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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 3828, 31.3.2004

Ν. 58(Ι)/2004

Ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόµος του 2004 εκδίδεται µε
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52
του Συντάγµατος.

Αριθµός 58(Ι) του 2004
Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004
Για σκοπούς µερικής εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε
τίτλο:
(α) «Οδηγία 2000/78/ΕΚ

του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, για τη
διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την
εργασία» (ΕΕ L 303 της 21.2.2000 σ. 16) και,
(β) «Οδηγία 2000/43/ΕΚ

του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρµογής
της αρχής της ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής» (ΕΕ L 180 της 19.07.2000, σ. 22).
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση
50(Ι) του 2007 και την Εργασία Νόµος του 2004.
86(Ι) του 2009.

Για σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει
διαφορετική έννοια—

Ερµηνεία. 2.

«άµεση διάκριση» σηµαίνει τη λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση που υφίσταται ένα
πρόσωπο για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 3, από αυτήν που
υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο σε ανάλογη κατάσταση ένα άλλο πρόσωπο·
177(Ι) του 2002. «αµοιβή» έχει

την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Ίσης Αµοιβής µεταξύ
Ανδρών και Γυναικών για Ίδια Εργασία ή για Εργασία. Ίσης Αξίας Νόµος του
2002·

«απασχόληση» σηµαίνει παροχή

εργασίας ή υπηρεσιών µε αµοιβή βάσει ατοµικής
σύµβασης ή σχέσης εργασίας ή µαθητείας ή άλλης ατοµικής σύµβασης ή σχέσης
διεπόµενης είτε από το ιδιωτικό είτε από το δηµόσιο δίκαιο,
συµπεριλαµβανοµένων της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, της ∆ηµόσιας Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας, της ∆ικαστικής Υπηρεσίας, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των
νοµικών προσώπων και οργανισµών δηµόσιου και ιδιωτικού δικαίου, των Ενόπλων
∆υνάµεων και των ∆υνάµεων Ασφαλείας·
«αρχή

της ίσης µεταχείρισης» σηµαίνει την απουσία κάθε άµεσης ή έµµεσης
διάκρισης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 3·
«έµµεση διάκριση» σηµαίνει κάθε εκ

πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή
πρακτική που ενδέχεται να προκαλέσει µειονεκτική µεταχείριση ενός προσώπου
για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 3 σε σχέση µε άλλα
πρόσωπα, εκτός εάν η εν λόγω διάταξη, κριτήριο ή πρακτική δικαιολογείται
αντικειµενικά από ένα θεµιτό στόχο και τα µέσα για την επίτευξη του στόχου
αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία·
3 του 1991 «Επίτροπος ∆ιοίκησης» σηµαίνει τον
98(Ι) του 1994 περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Νόµων
101(Ι) του 1995.

«εργαζόµενος»

εκάστοτε Επίτροπο ∆ιοίκησης δυνάµει των

σηµαίνει κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή µαθητεύει µε πλήρη ή
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µερική απασχόληση, για ορισµένο ή αόριστο, συνεχή ή µη χρόνο, ασχέτως του
τόπου απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων και των κατ’ οίκον εργαζοµένων αλλά
µη συµπεριλαµβανοµένων των αυτοεργοδοτούµενων προσώπων
«εργοδότης»

σηµαίνει την Κυβέρνηση της ∆ηµοκρατίας, τις Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό δηµόσιου ή
ιδιωτικού δικαίου, σε οποιοδήποτε δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή κλάδο
δραστηριότητας που απασχολεί ή απασχολούσε εργαζοµένους·
«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
«παρενόχληση» σηµαίνει

την ανεπιθύµητη συµπεριφορά που εκφράζεται µε λόγια
ή µε πράξεις και συνδέεται µε έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 3,
µε σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη
δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού
περιβάλλοντος·

«τρίτη χώρα» σηµαίνει χώρα που δεν είναι κράτος µέλος·
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
505306422

Σκοπός του παρόντος Νόµου είναι 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.

Σκοπός. 3.

Πεδίο εφαρµογής. 4. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 5, ο παρών 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—
(α )

Τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση, την αυτοαπασχόληση 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 της απόκτησης πρακτικής
επαγγελµατικής πείρας·

(γ)

τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης συµπεριλαµβανοµένων
των διατάξεων 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.
Ο παρών Νόµος δεν καλύπτει τη διαφορετική µεταχείριση λόγω
υπηκοότητας και δε θα θίγει τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις που αφορούν την
εισδοχή και παραµονή υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων στην επικράτεια των
κρατών µελών, ούτε στη µεταχείριση που απορρέει από τη νοµική κατάσταση των
εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων.

Εξαιρέσεις. 5.—(1)

Η διαφορετική µεταχείριση που βασίζεται σε έναν από τους λόγους που
αναφέρονται στο άρθρο 3 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,
(2)
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εφόσον ο στόχος είναι θεµιτός και η προϋπόθεση ανάλογη.
Εξαιρουµένης της διαφορετικής µεταχείρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, ο παρών Νόµος—
(3)

(α )

∆εν 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,
εξαιρουµένων 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 ασφάλεια, την προάσπιση της
τάξης και την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας και των
δικαιωµάτων και ελευθεριών των άλλων.
Απαγόρευση 6.—(1) Τηρουµένων
διακρίσεων στην οποιαδήποτε—
απασχόληση.
(α) Άµεση διάκριση,

των διατάξεων των άρθρων

7

και

8,

απαγορεύεται

(β) έµµεση διάκριση,
(γ) παρενόχληση, ή
(δ )

εντολή για την εφαρµογή διακριτικής µεταχείρισης λόγω θρησκείας ή
πεποιθήσεων, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισµού, φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής στους τοµείς που καλύπτει το άρθρο 4.
Εξαίρεση για 7. Στην περίπτωση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων των εκκλησιών ή άλλων
διακρίσεις λόγω δηµόσιων ή ιδιωτικών ενώσεων, η δεοντολογία των οποίων εδράζεται στη
θρησκείας ή θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, η διαφορετική µεταχείριση που εδράζεται στο
πεποιθήσεων. θρήσκευµα ή τις πεποιθήσεις ενός προσώπου δε συνιστά διάκριση κατά την έννοια
του άρθρου 6, 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.
Εξαιρέσεις για 8.—(1) Η διαφορετική µεταχείριση λόγω ηλικίας δε συνιστά διάκριση κατά την
διακρίσεις λόγω έννοια του άρθρου 6, εφόσον—
ηλικίας.
(α) ∆ικαιολογείται 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.

Η διαφορετική µεταχείριση που αναφέρεται στο εδάφιο
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων—
(2)

(1),

µπορεί να

(α) Την καθιέρωση ειδικών συνθηκών για την πρόσβαση στην απασχόληση και την
επαγγελµατική κατάρτιση, για την απασχόληση και την εργασία,
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,
(β )

τον καθορισµό ελάχιστων ορίων ηλικίας, επαγγελµατικής 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.
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(3) ∆ε συνιστά διάκριση λόγω ηλικίας, ο

καθορισµός ηλικίας για την ένταξη ή την
αποδοχή σε παροχές συνταξιοδότησης 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.
Οι διατάξεις του άρθρου 6 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 εργασίας.
(4)

∆εν 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.

Θετικές δράσεις. 9.

Προστασία έναντι 10. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δυσµενής µεταχείριση ή
αντιποίνων. οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο προβαίνει σε καταγγελία

επίπτωση έναντι
ή εµπλέκεται σε
διαδικασία που στοχεύει στην πραγµάτωση της αρχής της ίσης µεταχείρισης.

∆ικαστική 11. Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του παρόντος Νόµου,
προστασία και δικαιούται να διεκδικεί τα δικαιώµατά του ενώπιον κάθε αρµόδιου δικαστηρίου και
βάρος απόδειξης. να χρησιµοποιεί κάθε πρόσφορο µέσο για την απόδειξη της παράβασης και της
πάσης φύσεως υλικής ή ηθικής ζηµιάς που υπέστη λόγω αυτής:
2 του 50(Ι) του
2007.

337272286

Νοείται ότι, σε κάθε δικαστική διαδικασία εκτός από ποινική, αν ο διάδικος που
ισχυρίζεται ότι θίγεται από παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόµου,
στοιχειοθετεί πραγµατικά περιστατικά από τα οποία πιθανολογείται η παράβαση,
το ∆ικαστήριο υποχρεώνει τον αντίδικό του να αποδείξει ότι δεν υπήρξε καµία
παράβαση του παρόντος Νόµου.

Αρµόδιο 12.—(1) Επιφυλασσοµένης της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου
∆ικαστήριο. ∆ικαστηρίου, δυνάµει του Άρθρου 146 του Συντάγµατος, αρµοδιότητα για την

επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από τον παρόντα Νόµο σε σχέση µε
διακριτική µεταχείριση στην απασχόληση έχει το ∆ικαστήριο Εργατικών
∆ιαφορών:

2 του 86(Ι) του
2009.
8 του 1967
25 του 1968
23 του 1969
26 του 1970
34 του 1972
66 του 1972
5 του 1973
85 του 1979
55 του 1980
65(Ι) του 1993
79(Ι) του 1996
26(Ι) του 1997
110(Ι) του 1999
165(Ι) του 2001
66(Ι) του 2002
72(Ι) του 2002
169(Ι) του 2002
18(Ι) του 2005.

Νοείται ότι διαφορά που προκύπτει από τον παρόντα Νόµο σε σχέση µε διακριτική
µεταχείριση στους τοµείς που καλύπτει το άρθρο 4, αποτελεί εργατική διαφορά
κατά την έννοια του περί Ετησίων Αδειών µετ’ Απολαβών Νόµου, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται.

Σε περίπτωση αγωγής ενώπιον του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου δυνάµει της
παραγράφου 6 του Άρθρου 146 του Συντάγµατος και υπό τον όρο ότι πληρούνται
(2)
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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
εύλογη αποζηµίωση· ή

6

του Άρθρου

146,

δίκαιη και

(β) ολόκληρη 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.
Το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών επιδικάζει δίκαιη και εύλογη
αποζηµίωση, 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.

(3)

Εξώδικη 13. Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του παρόντος Νόµου σε
προστασία. σχέση µε διακριτική µεταχείριση στην απασχόληση, δικαιούται να υποβάλλει
σχετικό παράπονο στον Επίτροπο ∆ιοίκησης, ο οποίος έχει αρµοδιότητα να
42(Ι) του 2004. εξετάζει το εν λόγω παράπονο σύµφωνα µε τον περί Καταπολέµησης των
Φυλετικών και Ορισµένων Άλλων ∆ιακρίσεων (Επίτροπος) Νόµο του 2004.
3 του 50(Ι) του 14. Οργανώσεις εργαζοµένων ή άλλες οργανώσεις ή νοµικά πρόσωπα
2007. έχουν έννοµο συµφέρον να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι διατάξεις του

τα οποία
παρόντος
Εκπροσώπηση από Νόµου, µπορούν να ασκούν µε την έγκριση του ενάγοντος τα δικαιώµατα των
Οργανώσεις. άρθρων 11 και 13 είτε εξ ονόµατός του είτε προς υπεράσπισή του και, σε τέτοια
περίπτωση, ισχύουν επίσης οι διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος Νόµου
αναφορικά µε το βάρος απόδειξης.
Ποινικές κυρώσεις. 15.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 6 και 10 του
παρόντος Νόµου είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται

σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν
υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αν το προβλεπόµενο στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αδίκηµα
διαπράττεται από νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, ένοχοι θα είναι ο διευθύνων
σύµβουλος, πρόεδρος, διευθυντής, γραµµατέας ή άλλος παρόµοιος αξιωµατούχος
του νοµικού προσώπου ή οργανισµού εφόσον, αποδειχθεί ότι το αδίκηµα έχει
διαπραχθεί µε τη συγκατάθεση, σύµπραξη ή ανοχή του, ο οποίος θα τιµωρείται
κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, καθώς και το νοµικό πρόσωπο ή ο
οργανισµός, που θα τιµωρείται µόνο µε πρόστιµο µέχρι επτά χιλιάδες λίρες.
(2)

Αν το προβλεπόµενο στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου αδίκηµα
διαπράττεται από βαρεία αµέλεια, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι δύο χιλιάδες λίρες.
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 µε πρόστιµο µέχρι τέσσερις χιλιάδες
λίρες.
(3)

Κατάργηση ή 16.—(1) Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου κάθε υφιστάµενη
ακυρότητα διάταξη νόµου, κανονισµού ή διατάγµατος, που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις
αντίθετων του παρόντος Νόµου, καταργείται κατά το µέρος που περιέχει άµεση ή έµµεση
ρυθµίσεων. διάκριση.
(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
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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 καταχώρηση εναρκτήριας κλήσης·
(β) ανεξάρτητα από την ενώπιον του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου διαδικασία, η οποία
αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, κάθε ∆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.

Κάθε υφιστάµενη κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου ρύθµιση
συλλογικής σύµβασης ή ατοµικής σύµβασης εργασίας, εσωτερικού κανονισµού
επιχειρήσεως ή, εξαιρουµένης 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.
(4)

Οποιαδήποτε νέα ρύθµιση συλλογικής σύµβασης ή ατοµικής σύµβασης
εργασίας, εσωτερικού κανονισµού επιχειρήσεως ή, εξαιρουµένης της διαφορετικής
µεταχείρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, κανόνα ελεύθερου
επαγγέλµατος, που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, θα είναι
άκυρη κατά το µέρος που περιέχει άµεση ή έµµεση διάκριση.
(5)

Εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί ακυρότητα κάποιας διάταξης ή ρύθµισης κατ’
εφαρµογή των εδαφίων (1), (2), (3), (4) και (5), η ισχύς της εξετάζεται
παρεµπιπτόντως επ’ ευκαιρία σχετικής δίκης από αρµόδιο Επαρχιακό ∆ικαστήριο
ή το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών, το οποίο στην περίπτωση διατάξεων
συλλογικών συµβάσεων ή εσωτερικού κανονισµού επιχείρησης, πριν αποφασίσει
επί της κατάργησης ακούει τα ενδιαφερόµενα µέρη.

(6)

Οι τελεσίδικες αποφάσεις που εκδίδονται δυνάµει του εδαφίου (3) του
παρόντος άρθρου ισχύουν έναντι πάντων. Όσες αποφάσεις αφορούν συλλογική
σύµβαση εργασίας κοινοποιούνται από τον Πρωτοκολλητή του ∆ικαστηρίου στις
αρµόδιες εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις, οι οποίες υποχρεούνται να
σηµειώσουν στο κείµενο της σχετικής συλλογικής σύµβασης την κατάργηση ή
ακυρότητα που διαπιστώθηκε.
(7)

Υποβολή έκθεσης 18.—(1) Ο Υπουργός ετοιµάζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
προς την Επιτροπή. Κοινοτήτων µέχρι τις 19 Ιουλίου 2005, και στη συνέχεια κάθε 5 χρόνια, έκθεση
σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος Νόµου.
(2) Κατά την

ετοιµασία της έκθεσης, ο Υπουργός λαµβάνει υπόψη τις απόψεις των
κοινωνικών εταίρων και των µη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται µε
τα θέµατα που καλύπτει ο παρών Νόµος.
558598816

∆ιορισµός 19.—(1) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει Αρχιεπιθεωρητή χαι Επιθεωρητές
Επιθεωρητών. σκοπούς καλύτερης εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Νόµου.

για

Οι εξουσίες και τα καθήκοντα των επιθεωρητών που ορίζονται δυνάµει του
εδαφίου (1), καθορίζονται µε κανονισµούς.
(2)

Έναρξη της ισχύος 20. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004.
του παρόντος
Νόµου.
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