. 

Εργασία Μερικής Απασχόλησης

Έναρξης Ισχύος: 1/1/2003

Μερικώς Απασχολούμενος:

• Είναι ο εργοδοτούμενος του οποίου οι ώρες εργασίας είναι λιγότερες 
από τις κανονικές ώρες εργασίας ενός συγκρίσιμου εργοδοτούμενου 
με πλήρη απασχόληση.

• «εργοδοτούμενος με μερική απασχόληση που εργάζεται σε ευκαιριακή 
βάση» σημαίνει τον εργοδοτούμενο του οποίου:

- η συνολική διάρκεια απασχόλησής, στον ίδιο εργοδότη, δεν 
υπερβαίνει τις οκτώ (8) εβδομάδες ανά ημερολογιακό έτος με μέγιστηυπερβαίνει τις οκτώ (8) εβδομάδες ανά ημερολογιακό έτος, με μέγιστη 
συνεχόμενη διάρκεια, ανά περίπτωση, τρεις (3) εβδομάδες, ή

- η συνολική διάρκεια συνεχόμενης απασχόλησής του δεν υπερβαίνει τις 
πέντε (5) ώρες την εβδομάδα.



Εργασία Μερικής Απασχόλησης

Μεταχείριση:
• Ο μερικώς απασχολούμενος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται λιγότερο 

ευνοϊκά για το λόγο και μόνο ότι εργάζεται με μερική απασχόληση εκτόςευνοϊκά για το λόγο και μόνο ότι εργάζεται με μερική απασχόληση εκτός 
αν δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.

Ισότιμοι Όροι και Μεταχείριση:
• Εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας (pro rata temporis) και 

τηρουμένης αυτής, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται ισότιμων όρων 
και μεταχείρισης όπως και ο συγκρίσιμος πλήρως απασχολούμενος, ιδίως 
αναφορικά με:

- μισθό και ωφελήματα.
κοινωνικές ασφαλίσεις- κοινωνικές ασφαλίσεις

- προστασία της μητρότητας.
- ετήσια άδεια.
- γιορτές-αργίες με απολαβές.
- γονική άδεια.
- άδεια ασθενείας.

Εργασία Μερικής Απασχόλησης

Πεδίο Εφαρμογής:
Ο Νόμος εφαρμόζεται σε όλους τους εργοδοτούμενους με μερική 
απασχόληση Εξαιρούνται οι:απασχόληση. Εξαιρούνται οι:

(α) Εργοδοτούμενοι με μερική απασχόληση που εργάζονται σε ευκαιριακή 
βάση. 

(β) Εργοδοτούμενοι με μερική απασχόληση οι οποίοι επηρεάζονται από 
μερική ανεργία λόγω συλλογικής και προσωρινής μείωσης των κανονικών 
ωρών εργασίας τους για οικονομικούς, τεχνικούς ή διαρθρωτικούς 
λόγους.

Ό ί δ ά ί δ ύ• Όταν σε μια επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργοδοτούμενος με 
πλήρη απασχόληση, η σύγκριση πρέπει να γίνεται με αναφορά στην 
εκάστοτε συλλογική σύμβαση ή, στην απουσία αυτής, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία ή πρακτική.



Εργασία Μερικής Απασχόλησης

Ίδια Μεταχείριση και Προστασία:

Ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται της ίδιας μεταχείρισης και 
προστασίας με τον πλήρως απασχολούμενο όσον αφορά:

- δικαίωμα οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης.
- ασφάλεια και υγεία στην εργασία.
- προστασία από δυσμενή διάκριση στην απασχόληση.

• Για σκοπούς τερματισμού της απασχόλησης: 18 ώρες εβδομαδιαίωςΓια σκοπούς τερματισμού της απασχόλησης: 18 ώρες εβδομαδιαίως
• Ελεύθερη επιλογή & μετάβαση από μια μορφή απασχόλησης σε άλλη.

Εργασία Μερικής Απασχόλησης

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

Κυρώσεις:
• Πρόστιμο μέχρι €3410 
• Σε περίπτωση παρεμπόδισης επιθεωρητή = 3 μήνες φυλάκιση ή 

€5125 ή και τα δύο



Εργασία Ορισμένου Χρόνου

Έναρξη Ισχύος: 25/7/2003

Σκοπός του Νόμου:
• Σκοπός του Νόμου η βελτίωση της ποιότητας εργασίας ορισμένου 
χρόνου και η αποτροπή της κατάχρησης από τη χρήση διαδοχικών 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Όροι και Συνθήκες Απασχόλησης: 
• Αναφορικά με τους όρους και συνθήκες απασχόλησης, ο 
εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 
δ ώ έ ί δ ύ ίδυσμενώς σε σχέση με τον αντίστοιχο εργοδοτούμενο αορίστου 
χρόνου μόνο επειδή έχει σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εκτός αν 
δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.

Εργασία Ορισμένου Χρόνου

Όταν:

Εργοδότης απασχολεί εργοδοτούμενο με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Ο εργοδοτούμενος απασχολήθηκε για συνολική περίοδο 30 μηνών ή 
περισσότερο, ανεξαρτήτως σειράς διαδοχικών συμβάσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου.

 Η σύμβαση θεωρείται ως σύμβαση αορίστου χρόνου (περίοδος Η σύμβαση θεωρείται ως σύμβαση αορίστου χρόνου (περίοδος 
απασχόλησης, πριν την 1/1/2003 δεν θα λαμβάνεται υπόψιν).



Εργασία Ορισμένου Χρόνου

Εξαιρέσεις:

Εκτός αν ο εργοδότης αποδείξει ότι η εργοδότηση ορισμένου χρόνου 
δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, όπως:

- Οι ανάγκες ως προς την εκτέλεση μιας εργασίας είναι προσωρινές.
- Ο εργοδοτούμενος αναπληρώνει άλλο εργοδοτούμενο.
- Η ιδιαιτερότητα της υπό εκτέλεση εργασίας δικαιολογεί την ορισμένη 
διάρκεια της σύμβασης.

- Δοκιμαστική περίοδος.
- Η εργοδότηση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου γίνεται κατ’ 
εφαρμογή δικαστικής απόφασης.

- ΕΠΥ

Εργασία Ορισμένου Χρόνου

Ενημέρωση για Ευκαιρίες Απασχόλησης Αορίστου Χρόνου:
• Ο εργοδότης ενημερώνει τους εργοδοτούμενους με εργασία ορισμένου• Ο εργοδότης ενημερώνει τους εργοδοτούμενους με εργασία ορισμένου 
χρόνου για κενές θέσεις που είναι διαθέσιμες στην επιχείρηση ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να διεκδικήσουν μόνιμες 
θέσεις όπως και άλλοι εργοδοτούμενοι. Μια γενική ανακοίνωση σε 
κατάλληλο μέρος επαρκεί.

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών
Κυρώσεις:Κυρώσεις: 
Πρόστιμο μέχρι €3410
Σε περίπτωση παρεμπόδισης επιθεωρητή = 3 μήνες φυλάκιση ή €5125 
ή και τα δύο



Λειτουργία Καταστημάτων

Έναρξη Ισχύος: 23/11/2006

Βασικές Έννοιες: 
«γενικό κατάστημα» σημαίνει κατάστημα, το οποίο λειτουργεί με γενικό 
ωράριο και στο οποίο επιτρέπεται να διαθέτει προς πώληση 
οποιαδήποτε προϊόντα ή/και υπηρεσίες.

«ειδικό κατάστημα» σημαίνει κατάστημα, το οποίο λειτουργεί με ειδικό 
ωράριο και στο οποίο επιτρέπεται να διαθέτει προς πώληση ορισμέναωράριο και στο οποίο επιτρέπεται να διαθέτει προς πώληση ορισμένα 
προϊόντα ή/και να προσφέρει τις υπηρεσίες που καθορίζονται με 
διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός Εργασίας.

Λειτουργία Καταστημάτων

«τουριστική περιοχή/ζώνη» σημαίνει περιοχή η οποία καθορίζεται με 
διάταγμα και στην οποία υπάρχει σταθερή και πυκνή διακίνηση 
τουριστών μετά το κανονικό ωράριο λειτουργίας των γενικών 
καταστημάτων και (α) συγκεντρωμένα ξενοδοχεία και τουριστικά 
καταλύματα ή/και (β) συγκεντρωμένα εγκεκριμένα από τον Κυπριακό 
Οργανισμό Τουρισμού κέντρα αναψυχής ή/και συγκεντρωμένες 
τουριστικές εγκαταστάσεις, άλλες από εκείνες που καθορίζονται στο (α) 
και (β) ανωτέρω ή/και αρχαιολογικοί χώροι.

«υπάλληλος καταστήματος» σημαίνει κάθε πρόσωπο που εργάζεται 
έναντι μισθού ή μαθητεύει, με πλήρη ή μερική απασχόληση, με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σε κατάστημα ή σε σχέση με 
αυτό.



Λειτουργία Καταστημάτων

Πεδίο Εφαρμογής:

Ο Νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα καταστήματα και όλους τους 
υπαλλήλους των καταστημάτων. 

Οι πρόνοιες που αφορούν τις Ρυθμίσεις για τη Λειτουργία των 
Καταστημάτων εφαρμόζονται μόνο στα καταστήματα που εμπίπτουν:

- Στις εδαφικές περιοχές όλων των Δήμων της Δημοκρατίας, 
εξαιρουμένων του Δήμου Πάνω Λευκάρων και των εδαφικών 
περιοχών εντός των κοινοτικών συμβουλίων που συνορεύουν με το 
Δή όΔήμο αυτό.

Λειτουργία Καταστημάτων

- Στις εδαφικές περιοχές των κοινοτικών συμβουλίων που έχουν κοινά 
σύνορα με Δήμους εξαιρουμένων των εδαφικών περιοχών εντός τωνσύνορα με Δήμους, εξαιρουμένων  των εδαφικών περιοχών εντός των 
ορίων των κοινοτικών συμβουλίων Αβδελλερού, Αγ. Ισιδώρου, Αγ. 
Σωζόμενου, Ακουρσού, Ακρούντας, Ανδρολύκου, Αχερίτου, Δρούσειας, 
Κάθηκα, Καλού Χωριού Λάρνακας, Κάτω Αρόδων, Κελλιών, Κόσιης, 
Λουρουτζίνας, Μαθηκόλωνης, Μακούντας, Μελούσιας, Παλώδιας, 
Πάνω Αρόδων, Πελαθούσας, Πετροφανίου, Ποταμιάς, Τρούλλων, 
Φασούλας και Φοινικαριών, και

- Στις εδαφικές περιοχές των κοινοτικών συμβουλίων Κιτίου, 
Κοκκινοτριμυθιάς, Λέμπας, Πάνω Δευτεράς, Πέρα Χωριού Περβολιών, 
Πύλας και Φρενάρους.



Λειτουργία Καταστημάτων

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

• Ωράριο καταστημάτων – Γενικά καταστήματα
Χειμερινή Περίοδος (από 01/11 μέχρι 31/03)

Το χειμερινό ωράριο είναι ως εξής:
• Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 5:00 π.μ. – 7:30 μ.μ.
• Τετάρτη 5:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.

Σάββ 5 00 7 00• Σάββατο 5:00 π.μ. – 7:00 μ.μ. 
• Κυριακή Κλειστά 

Λειτουργία Καταστημάτων

Θερινή Περίοδος (από 1/04 – 31/10) 

Το θερινό ωράριο είναι ως εξής:
• Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 5:00 π.μ. – 8:00 μ.μ.
• Τετάρτη 5:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.
• Σάββατο 5:00 π.μ. – 7:30 μ.μ.
• Κυριακή Κλειστά.



Λειτουργία Καταστημάτων

• Ωράριο καταστημάτων – Ειδικά καταστήματα

• Καθορίζεται ωράριο 24ωρης λειτουργίας, Δευτέρα – Κυριακή, για 
αρτοποιεία ή ζαχαροπλαστεία, κινηματογράφους, περίπτερα ή 
καταστήματα διαρκούς εξυπηρέτησης, καταστήματα ενοικιάσεως 
οχημάτων και καταστήματα εντός ξενοδοχείων, λιμανιών και 
αεροδρομίων.

• Το ωράριο λειτουργίας καταστημάτων πώλησης οινοπνευματωδών 
ποτών και καπνικών προϊόντων, ανθοπωλείων/φυτωρίων, 

ά ά ώ ί άκαταστημάτων ενοικιάσεως ταινιών και πρακτορείων στοιχημάτων, 
καθορίζεται καθημερινά (Δευτέρα – Κυριακή) από τις 5:00 π.μ. -
10:00 μ.μ.

Λειτουργία Καταστημάτων

Ειδικά ωράρια καθορίζονται επίσης για τα εξής:
 Καταστήματα επιδιόρθωσης ελαστικών
 Καταστήματα ειδών υγιεινής ή/και οικοδομικών υλικών ή καταστήματα 

βιομηχανικών μηχανημάτων, μηχανουργικών υλικών ή/και 
εξαρτημάτων 

 Κουρεία/κομμωτήρια
 Καταστήματα πώλησης μηχανοκίνητων οχημάτων:
 Ψαραγορές 
 Πρακτορεία Στοιχημάτων
 Καταστήματα επίπλωσης



Λειτουργία Καταστημάτων

• Χριστουγεννιάτικο ωράριο
Κάθε κατάστημα μπορεί να εφαρμόζει το ακόλουθο χριστουγεννιάτικο 
ωράριο (από 1/12 – 31/12):

- Δευτέρα – Κυριακή  5:00 π.μ. – 8:00 μ.μ.
- Κατά την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς, από τις 5:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.

Λειτουργία Καταστημάτων

• Πασχαλινό ωράριο
• Κατά την Πασχαλινή περίοδο των δέκα (10) ημερών που προηγούνται 

της ημέρας του Πάσχα, κάθε κατάστημα μπορεί να εφαρμόζει το εξής 
ωράριο:

• Από Δευτέρα – Κυριακή, εξαιρουμένων των ημερών της Μεγάλης 
Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου, από τις 5:00 π.μ. – 8:00 μ.μ. 

• Κατά τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββάτο, από τις 5:00 
π.μ. – 6:00 μ.μ.

• Εάν η αργία της 1ης Μαΐου συμπέσει στην περίοδο των δέκα (10)• Εάν η αργία της 1ης Μαΐου συμπέσει στην περίοδο των δέκα (10) 
ημερών που προηγούνται της ημέρας του Πάσχα, θα τηρείται ως 
αργία.



Λειτουργία Καταστημάτων

• Αργίες Καταστημάτων

Κ θ ίζ ξή 10 έ ί ά ήΚαθορίζονται οι εξής 10 ημέρες ως αργίες για τα γενικά καταστήματα:

1. 1η Ιανουαρίου

2. 2η Ιανουαρίου

3. 6η Ιανουαρίου

4. 1η Απριλίου

5. Δευτέρα του Πάσχα

6 1η Μαΐου6. 1η Μαΐου

7. Δευτέρα του Πνεύματος

8. 15η Αυγούστου

9. 25η Δεκεμβρίου

10. 26η Δεκεμβρίου

Λειτουργία Καταστημάτων

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

• Ποιοι καλύπτονται

Καλύπτονται όλοι οι υπάλληλοι καταστημάτων που εργάζονται σε ειδικά 
και γενικά καταστήματα.

• Αργίες Εργαζομένων

Καθορίζονται οι εξής 14 αργίες με απολαβές για τους εργαζόμενους (αντί 
10 αργίες των καταστημάτων δηλαδή 4 αργίες περισσότερες):10 αργίες των καταστημάτων, δηλαδή 4 αργίες περισσότερες):



Λειτουργία Καταστημάτων

1. 1η Ιανουαρίου

2. 2η Ιανουαρίου

3. 6η Ιανουαρίου

4. Καθαρή Δευτέρα

5. 25η Μαρτίου

6. 1η Απριλίου

7. Δευτέρα του Πάσχα

8. 1η Μαΐου

9. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

10. 15η Αυγούστου

11. 1η Οκτωβρίου

12. 28η Οκτωβρίου

13. 25η Δεκεμβρίου

14. 26η Δεκεμβρίου

Λειτουργία Καταστημάτων

Σημείωση: 
Στις ημέρες που είναι αργίες για τους εργαζόμενους αλλά όχι για ταΣτις ημέρες που είναι αργίες για τους εργαζόμενους αλλά όχι για τα 
καταστήματα (Καθαρή Δευτέρα, 25η Μαρτίου, 1η Οκτωβρίου και 28η 
Οκτωβρίου), τα καταστήματα μπορούν να παραμένουν ανοικτά και οι 
εργαζόμενοι αν επιθυμούν να εργαστούν θα αποζημιώνονται ως εξής:
η μία ώρα θα λογίζεται ως δύο (1:2).

• Μεταμεσημβρινή ανάπαυση

Τα γενικά καταστήματα μπορούν να εφαρμόζουν μεταμεσημβρινή 
ανάπαυση επί εθελοντικής βάσης, μεταξύ 15/06 και 31/08 και ανάμεσα 
στις ώρες 2:00 μ.μ. – 5:00 μ.μ.



Λειτουργία Καταστημάτων

• Ώρες εργασίας υπαλλήλων

Ο ήθ ή ώ ί λλήλ ή ί 8- Οι συνήθεις ημερήσιες ώρες εργασίας υπαλλήλου καταστήματος είναι 8 
ενώ οι συνήθεις εβδομαδιαίες ώρες είναι 38.

- Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, μπορεί να απασχοληθεί υπερωριακά 
μέχρι 2 ώρες ημερησίως ή 8 ώρες εβδομαδιαίως.

• Ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση

Σε κάθε υπάλληλο καταστήματος παρέχεται ημερήσια ανάπαυσηη ήμ ς ρ χ ημ ρή η
ελάχιστης περιόδου 11 συνεχόμενων ωρών ανά εικοσιτετράωρο και 
εβδομαδιαία ανάπαυση ελάχιστης περιόδου 24 συνεχόμενων ωρών
ανά εβδομάδα.

Λειτουργία Καταστημάτων

• Διάλειμμα

Κάθ άλλ λ δ ύ ά δ ά ήΚάθε υπάλληλος δικαιούται κατά τη διάρκεια της ημερήσιας 
απασχόλησης του διάλειμμα ελάχιστης διάρκειας 15 λεπτών και 
μέγιστης διάρκειας1 ώρας.

• Ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα

- Παρέχονται τρία ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα ανά εβδομάδα σε 
εργαζόμενους με εξαήμερη εβδομάδα εργασίας, και ένα ελεύθερο 
πρωινό ή απόγευμα σε εργαζόμενους με πενθήμερη εβδομάδα ρ ή γ μ ργ ζ μ ς μ ήμ ρη β μ
εργασίας.

- Το παρεχόμενο ελεύθερο απόγευμα αρχίζει στις 2:00 μμ της ημέρας που 
παραχωρείται ενώ το ελεύθερο πρωινό διαρκεί μέχρι τις 2:00 μμ.



Λειτουργία Καταστημάτων

-Κάθε υπάλληλος που εργάζεται σε κατάστημα που λειτουργεί και 
Σάββατο το ένα από τα ελεύθερα απογεύματα που του παρέχεταιΣάββατο, το ένα από τα ελεύθερα απογεύματα που του παρέχεται 
ανά δύο βδομάδες είναι υποχρεωτικά Σάββατο. Εάν εργάζεται σε 
κατάστημα που λειτουργεί και Κυριακή, το ένα από τα ελεύθερα 
απογεύματα που του παρέχεται ανά δύο βδομάδες είναι υποχρεωτικά 
Κυριακή.

•Ανάρτηση καταλόγου και πινάκων

Κάθε καταστηματάρχης αναρτά σε περίοπτο χώρο, εντός του 
καταστήματος καταλόγους με τα ονόματα των υπαλλήλων πουκαταστήματος, καταλόγους με τα ονόματα των υπαλλήλων που 
απασχολούνται στο εν λόγω κατάστημα, τα ωράρια εργασίας, τα 
ελεύθερα πρωινά και απογεύματα, την διάρκεια των διαλειμμάτων και την 
κατάσταση των ετήσιων αδειών για τον κάθε υπάλληλο. 

Λειτουργία Καταστημάτων

- Οι πιο πάνω πίνακες πρέπει να ισχύουν τουλάχιστο για δύο εβδομάδες.

Σ ί ά λ ί ή-Σε περίπτωση που καταστηματάρχης παραλείψει να αναρτήσει τους πιο 
πάνω κατάλογους, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε πρόστιμο 
€170. Εάν η παράβαση γίνεται κατ’ εξακολούθηση, το πρόστιμο ανέρχεται 
€341 για κάθε ημέρα κατά την οποία συνεχίζει το αδίκημα. 

• Αποζημίωση για υπερωρίες 

- Υπάλληλος που εργάστηκε υπερωριακά κατά τις Κυριακές και τα 
ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα, αποζημιώνεται η μία ώρα ως δύο (1:2) 
ενώ για τις καθημερινές ή μία ώρα ως μία και μισή (1:1.5).



Λειτουργία Καταστημάτων

• Διατάγματα

- Εκδίδονται Διατάγματα δυνάμει του Νόμου που καθορίζουν τις 
τουριστικές περιοχές και τα ωράρια των καταστημάτων σε αυτές καθώς 
και τα προϊόντα που δύναται να πωλούνται από τα ειδικά καταστήματα.

- Ειδικά όσον αφορά τις τουριστικές περιοχές, την τουριστική περίοδο, τα 
ωράρια λειτουργίας και τις αργίες ο Υπουργός εκδίδει Διατάγματα αφού 
λάβει υπόψη τις εισηγήσεις των Συμβουλευτικών Επιτροπών που 
συστήνονται για τον σκοπό αυτό και στις οποίες συμμετέχουν οι Έπαρχοι 
(ανάλογα με την επαρχία), ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, οι 
επηρεαζόμενοι Δήμοι/Κοινότητες, το Υπουργείο Εργασίας και οι 
Κοινωνικοί Εταίροι.

Λειτουργία Καταστημάτων

• Επιθεωρητέςρη ς

- Έχουν τις εξουσίες να εισέρχονται χωρίς προειδοποίηση μέρα ή νύκτα 
σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας εκτός οικιακού υποστατικού, να 
συνοδεύονται από αστυνομικό αν πιστεύουν ότι θα παρεμποδιστούν στο 
έργο τους, προβαίνουν σε ελέγχους, έρευνες, επιθεωρήσεις, ανακρίσεις ή 
εξετάσεις που θεωρούν αναγκαίες, ειδικότερα μπορούν να απαιτούν από 
πρόσωπα να απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις και να υπογράφουν 
δηλώσεις, να απαιτούν την παρουσίαση βιβλίου, αρχείου ή άλλου 
εγγράφου ή στοιχείων αναγκαίων για έλεγχο της εφαρμογής του Νόμου, 
να επιβάλλουν την ανάρτηση ανακοινώσεων κλπ. 



Λειτουργία Καταστημάτων

Όταν λάβουν καταγγελία, ερευνούν τα καταγγελλόμενα και εφόσον β γγ , ρ γγ μ φ
διευθετηθεί η διαφορά συντάσσουν πρακτικό διευθέτησης της διαφοράς. 

Αν όχι, συντάσσουν πρακτικό όπου αναφέρουν όσα έπραξαν και 
διαπίστωσαν και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώπιον αρμοδίου 
Δικαστηρίου. 

Λειτουργία Καταστημάτων

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

Ποινές

-Κάθε καταστηματάρχης που παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το Νόμο 
υπόκειται σε πρόστιμο μέχρι €17,086 ή σε φυλάκιση ενός έτους ή και στις 
δύο ποινές μαζί.

-Για παρεμπόδιση του έργου του επιθεωρητή ή άρνηση να παρέχει 
πληροφορίες ή παράληψη να προσκομίσει στοιχεία που του ζητηθούνπληροφορίες ή παράληψη να προσκομίσει στοιχεία που του ζητηθούν, 
υπόκειται σε χρηματική ποινή ύψους €3417 ή σε ποινή φυλάκισης μέχρι 
τρεις μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί. 



Λειτουργία Καταστημάτων

Εάν τα αδικήματα διαπράττονται από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, ήμ ρ μ ρ ή ργ μ ,
ένοχοι θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, διευθυντής, 
γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος του νομικού προσώπου ή 
οργανισμού, εφόσον αποδειχτεί ότι το αδίκημα έχει διαπραχτεί με τη 
συγκατάθεση, σύμπραξη ή ανοχή του. 

Σε τέτοια περίπτωση, ο ένοχος υπόκειται σε πρόστιμο μέχρι €17,086 ή σε 
φυλάκιση ενός έτους ή και στις δύο ποινές μαζί ενώ το νομικό πρόσωπο 
ή ο οργανισμός τιμωρείται μόνο με πρόστιμο μέχρι €17 086ή ο οργανισμός τιμωρείται μόνο με πρόστιμο μέχρι €17,086.

Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

Έναρξη Ισχύος 1/5/2004

•Σκοπός του Νόμου: 

Η θέσπιση πλαισίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης και της 
εργασίας προκειμένου να υλοποιηθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης.

• Πεδίο Εφαρμογής: 

Ο Νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα του δημόσιου και τουΟ Νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων, των 
Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οργανισμών δημόσιου ή ιδιωτικού 
δικαίου όσον αφορά:



Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

(α) Τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση, την αυτοαπασχόληση ( ) ς ρ ς ρ β ης η χ η η, η χ η η
και την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και 
των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και 
σε όλα τα επίπεδα επαγγελματικής ιεραρχίας, συμπεριλαμβανομένων 
των προαγωγών.

(β) την πρόσβαση σε όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα επαγγελματικού 
προσανατολισμού, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και 
επαγγελματικού αναπροσανατολισμού συμπεριλαμβανομένης τηςεπαγγελματικού αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής πείρας.

Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

(γ) τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης(γ) ς ργ ς ή ς ς ρ ς χ η ης
συμπεριλαμβανομένων των απολύσεων και των αμοιβών και

(δ) την ιδιότητα του μέλους και τη συμμετοχή σε μια οργάνωση 
εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα μέλη της 
οποίας ασκούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, συμπεριλαμβανομένων των 
πλεονεκτημάτων που χορηγούνται από τέτοιες οργανώσεις.



Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

• Εξαιρέσεις:
(1) Δεν καλύπτεται η διαφορετική μεταχείριση λόγω υπηκοότητας και δε(1) Δεν καλύπτεται η διαφορετική μεταχείριση λόγω υπηκοότητας και δε 
θα θίγονται οι διατάξεις και οι προϋποθέσεις που αφορούν την εισδοχή 
και παραμονή και μεταχείριση υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων 
στην επικράτεια των κρατών-μελών.

(2) Η διαφορετική μεταχείριση δε συνιστά διάκριση κατά την έννοια του 
παρόντος Νόμου, όταν λόγω της φύσης των συγκεκριμένων 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός του οποίου 
διεξάγονται αυτές, ένα χαρακτηριστικό αποτελεί ουσιαστική και 
καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση εφόσον ο στόχος είναι θεμιτόςκαθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση, εφόσον ο στόχος είναι θεμιτός 
και η προϋπόθεση ανάλογη.

Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

(3) Εξαιρούμενης της διαφορετικής μεταχείρισης λόγω φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής ο παρών Νόμος:εθνοτικής καταγωγής, ο παρών Νόμος:

(α)Δεν εφαρμόζεται στις πάσης φύσεως παροχές που καταβάλλουν τα 
δημόσια σχέδια, ή τα εξομοιούμενα προς τα δημόσια σχέδια, 
συμπεριλαμβανομένων, των δημόσιων σχεδίων κοινωνικής ασφάλειας ή 
σχεδίων κοινωνικής προστασίας, εξαιρούμενων των επαγγελματικών 
σχεδίων κοινωνικής ασφάλισης και

(β) δεν επηρεάζει οποιαδήποτε μέτρα, προβλέπει η εθνική νομοθεσία και 
τα οποία σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναγκαία για την ασφάλειατα οποία σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναγκαία για την ασφάλεια, 
την προάσπιση της τάξης και την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την 

προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων.



Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

• Απαγόρευση Διακρίσεων στην Απασχόληση:
Α ύ δήΑπαγορεύεται οποιαδήποτε:
(α) Άμεση διάκριση,
(β) έμμεση διάκριση,
(γ) παρενόχληση, ή
(δ) εντολή για την εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης λόγω ηλικίας, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής στους 
τομείς που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής (όρους πρόσβασης στην 
απασχόληση και επαγγελματισμού προσανατολισμού και κατάρτισης, 
συνθήκες εργασίας και αμοιβής ιδιότητα μέλους οργανώσεων)συνθήκες εργασίας και αμοιβής, ιδιότητα μέλους οργανώσεων)

Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

• Εξαίρεση για Διακρίσεις Θρησκείας ή Πεποιθήσεων:Εξαίρεση για Διακρίσεις Θρησκείας ή Πεποιθήσεων:

1. Στην περίπτωση επαγγελματικών δραστηριοτήτων των εκκλησιών ή 
άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών ενώσεων, η δεοντολογία των οποίων 
εδράζεται στη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, η διαφορετική μεταχείριση που 
εδράζεται στο θρήσκευμα η τις πεποιθήσεις ενός προσώπου δε συνιστά 
διάκριση, όταν, λόγω της φύσης των εν λόγω δραστηριοτήτων ή του 
πλαισίου εντός του οποίου ασκούνται, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις 
αποτελούν επαγγελματική απαίτηση ουσιώδη, θεμιτή και 
δικαιολογημένη λαμβάνοντας υπόψη τη δεοντολογία της οργάνωσης.



Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

2.(1) Η διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας δε συνιστά διάκριση, 
εφόσον:
(α) Δικαιολογείται αντικειμενικά και λογικά από ένα θεμιτό στόχο, 
ιδίως αναφορικά με την πολιτική στον τομέα της απασχόλησης, της 
αγοράς εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης και
(β) τα μέσα επίτευξης του στόχου αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία.

(2) Η διαφορετική μεταχείριση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
(α) Την καθιέρωση ειδικών συνθηκών για την πρόσβαση στην 
απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση, την απασχόληση και την 
εργασία, συμπεριλαμβανομένων των όρων απόλυσης και αμοιβής, γιαεργασία, συμπεριλαμβανομένων των όρων απόλυσης και αμοιβής, για 
τους νέους, τους ηλικιωμένους και τους εργαζομένους που συντηρούν 
άλλα πρόσωπα, προκειμένου να ευνοείται η επαγγελματική τους 
ένταξη ή να εξασφαλίζεται η προστασία τους.

Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

(β) τον καθορισμό ελάχιστων ορίων ηλικίας, επαγγελματικής (β) ρ μ χ ρ η ς, γγ μ ής
εμπειρίας ή αρχαιότητας στην απασχόληση ή σε ορισμένα 
πλεονεκτήματα που συνδέονται με την απασχόληση,

(γ)τον καθορισμό ανώτατου ορίου ηλικίας για την πρόσληψη, με βάση 
την απαιτούμενη κατάρτιση για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας ή την 
ανάγκη εύλογης περιόδου απασχόλησης πριν από τη συνταξιοδότηση.



Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

(3) Δε συνιστά διάκριση λόγω ηλικίας, ο καθορισμός ηλικίας για την 
ένταξη ή την αποδοχή σε παροχές συνταξιοδότησης ή ξη ή η χή ρ χ ς ξ η ης ή
αναπηρίας στα Επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού διαφορετικού 
ορίου ηλικίας για εργαζόμενους ή για ομάδες ή κατηγορίες 
εργαζομένων και της χρήσης στο πλαίσιο των συστημάτων αυτών 
κριτηρίων ηλικίας στους αναλογιστικούς υπολογισμούς, υπό τον όρο 
ότι αυτό δεν καταλήγει σε διακρίσεις λόγω φύλου.

(4)  Οι διατάξεις σε σχέση με την ηλικία δεν εφαρμόζονται στις ένοπλες 
δυνάμεις, στο βαθμό που ο καθορισμός ορίου ηλικίας δικαιολογείται 
από τη φύση και τα καθήκοντα της εργασίαςαπό τη φύση και τα καθήκοντα της εργασίας.

Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

• Θετικές Δράσεις:
Δεν αποτελεί πράξη διάκρισης βάσει του παρόντος ΝόμουΔεν αποτελεί πράξη διάκρισης βάσει του παρόντος Νόμου, 
οποιαδήποτε ευνοϊκότερη μεταχείριση στην απασχόληση, η οποία 
παρόλο που έμμεσα φαίνεται ως διάκριση, αποσκοπεί στην 
πρόληψη ή την αντιστάθμιση μειονεκτημάτων λόγω φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας ή 
σεξουαλικού προσανατολισμού.

• Προστασία Έναντι Αντιποίνων:
Απαγορεύεται οποιαδήποτε δυσμενής μεταχείριση ή επίπτωση έναντι 
οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο προβαίνει σε καταγγελία ή ή ρ , ρ β γγ ή
εμπλέκεται σε διαδικασία που στοχεύει στην πραγμάτωση της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης.



Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

• Δικαστική Προστασία και Βάρος της Απόδειξης:
Κάθ ό θ ί ό θί ό άβ ΝόΚάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του Νόμου, 
δικαιούται να διεκδικεί τα δικαιώματα του ενώπιον κάθε αρμόδιου 
δικαστηρίου και να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την 
απόδειξη της παράβασης και της πάσης φύσεως υλικής ή ηθικής 
ζημιάς που υπέστη λόγω αυτής.

Σε κάθε δικαστική διαδικασία εκτός από ποινική, αν ο διάδικος που 
ισχυρίζεται ότι θίγεται από παράβαση του παρόντος Νόμου, 
στοιχειοθετεί πραγματικά περιστατικά από τα οποία πιθανολογείται η χ ρ γμ ρ γ η
παράβαση, το Δικαστήριο υποχρεώνει τον αντίδικο του να αποδείξει 
ότι δεν υπήρξε καμία παράβαση του παρόντος Νόμου.

Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

• Αρμόδιο Δικαστήριο:
1. Επιφυλασσομένης της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου φ μ ης ης ής ς
Δικαστηρίου, αρμοδιότητα για την επίλυση κάθε διαφοράς που 
προκύπτει σε σχέση με διακριτική μεταχείριση στην απασχόληση έχει 
το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.

2. Σε περίπτωση αγωγής ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου και 
υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του ουσιαστικού 
δικαιώματος σε δίκαιη και εύλογη αποζημίωση, το Δικαστήριο 
επιδικάζει στο δικαιούχο το μεγαλύτερο από τα ακόλουθα δύο ποσά:

(α) Την επιδικαστέα, δίκαιη και εύλογη αποζημίωση ή( ) η , η γη ζημ η ή
(β) Oλόκληρη τη θετική ζημιά και στο επιδικαζόμενο ποσό προστίθεται 
και νόμιμος τόκος από την ημερομηνία που επήλθε η ανωτέρω ζημιά 
έως την ημερομηνία πλήρους καταβολής της αποζημιώσεως.



Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

3. Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών επιδικάζει δίκαιη και εύλογη 
αποζημίωση η οποία καλύπτει τουλάχιστον ολόκληρη τη θετική ζημιάαποζημίωση, η οποία καλύπτει τουλάχιστον ολόκληρη τη θετική ζημιά 
και στο επιδικαζόμενο ποσό προστίθεται νόμιμος τόκος από την 
ημερομηνία της παραβάσεως έως την ημερομηνία πλήρους 
καταβολής της αποζημίωσης.

• Εξώδικη Προστασία:

Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του παρόντος 
Νόμου σε σχέση με διακριτική μεταχείριση στην απασχόληση, 
δικαιούται να υποβάλλει σχετικό παράπονο στον Επίτροποδικαιούται να υποβάλλει σχετικό παράπονο στον Επίτροπο 
Διοίκησης, ο οποίος έχει αρμοδιότητα να εξετάζει το εν λόγω 
παράπονο σύμφωνα, με τον περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και 
Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο του 2004.

Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

• Εκπροσώπηση από Οργανώσεις:

Οργανώσεις εργαζομένων ή άλλες οργανώσεις ή νομικά πρόσωπα τα 
οποία έχουν έννομο συμφέρον να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι 
διατάξεις του παρόντος Νόμου, μπορούν να ασκούν με την έγκριση 
του ενάγοντος τα δικαιώματα για Δικαστική προστασία, είτε εξ 
ονόματος του είτε προς υπεράσπισή του.



Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

• Ποινικές Κυρώσεις:
Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις που αφορούν την- Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις που αφορούν την 
διάκριση στην απασχόληση και προστασία έναντι αντιποίνων, είναι 
ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε 
πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις € 6,834 ή σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

- Αν το αδίκημα διαπράττεται από βαριά αμέλεια επιβάλλεται πρόστιμο 
μέχρι  € 3,417

- Αν το αδίκημα διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, 
ένοχοι θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος πρόεδρος διευθυντήςένοχοι 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.

Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

Σε τέτοια περίπτωση, ο διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, διευθυντής 
γραμματέας ή άλλος παρόμοιος αξιωματούχος θα υπόκειται σεγραμματέας ή άλλος παρόμοιος αξιωματούχος θα υπόκειται σε 
πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις € 6,834 ή σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές, ενώ το νομικό 
πρόσωπο ή ο οργανισμός, θα τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι € 11,960.

- Αν το αδίκημα διαπράττεται από βαριά αμέλεια, ο διευθύνων 
σύμβουλος, πρόεδρος, διευθυντής γραμματέας ή άλλος παρόμοιος 
αξιωματούχος θα υπόκειται σε πρόστιμο μέχρι  € 3,417 και το νομικό 
πρόσωπο ή οργανισμός σε πρόστιμο μέχρι € 6 834πρόσωπο ή οργανισμός σε πρόστιμο μέχρι € 6,834. 



Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

• Κατάργηση ή Ακυρότητα Αντίθετων Ρυθμίσεων ργη η ή ρ η μ

- Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου κάθε υφιστάμενη 
διάταξη νόμου, κανονισμού ή διατάγματος, που είναι αντίθετη προς 
τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καταργείται κατά το μέρος που 
περιέχει άμεση ή έμμεση διάκριση.  

- Κάθε υφιστάμενη ρύθμιση συλλογικής σύμβασης ή ατομικής 
σύμβασης εργασίας, εσωτερικού κανονισμού επιχειρήσεως ή, 
εξαιρούμενης της διαφορετικής μεταχείρισης λόγω φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, κανόνα ελεύθερου επαγγέλματος, που είναι 
αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου καταργείται κατά το 
μέρος που περιέχει άμεση ή έμμεση διάκριση.

Ίση Μεταχείριση 
στην Απασχόληση και την Εργασία 

• Διορισμός Επιθεωρητών ρ μ ς ρη

- Ο Υπουργός δύναται να ορίσει Αρχιεπιθεωρητή και Επιθεωρητές για 
σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

- Οι εξουσίες και τα καθήκοντα των επιθεωρητών καθορίζονται με 
κανονισμούς.



Ίση Αμοιβή Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας 

Βασικές Έννοιες:

• «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.

• «Αρχή Ισότητας στην αμοιβή»: σημαίνει την απουσία κάθε 
διάκρισης λόγω φύλου, είτε άμεσης είτε έμμεσης, όσον αφορά την 
αμοιβή για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.

• «Διάκριση λόγω φύλου»: σημαίνει άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω 
φύλου και περιλαμβάνει την εντολή για διακριτική μεταχείρισηφ ρ μβ η ή γ ρ ή μ χ ρ η
ενός προσώπου λόγω φύλου και οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή 
μεταχείριση γυναίκας λόγω της εγκυμοσύνης ή της άδειας 
μητρότητας.

Ίση Αμοιβή Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας 

• «Άμεση διάκριση λόγω φύλου»: υπάρχει όταν ένα πρόσωπο 
υφίσταται, για λόγους φύλου, λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση, από 
αυτή που υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο ένα άλλο πρόσωπο σε 
ανάλογη κατάσταση.

• «Έμμεση διάκριση λόγω φύλου»: υπάρχει όταν μία εκ πρώτης 
όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική, θέτει σε ιδιαίτερα 
μειονεκτική θέση πρόσωπα ενός φύλου, σε σύγκριση με 
πρόσωπα του άλλου φύλου, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή 
η πρακτική, δικαιολογείται αντικειμενικά από νόμιμο στόχο και τα 
μέσα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι πρόσφορα καιμέσα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι πρόσφορα και 
αναγκαία (κριτήρια για σώματα ασφαλείας αθλητική δοκιμασία, 
ανάστημα κ.λπ.).



Ίση Αμοιβή Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας 

• «Αμοιβή»: περιλαμβάνει τους συνήθεις βασικούς ή κατώτατους 
μισθούς ή αποδοχές και όλα τα άλλα οφέλη που λαμβάνει ο 
εργοδοτούμενος άμεσα ή έμμεσα σε χρήμα ή σε είδος από τονεργοδοτούμενος άμεσα ή έμμεσα σε χρήμα ή σε είδος από τον 
εργοδότη, βάσει σχέσης εργασίας.

• «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 απασχόλησης, 
περιλαμβανομένων και των κατ’ οίκον εργαζομένων, αλλά μη 
περιλαμβανομένων των αυτοεργοδοτούμενων.

• «Πρακτική»: σημαίνει κάθε επαναλαμβανόμενη μονομερή πράξη 
εργοδότη, υπό οποιαδήποτε μορφή και αν εκδηλώνεται, που είναι 
σχετική με τα θέματα που ρυθμίζονται από το Νόμο αυτό.χ ή μ μ ρ μ ζ μ

• «Απασχόληση» σημαίνει παροχή εργασίας ή υπηρεσιών με αμοιβή 
βάσει ατομικής σύμβασης ή σχέσης εργασίας ή μαθητείας ή άλλης 
ατομικής σύμβασης ή σχέσης διεπόμενης από το ιδιωτικό ή δημόσιο 
δίκαιο σε οποιοδήποτε τομέα ή κλάδο δραστηριότητας, δημόσιο ή 
ιδιωτικό.

Ίση Αμοιβή Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας 

• Πεδίο Εφαρμογής:

- Εφαρμόζεται σε όλους τους εργοδοτούμενους αναφορικά με όλες τις- Εφαρμόζεται σε όλους τους εργοδοτούμενους αναφορικά με όλες τις 
δραστηριότητες που έχουν σχέση με την απασχόληση.

• Υποχρέωση για Παροχή Ίσης Αμοιβής:
- Παρέχεται σε άνδρες και γυναίκες εργοδοτούμενους, ίση αμοιβή για 

ίδια εργασία και για εργασία ίσης αξίας.
- Αν χρησιμοποιείται σύστημα επαγγελματικής κατάταξης για τον 

καθορισμό των αμοιβών, το σύστημα πρέπει να βασίζεται σε  κοινά 
κριτήρια για άνδρες και γυναίκες και να διαμορφώνεται με τρόπο 
που να αποκλείει διακρίσεις βάσει φύλουπου να αποκλείει διακρίσεις βάσει φύλου.

- Η σύγκριση γίνεται με αναφορά σε εργοδοτούμενους που 
εργοδοτούνται ή εργοδοτήθηκαν στον ίδιο εργοδότη ή σε άλλη 
συνδεδεμένη επιχείρηση του ίδιου ομίλου κατά τα δύο προηγούμενα 
ή επόμενα χρόνια.



Ίση Αμοιβή Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας 

• Κατάργηση ή ακυρότητα αντίθετων ρυθμίσεων:

- Κάθε υφιστάμενη κατά την 1/1/2003 διάταξη νόμου ή ρύθμιση 
συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας, εσωτερικού κανονισμού 
επιχείρησης ή κανόνα ελεύθερου επαγγέλματος που είναι αντίθετη 
με τις διατάξεις του Νόμου, καταργείται κατά το μέρος που περιέχει 
άμεση ή έμμεση διάκριση εις βάρος του ενός φύλου.

- Αν η διάκριση συνίσταται σε χορήγηση δικαιώματος ή άλλου 
πλεονεκτήματος σε άτομα μόνο του ενός φύλου, το δικαίωμα ή 
πλεονέκτημα επεκτείνεται αυτοδίκαια και στα άτομα του άλλου 
φύλου (π.χ. μισθοί πρόσληψης, επίδομα βάρδιας κλπ). 

Ίση Αμοιβή Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας 

• Προστασία Εργοδοτουμένων:
Ο δ ί λύ ή βάλλ δ ή ί ό- Ουδείς απολύεται ή υποβάλλεται σε δυσμενή μεταχείριση από τον 
εργοδότη του για το λόγο ότι υπέβαλε παράπονο ή έδωσε 
μαρτυρία ή συνέβαλε στη δίωξη παραβάτη ή στη λήψη μέτρων 
βάσει του παρόντος Νόμου. Εργοδότης που παραβαίνει την 
πρόνοια αυτή υπόκειται σε πρόστιμο μέχρι €1537.

• Επιθεωρητές:

- Ορίζονται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας 
& Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

- Κύριο έργο τους η εξασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής 
εφαρμογής του Νόμου και η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και 
υποδείξεων σε εργοδότες και εργοδοτούμενους.



Ίση Αμοιβή Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας 

- Εισέρχονται χωρίς προειδοποίηση σε οποιοδήποτε χώρο μέρα ήΕισέρχονται χωρίς προειδοποίηση σε οποιοδήποτε χώρο, μέρα ή 
νύχτα, εκτός οικιακού υποστατικού.

- Συνοδεύονται από την αστυνομία.
- Προβαίνουν σε ελέγχους, έρευνες, επιθεωρήσεις, ανακρίσεις, 

εξετάσεις κλπ και απαιτούν παρουσιάσεις αρχείων, εγγράφων, 
στοιχείων κλπ.

- Συντάσσουν πρακτικό.

Ίση Αμοιβή Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας 

• Επιτροπή Έρευνας και Αξιολόγησης Εργασίας:

Διορίζεται από τον Υπουργό εφόσον παραπεμφθεί διαφορά- Διορίζεται από τον Υπουργό εφόσον παραπεμφθεί διαφορά.
- Τριμελής – κατάλογος από Κοινωνικούς Εταίρους.
- Συλλέγει στοιχεία, διεξάγει έρευνες, αξιολογεί τις συγκρινόμενες 

εργασίες και εντός τριών μηνών υποβάλλει Έκθεση στον 
Επιθεωρητή.

• Τεχνική Επιτροπή:
- Διαφορά σε Δικαστήριο.

Το Δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη την έκθεση της επιτροπής- Το Δικαστήριο μπορεί να λάβει υπόψη την έκθεση της επιτροπής 
έρευνας ή να διορίσει Τεχνική Επιτροπή για καθορισμό της εργασίας 
ίσης αξίας.



Ίση Αμοιβή Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας 

• Κριτήρια Σύγκρισης και Αξιολόγησης Εργασίας Ίσης Αξίας:

- Φύση καθηκόντων- Φύση καθηκόντων.
- Βαθμός ευθύνης.
- Προσόντα, δεξιότητες και αρχαιότητα.
- Απαιτήσεις που έχουν σχέση με φυσικά ή πνευματικά προσόντα π.χ. 

τις ικανότητες, την καταβαλλόμενη προσπάθεια κλπ.
- Συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται η εργασία.
- 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 ή κατά πόσομικρής σημασίας σε σχέση με το σύνολο της εργασίας ή κατά πόσο 
η συχνότητα με την οποία παρουσιάζονται οι διαφορές δεν 
επηρεάζει το σύνολο της εργασίας (επιπλέον καθήκοντα 
περιστασιακά-συχνότητα).

Ίση Αμοιβή Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας 

• Εξωδικαστική Προστασία – Επίτροπος Διοικήσεως:
(απόφαση Επιτρόπου, όχι δικαίωμα για επιβολή ποινών)(απόφαση Επιτρόπου, όχι δικαίωμα για επιβολή ποινών)

• Αρμόδια Δικαστήρια:
- Επιφυλασσομένης της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, 
αρμοδιότητα για την εκδίκαση εργατικών διαφορών και άλλων 
διαφορών ιδιωτικού δικαίου εξ’ αφορμής εφαρμογής του Νόμου 
αυτού, έχει το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.



Ίση Αμοιβή Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας 

• Αδικήματα – Ποινές:
- Όποιος εκ προθέσεως παραβαίνει κάποια από τις διατάξεις τουΌποιος εκ προθέσεως παραβαίνει κάποια από τις διατάξεις του 

Νόμου τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι €6834 ή με φυλάκιση μέχρι 6 
μήνες ή και με τις δύο ποινές. Αν το αδίκημα διαπράττεται από
νομικό πρόσωπο ένοχος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος ο οποίος 
τιμωρείται με τα πιο πάνω και το νομικό πρόσωπο τιμωρείται με
πρόστιμο μέχρι €11960.

- Αν η παράβαση γίνεται με βαριά αμέλεια, επιβάλλεται πρόστιμο 
μέχρι €3417. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος 
εκπρόσωπος τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι €3417 και το νομικό 

ό ό έ €6834πρόσωπο με πρόστιμο μέχρι €6834.

Ίση Αμοιβή Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσης Αξίας 

- Αν κάποιος εκ προθέσεως εμποδίζει επιθεωρητή κατά την  
άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας του ή αρνείται να απαντήσει ή ξ ς
απαντά ψευδώς σε έρευνα, ή παραλείπει να παρουσιάσει 
στοιχείο - βιβλίο - αρχείο κ.λπ που απαιτείται βάσει του Νόμου 
αυτού ή αφαιρεί ή αλλοιώνει έντυπο αναρτημένο κατ’ εντολή 
επιθεωρητή ή παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει 
πρόσωπο να εμφανιστεί ενώπιον επιθεωρητή ή να εξεταστεί από 
αυτόν, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή με πρόστιμο 
μέχρι €5125 ή και με τις δύο ποινές. Αν γίνονται από νομικό 
πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπος τιμωρείται με τις ίδιες 
ποινές και το νομικό πρόσωπο με πρόστιμο μέχρι €8543.

- Αν τα πιο πάνω γίνουν με βαριά αμέλεια, επιβάλλεται πρόστιμο 
μέχρι €1537. Αν είναι νομικό πρόσωπο ο νόμιμος εκπρόσωπος 
τιμωρείται με πρόστιμο €1537 και το νομικό πρόσωπο με 
€5125.



Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Βασικές Έννοιες:
Α ή Ί Μ ί ί ί άθ• «Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης» σημαίνει την απουσία κάθε 
διάκρισης λόγω φύλου, είτε άμεσης είτε έμμεσης, σε συσχετισμό 
ιδίως με την έγγαμη ή οικογενειακή κατάσταση, όσον αφορά 
οποιοδήποτε από τα ρυθμιζόμενα θέματα με το Νόμο αυτό.

• «Διάκριση λόγω φύλου» σημαίνει κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση, 
περιλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης ή 
παρενόχλησης καθώς και οποιασδήποτε λιγότερο ευνοϊκής 
μεταχείρισης γυναίκας που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, τον 
τοκετό, τη γαλουχία, τη μητρότητα ή ασθένεια οφειλόμενη στηντοκετό, τη γαλουχία, τη μητρότητα ή ασθένεια οφειλόμενη στην 
εγκυμοσύνη ή τον τοκετό αλλά μη περιλαμβανομένων των θετικών 
δράσεων, ενώ οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή για διάκριση εις βάρος 
προσώπων, λόγω φύλου, αποτελεί διάκριση λόγω φύλου.

Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

• «Άμεση διάκριση λόγω φύλου» υπάρχει όταν ένα πρόσωπο 
υφίσταται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση λόγω φύλου από ότι ένα άλλουφίσταται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση λόγω φύλου από ότι ένα άλλο 
υφίσταται, έχει υποστεί ή θα υφίστατο σε μια ανάλογη κατάσταση."
(δημοσίευση θέσης εργασίας «ζητείται κοπέλα….., απόλυση 
αντικαταστάτριας λόγω εγκυμοσύνης, μη πρόσληψη εγκύου). 

• «Έμμεση διάκριση λόγω φύλου» υπάρχει όταν μια διάταξη, ένα 
κριτήριο, ή μια πρακτική εκ πρώτης όψεως ουδέτερη/ο θέτει άτομα 
ενός φύλου σε ιδιαίτερη 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 μ ρ γη μ μ μ
μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι κατάλληλα και αναγκαία
(κριτήρια για σώματα ασφαλείας αθλητική δοκιμασία, ανάστημα κλπ)



Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

• «Θετικές δράσεις» σημαίνει μέτρα τα οποία, προς τον σκοπό 
εξασφαλίσεως πλήρους και ουσιαστικής ισότητας ανδρών και ξ φ ς ήρ ς ής η ς ρ
γυναικών στον επαγγελματικό βίο, προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήματα 
για τα άτομα του φύλου που εκπροσωπείται λιγότερο σε θέσεις 
εργασίας ή βαθμίδες ιεραρχίας ή τομείς επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κυρίως για τις γυναίκες, ώστε να τα διευκολύνουν να ασκήσουν μια 
επαγγελματική δραστηριότητα, ή τα οποία περιλαμβάνουν ή 
αντισταθμίζουν μειονεκτήματα στην σταδιοδρομία των ατόμων αυτών. 
Δεν αποτελούν θετικές δράσεις τα μέτρα προστασίας των γυναικών 
λόγω εγκυμοσύνης, τοκετού, γαλουχίας ή μητρότητας.
Παραδείγματα:
- επέκταση άδειας μητρότηταςεπέκταση άδειας μητρότητας
- ευέλικτο ωράριο εργασίας, εργασία από το σπίτι κλπ
- επίδομα μητέρων μονογονεϊκών οικογενειών 
- κάλυψη για κόστος παιδοκομικού σταθμού/νηπιαγωγείου ή δημιουργία τέτοιου στις 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης 

Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

• Σκοπός του Νόμου: 

 H εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών, αναφορικά με:

- Την πρόσβαση σε επαγγελματικό προσανατολισμό.
- Την πρόσβαση σε επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (μαθητεία, 

επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, κ.λπ.) και τους όρους/συνθήκες 
παροχής τους.

- Την πρόσβαση σε απασχόληση ή θέση εργασίας (μόνιμη, προσωρινή,Την πρόσβαση σε απασχόληση ή θέση εργασίας (μόνιμη, προσωρινή, 
έκτακτη, ορισμένης διάρκειας, αορίστου χρόνου, πλήρης ή μερική, 
συνεχής ή μη και σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας).



Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

- Τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης και ανέλιξης (τοποθέτηση, 
μονιμοποίηση ένταξη μετάθεση μετακίνηση απόσπαση προαγωγή)μονιμοποίηση, ένταξη, μετάθεση, μετακίνηση, απόσπαση, προαγωγή).

- Τους όρους και τις προϋποθέσεις απόλυσης.
- Την πρόσβαση σε ελεύθερα επαγγέλματα.
- Ιδιότητα μέλους και συμμετοχή σε οργανώσεις εργαζομένων ή 

Εργοδοτών. 

Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

• Ίση Μεταχείριση - Θετικές δράσεις:

Άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης σε όλα τα πιο 
πάνω θέματα, απαγορευμένης οποιασδήποτε διάκρισης λόγω φύλου.

Η έλλειψη υπαιτιότητας δεν αποκλείει τον παράνομο χαρακτήρα της 
διάκρισης, ούτε την ευθύνη του παραβάτη.

Η άμεση διάκριση, σε αντίθεση με την έμμεση, δεν επιδέχεται 
δικαιολόγηση.

Οι θετικές δράσεις συνάδουν με τον Νόμο και εξυπηρετούν τον σκοπό 
του. Μπορούν να προβλεφτούν με συλλογικές συμβάσεις κ.λπ.



Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

• Εξαιρέσεις:

Ο Νό όζ όλ ζό άΟ Νόμος εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους αναφορικά με 
όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την απασχόληση. 
Εξαιρούνται οι κάτωθι επαγγελματικές δραστηριότητες επειδή το 
φύλο συνιστά παράγοντα αποφασιστικής σημασίας για την 
άσκηση τους:

Οι εξαιρέσεις αυτές ισχύουν εφόσον εξυπηρετούν ένα νόμιμο 
σκοπό και εφόσον η ανωτέρω απαίτηση ανταποκρίνεται στην 
αρχή της αναλογικότητας.

Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

(α) Η απασχόληση σε συγκεκριμένη θέση όταν για λόγους(α) 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 του άλλου φύλου θα 
προκαλούσε σημαντική διαφορά στη φύση της θέσης.

(β) 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 παρασχεθούνσυγκεκριμένες υπηρεσίες να μην μπορούν λογικά να παρασχεθούν 
από πρόσωπο του άλλου φύλου.



Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

(γ) Η απασχόληση σε συγκεκριμένη θέση όταν τα καθήκοντα της 
θέσης περιλαμβάνουν προσωπικές υπηρεσίες και είναιθέσης περιλαμβάνουν προσωπικές υπηρεσίες και είναι 
απαραίτητο όπως απασχολούνται πρόσωπα και των δύο φύλων.

(δ) Η απασχόληση σε συγκεκριμένη θέση όταν η θέση αφορά την 
παροχή προσωπικής φύσης υπηρεσιών, όπως η κατ’ οίκον 
φροντίδα ηλικιωμένων ή αναπήρων.

(ε) Η απασχόληση ανδρών στη θέση δεσμοφύλακα στις 
γυναικείες φυλακές και γυναικών στις ανδρικές φυλακές.γ ς φ ς γ ς ρ ς φ ς

Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

(στ) Η απασχόληση στις δυνάμεις ασφαλείας ή σώματα ιδιωτικής 
ασφάλειας:ασφάλειας:

- σε ειδικά σώματα με αποστολή τον έλεγχο και αφοπλισμό βίαιων 
ατόμων, την καταστολή οχλαγωγίας και την απελευθέρωση 
ομήρων
- σε θέσεις που η απασχόληση άνδρα ή γυναίκας επιβάλλεται για 
λόγους ηθικής ή σεβασμού της προσωπικότητας του ατόμου.

(ζ) Η απασχόληση γυναικών σε υπόγειες εργασίες σε μεταλλεία.



Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

• Παρενόχληση και Σεξουαλική Παρενόχληση:

"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.

Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

"Παρενόχληση" σημαίνει ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της 
συμπεριφορά σχετιζόμενη με το φύλο ενός προσώπου, η οποία έχει ως μ ρ φ ρ χ ζ μ η μ φ ς ρ η χ ς
σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, 
ιδίως όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, 
ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον."

• Άκυρη απόλυση:

Επιφυλασσομένων των διατάξεων περί αποζημιώσεων τόσο η απόλυση 
όσο και οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή των συνθηκών απασχόλησης, 
εργαζόμενου που έκανε καταγγελία ή διαμαρτυρία με σκοπό να κάνει 
σεβαστή την αρχή της ίσης μεταχείρισης ή εργαζομένου πουσεβαστή την αρχή της ίσης μεταχείρισης ή εργαζομένου που 
απέκρουσε ή κατάγγειλε σεξουαλική παρενόχληση, είναι απολύτως 
άκυρη, εκτός αν ο εργοδότης αποδείξει ότι αυτή οφείλεται σε λόγο 
άσχετο προς την καταγγελία ή τη διαμαρτυρία ή την απόκρουση.



Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

• Δικαστική Προστασία:

Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του ΝόμουΚάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του Νόμου 
αυτού δικαιούται να διεκδικεί τα δικαιώματα του ενώπιον παντός 
αρμοδίου Δικαστηρίου ακόμα και αν η σχέση στο πλαίσιο της 
οποίας εικάζεται ότι έγινε η παράβαση έχει λήξει. 

Αν επικαλείται και αποδεικνύει πραγματικά περιστατικά από τα οποία 
τεκμαίρεται η παράβαση, το δικαστήριο υποχρεώνει τον αντίδικό του 
να αποδείξει ότι δεν υπήρξε καμία παράβαση το Νόμου αυτού. 

Επιφυλασσομένης της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του ΑνωτάτουΕπιφυλασσομένης της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, αρμοδιότητα 
για την εκδίκαση εργατικών διαφορών και άλλων διαφορών ιδιωτικού 
δικαίου εξ΄αφορμής εφαρμογής του Νόμου αυτού, έχει το Δικαστήριο 
Εργατικών Διαφορών.

Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Το Δικαστήριο επιδικάζει δίκαιη και εύλογη αποζημίωση που καλύπτει 
ολόκληρη την θετική ζημιά περιλαμβανομένων των αποδοχών ηρη η ή ζημ ρ μβ μ χ
υπερημερίας (πλήρεις μισθολογικές απολαβές) και χρηματική 
ικανοποίηση για τυχόν ηθική ή σωματική βλάβη του αιτητή που 
προκλήθηκαν από τον παραβάτη. 

Σε περίπτωση δε απόλυσης, αν ο εργαζόμενος το ζητήσει, το Δικαστήριο 
εκτός από την πιο πάνω αποζημίωση διατάζει την επαναπρόσληψη
χωρίς να εξετάζει την καλή ή κακή πίστη του εργοδότη. Στην περίπτωση 
επαναπρόσληψης εφόσον επιδικαστεί η πιο πάνω αποζημίωση, ο 
εργαζόμενος δεν δικαιούται σε αναδρομική καταβολή μισθών ή 
ωφελημάτων Όμως το χρονικό διάστημα της απόλυσης θεωρείταιωφελημάτων. Όμως το χρονικό διάστημα της απόλυσης θεωρείται 
για όλους τους σκοπούς ως υπηρεσία. Σεπερίπτωση διαφοράς ή 
σύγκρουσης των διατάξεων του Νόμου αυτού και των διατάξεων του 
Νόμου περί τερματισμού απασχόλησης, υπερισχύουν οι διατάξεις του 
Νόμου αυτού.



Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Επιτροπή Ισότητας:

Συνίσταται Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και 
την Επαγγελματική Εκπαίδευση η οποία απαρτίζεται από 
υπηρεσιακούς διαφόρων Υπουργείων και εκπροσώπους των 
κοινωνικών εταίρων.

Ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός και έχει αρμοδιότητα να 
επιλαμβάνεται θεμάτων που εμπίπτουν στον σκοπό και το πεδίο 
εφαρμογής του Νόμου αυτού περιλαμβανομένης και της παροχής σε 
όποιον ζητήσει, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, συμβουλών επίόποιον ζητήσει, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, συμβουλών επί 
θεμάτων σχετικών με την ισότητα των φύλων. Επίσης, ανάμεσα σε 
άλλα υποβάλλει αυτεπάγγελτα παράπονα ή δέχεται παράπονα και 
τα διαβιβάζει στους επιθεωρητές.

Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Επίτροπος Διοικήσεως:Επίτροπος Διοικήσεως:

Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση 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 Διοίκησης, ο οποίος έχει αρμοδιότητα να 
εξετάζει το εν λόγω παράπονο σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης των 
Φυλετικών και Ορισμένων άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο του 
2004.



Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Επιθεωρητές:

Κύριο έργο η εξασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής 
εφαρμογής του Νόμου και η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και 
υποδείξεων στους εργοδότες, εργαζόμενους και λοιπά φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και οργανισμούς.

Ερευνούν τα καταγγελόμενα και αν επιτύχουν διευθέτηση της 
διαφοράς συντάσσουν πρακτικό συμβιβασμού, αν όχι, συντάσσουν 
πρακτικό  με τις πράξεις και διαπιστώσεις τους οι οποίες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ενώπιον δικαστηρίου.να χρησιμοποιηθούν ενώπιον δικαστηρίου.

Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Αδικήματα και Ποινές:

Όποιος εκ προθέσεως παραβαίνει κάποια από τις διατάξεις του Νόμου
που αφορούν την ίση μεταχείριση ή/και την σεξουαλική παρενόχληση 
ή/και παρενόχληση, τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι €6834 ή με 
φυλάκιση μέχρι 6 μήνες ή και με τις δύο ποινές. 
Αν το 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 
διαπράχθηκε με τη συγκατάθεση, σύμπραξη ή ανοχή του και οι 
οποίοι τιμωρούνται με τις πιο πάνω ποινές ενώ το νομικό πρόσωπο 
ή οργανισμός τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι €11960.



Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Αν η παράβαση γίνεται με βαριά αμέλεια, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι 
€3410, το ίδιο ποσό και υπό τις ίδιες πιο πάνω προϋποθέσεις στα πιο 
πάνω πρόσωπα, ενώ στο νομικό πρόσωπο ή οργανισμό πρόστιμο 
μέχρι €6834.

Αν κάποιος εκ προθέσεως εμποδίζει επιθεωρητή κατά την άσκηση 
οποιασδήποτε εξουσίας του ή αρνείται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς 
σε έρευνα, ή παραλείπει να παρουσιάσει στοιχείο - βιβλίο - αρχείο κ.λπ 
που απαιτείται βάσει του Νόμου αυτού ή αφαιρεί ή αλλοιώνει έντυπο 
αναρτημένο κατ’ εντολή επιθεωρητή ή παρεμποδίζει ή αποπειράται να 
παρεμποδίσει πρόσωπο να εμφανιστεί ενώπιον επιθεωρητή ή να 
εξεταστεί από αυτόν τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή μεεξεταστεί από αυτόν, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή με 
πρόστιμο μέχρι € 5125 ή και με τις δύο ποινές. Αν γίνονται από νομικό 
πρόσωπο ή οργανισμό ο διευθύνων σύμβουλος κ.λπ. τιμωρούνται με 
τις ίδιες ποινές και το νομικό πρόσωπο με πρόστιμο μέχρι €8543.

Ίση Μεταχείριση Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Αν τα πιο πάνω γίνουν με βαριά αμέλεια, τότε όλοι αυτοί τιμωρούνται μεγ μ β ρ μ μ ρ μ
πρόστιμο μέχρι €1700. Αν είναι νομικό πρόσωπο ή οργανισμός, ο 
διευθύνων σύμβουλος κ.λπ. με € 1700 και το νομικό πρόσωπο με 
€5125.


