
Ποιός είναι ο σκοπός του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών
στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου

Ο εν λόγω Νόμος διασφαλίζει την προώθηση ίσων ευκαιριών και την εφαρμογή της
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου στην εργασία και στην επαγγελ-
ματική εκπαίδευση.

Τι εννοούμε όταν λέμε «διάκριση λόγω φύλου»

Διάκριση λόγω φύλου σημαίνει κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση, περιλαμβανομένης
της σεξουαλικής παρενόχλησης ή παρενόχλησης καθώς και οποιασδήποτε λιγότερο
ευνοϊκής μεταχείρισης γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης, τοκετού, γαλουχίας ή μητρό-
τητας ή ασθένειας οφειλόμενης στην εγκυμοσύνη ή στον τοκετό.

Ποιά είναι τα είδη διάκρισης λόγω φύλου

1. Άμεση διάκριση 

2. Έμμεση διάκριση 

3. Διάκριση λόγω εγκυμοσύνης ή/και οικογενειακής κατάστασης 

4. Παρενόχληση

5. Σεξουαλική παρενόχληση 

6. Εντολή για την εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου

Ο Νόμος εφαρμόζεται τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε
σχέση με:

l Την πρόσβαση σε απασχόληση/αυτοαπασχόληση/ εργασία, περιλαμβανομένων
των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης ανεξάρτητα από τον κλάδο
δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας. 

l Την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού,
αναπροσανατολισμού, κατάρτισης και επιμόρφωσης.

l Τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, περιλαμβανομένων των
όρων απολύσεων και των αμοιβών.

l Την ιδιότητα μέλους και τη συμμετοχή σε οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδο-
τών, περιλαμβανομένων των ωφελημάτων που χορηγούνται από τέτοιες οργα-
νώσεις.

Σημαντικές ρυθμίσεις για το θέμα των εγκύων και των θυμάτων σεξουαλικής
παρενόχλησης

Έγκυες εργαζόμενες – οι έγκυες εργαζόμενες απολαμβάνουν αυξημένης προστα-
σίας με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, αφού η λιγότερο ευνοϊκή μεταχεί-
ριση γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης, τοκετού, γαλουχίας, μητρότητας ή ασθένειας
οφειλόμενης στην εγκυμοσύνη ή τον τοκετό τεκμαίρεται, μέχρι αποδείξεως του
εναντίου, ότι οφείλεται σε μια από τις καταστάσεις αυτές. Υπάρχει, δηλαδή, αυ-
τόματη αντιστροφή του βάρους της απόδειξης και καλείται ο εργοδότης να απο-
δείξει ότι η οποιαδήποτε δυσμενής βλαπτική μεταβολή των συνθηκών εργασίας
γυναίκας εργαζόμενης δεν σχετίζεται με τις πιο πάνω αναφερόμενες καταστάσεις.

Επιπρόσθετα, διασφαλίζεται στις έγκυες γυναίκες το δικαίωμα επιστροφής, μετά το
πέρας της άδειας μητρότητας, στην ίδια θέση εργασίας ή σε αντίστοιχη, χωρίς δυ-
σμενή μεταβολή των όρων και συνθηκών εργασίας τους, καθώς και το δικαίωμά
τους να επωφεληθούν από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους
την οποία θα δικαιούνταν κατά τη διάρκεια της απουσίας τους.

Σεξουαλική παρενόχληση – η ευθύνη του εργοδότη σε σχέση με το θέμα της σε-
ξουαλικής παρενόχλησης είναι ιδιαίτερα αυξημένη αφού ορίζεται ως  ο πρωτίστως
υπεύθυνος για την προστασία των εργαζομένων του από πράξεις συναδέλφων ή
προϊσταμένων τους που συνιστούν πράξεις σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο εργοδό-
της οφείλει, αμέσως μόλις έρθει σε γνώση του η σεξουαλική παρενόχληση εργαζο-
μένου του, να προχωρήσει στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για προστασία

του θύματος, την παύση της σεξουαλικής
παρενόχλησης και την άρση των συνε-
πειών της. Εάν αποτύχει να πράξει τούτο
μπορεί να κριθεί μέχρι και «συνυπεύθυνος
εις ολόκληρον» με το δράστη. Σημειώνε-
ται, επίσης, ότι το γεγονός ότι ένα πρό-
σωπο αποκρούει πράξη ή συμπεριφορά
σεξουαλικής παρενόχλησης ή υποκύπτει
σε αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
βάση για οποιαδήποτε απόφαση που θα
θίγει το πρόσωπο αυτό.

Υπάρχουν περιπτώσεις που επιτρέπεται η διαφορετική μεταχείριση λόγω
φύλου;

Η διαφορετική μεταχείριση στη βάση του φύλου μπορεί να γίνει δεκτή ως μη δια-
κριτική μεταχείριση στη βάση των προνοιών του υπό αναφορά Νόμου σε πολύ συγ-
κεκριμένες περιπτώσεις, ως εξής:

l Εφαρμογή θετικών δράσεων, δηλαδή, μέτρων που προβλέπουν ειδικά πλεονε-
κτήματα για τα άτομα του ενός φύλου τα οποία αντισταθμίζουν μειονεκτήματα
στη σταδιοδρομία των ατόμων αυτών με σκοπό την εξασφάλιση ουσιαστικής
ισότητας ανδρών και γυναικών στον επαγγελματικό βίο.

l Εφαρμογή μέτρων που στοχεύουν στην ευνοϊκότερη μεταχείριση των γυναικών
που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, τοκετού ή γαλουχίας, με στόχο την
προστασία της βιολογικής καταστάσης της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης και μετά από αυτήν και των ειδικών σχέσεων μεταξύ της ίδιας και του
τέκνου της κατά τη διάρκεια της περιόδου που έπεται της εγκυμοσύνης και του
τοκετού.

l Σε σχέση με περιορισμένες επαγγελματικές δραστηριότητες όπου κάποιο χαρα-
κτηριστικό σχετιζόμενο με το φύλο συνιστά πραγματικής και αποφασιστικής ση-
μασίας απαίτηση για την άσκηση τους (οι εν λόγω επαγγελματικές δρα στη ριότητες
είναι πολύ συγκεκριμένες και περιέχονται σε σχετικό Πίνακα του Νόμου).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟ:

«άμεση διάκριση λόγω φύλου» υπάρχει όταν ένα πρόσωπο υφίσταται λιγό-
τερο ευνοϊκή μεταχείριση λόγω φύλου από ότι ένα άλλο υφίσταται, έχει υπο-
στεί ή θα υφίστατο σε ανάλογη κατάσταση.

Η άμεση διάκριση, δηλαδή, στοιχειοθετείται όταν υπάρχει άμεση και προφανής
σχέση μεταξύ του προστατευόμενου χαρακτηριστικού του προσώπου και της
αρνητικής αντιμετώπισης που δέχεται (π.χ. του φύλου του ατόμου και της άρ-
νησης του εργοδότη για πρόσληψη). Η άμεση διάκριση, αντίθετα με την έμ-
μεση, δεν επιδέχεται δικαιολόγηση.

«έμμεση διάκριση λόγω φύλου» υπάρχει όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέ-
τερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική, θέτει άτομα του ενός φύλου σε ιδιαίτερα
μειονεκτική θέση σε σύγκριση με άτομα του άλλου
φύλου, εκτός εάν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η
πρακτική μπορεί να δικαιολογηθεί αντικειμενικά από
έναν νόμιμο σκοπό και τα μέσα για την επίτευξη του
σκοπού αυτού είναι κατάλληλα και αναγκαία.

«παρενόχληση» σημαίνει ανεπιθύμητη από τον απο-
δέκτη της συμπεριφορά σχετιζόμενη με το φύλο ενός
προσώπου, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την
προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδιαί-
τερα όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευ-
τελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον.

«σεξουαλική παρενόχληση» σημαίνει ανεπιθύμητη
από τον αποδέκτη της συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως, η οποία εκφράζεται
με λόγια ή με πράξεις και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιο-
πρέπειας ενός προσώπου, ιδιαίτερα όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό,
εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον κατά την απασχόληση ή
την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ή κατά την πρόσβαση σε απα-
σχόληση ή επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση.

Μ Η Ν  Ξ Ε Χ ΝΑ Σ  ΟΤ Ι :

Είναι δικαίωμα σου να υποβάλεις καταγγελία εάν θεωρείς ότι
είσαι θύμα διάκρισης.

Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι είναι θύμα διάκρισης λόγω φύλου, κατά παράβαση
των προνοιών του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχό-
ληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, μπορεί να διεκδικήσει τα δι-
καιώματα του ενώπιον κάθε Δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής. 

Τα δικαιώματα προσώπου που είναι θύμα διάκρισης μπορεί να διεκδικήσουν εκ
μέρους του, μετά από συγκατάθεσή του, και οργανώσεις εργαζομένων ή άλλες
οργανώσεις ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον στην τήρηση των
διατάξεων του Νόμου.



Αρμόδιοι φορείς για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων 

Δικαστική προστασία 

Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του Νόμου δικαιούται να διεκ-
δικεί τα δικαιώματά του ενώπιον Δικαστηρίου. Αρμόδιο είναι το Δικαστήριο Εργα-
τικών Διαφορών, το οποίο αποφασίζει για δίκαιη και εύλογη αποζημίωση και
χρηματική ικανοποίηση για τυχόν ηθική ή σωματική βλάβη του αιτητή που προκλή-
θηκαν από τον παραβάτη.

Εξώδικη προστασία/Αρμόδιοι φορείς 

Επίτροπος Διοικήσεως  – Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του
περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση
Νόμου δικαιούται να υποβάλει σχετικό παράπονο στον Επίτροπο Διοικήσεως.

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση –
Η Επιτροπή παρέχει ανεξάρτητη συνδρομή στα θύματα των διακρίσεων όταν αυτά
καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση. Στα πλαίσια της ανεξάρτητης συνδρομής η
Επιτροπή μπορεί να συμβουλεύει σε σχέση με θέματα που αφορούν στην ισότητα
των φύλων στον τομέα της απασχόλησης, καθώς και να παράσχει νομική αρωγή,
περιλαμβανομένης της νομικής συμβουλής ή/και εκπροσώπησης θυμάτων σε δι-
καστική, διοικητική ή άλλη διαδικασία

Διοικητικά όργανα

Επιθεωρητές Ισότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Κάθε
πρόσωπο που θεωρεί ότι υπήρξε θύμα διάκρισης λόγω φύλου μπορεί να υποβάλει
σχετική καταγγελία στους Επιθεωρητές Ισότητας, οι οποίοι και έχουν αρμοδιότητα
για διερεύνησή της και προσπάθεια διευθέτησης της διαφοράς.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τμήμα Εργασίας
1480 Λευκωσία

Τηλ.: 22 400847 Τηλεομ.: 22 400809
ηλ-ταχ: director@dl.mlsi.gov.cy

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση 
και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 

1480 Λευκωσία 
Τηλ.: 22 400895 Τηλεομ.: 22 400809

ηλ-ταχ: genderequality@spidernet.com.cy 

Αρχή Ισότητας 
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 

1470 Λευκωσία
Τηλ.: 22 405507 Τηλεομ.: 22 672881

ηλ-ταχ: ombudsman@ombudsman.gov.cy

Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών 
στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση

Νόμος (Ν.205(Ι)/2002)
Η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση ενός ατόμου στην εργασία, 

σε οποιοδήποτε στάδιο της εργασιακής σχέσης, η οποία βασίζεται στο φύλο
του μπορεί να στοιχειοθετεί απαγορευμένη με νόμο διάκριση

η οποία αποτελεί αδίκημα και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή.

2 0 1 1

ΝΑ  ΘΥΜΑ ΣΑ Ι  ΟΤ Ι :

u Απαγορεύεται οποιαδήποτε δυσμενής μεταχείρισή σου λόγω του ότι έχεις
υποβάλει καταγγελία για να κάνεις σεβαστή την αρχή της ίσης μεταχείρισης
στην εργασία.

u Η απόλυσή σου ή η βλαπτική μεταβολή των συνθηκών εργασίας σου αν έχεις
προβεί σε καταγγελία για λόγους ίσης μεταχείρισης ή παρενόχλησης ή σεξουα-
λικής παρενόχλησης είναι άκυρη, εκτός αν ο εργοδότης αποδείξει ότι η από-
λυση ή η βλαπτική μεταβολή έγινε για λόγο άσχετο με την καταγγελία.

u Η ίδια προστασία δίδεται και σε όλα τα πρόσωπα που προβαίνουν σε ενέργειες
οι οποίες στοχεύουν στην πραγμάτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
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