ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ

Ο Πεπί Ίζηρ Αμοιβήρ μεηαξύ Ανδπών και Γςναικών για ηην Ίδια Επγαζία
ή για Επγαζία Ίζηρ Αξίαρ Νόμορ ηος 2002 (177(I)/2002)
Ιζηοπικό Σποποποιήζεων
177(I)/2002

193(I)/2004

38(I)/2009

151(I)/2014

Πποοίμιο
Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν—
(α) «Οδεγία 75/117/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 10εο Φεβξνπαξίνπ 1975 πεξί
πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο
αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ ακνηβψλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ» (EE L
45 ηεο 19.2.1975, ζει. 19), θαη
(β) «Οδεγία 97/80/ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 1997 ζρεηηθά κε ην
βάξνο απφδεημεο ζε πεξηπηψζεηο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ιφγσ θχινπ» (EE L 14 ηεο
20.1.1998, ζει. 16).
Γηα ζθνπνχο νξζφηεξεο ελαξκφληζεο κε ην Άξζξν 19 ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο κε ηίηιν «Οδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο
5εο Ινπιίνπ 2006 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο»,
Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:
ςνοπηικόρ ηίηλορ
1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Ίζεο Ακνηβήο κεηαμχ Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ
γηα ηελ Ίδηα Δξγαζία ή γηα Δξγαζία Ίζεο Αμίαο Νφκνο ηνπ 2002.


177(I)/2002

Επμηνεία
2. Σηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα«άκεζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ» ππάξρεη φηαλ έλα πξφζσπν πθίζηαηαη, γηα ιφγνπο
θχινπ, ιηγφηεξν επλντθή κεηαρείξηζε, απ΄απηήλ πνπ πθίζηαηαη, ππέζηε ή ζα
πθίζηαην έλα άιιν πξφζσπν ζε αλάινγε θαηάζηαζε·

«ακνηβή» πεξηιακβάλεη ηνπο ζπλήζεηο βαζηθνχο ή θαηψηαηνπο κηζζνχο ή απνδνρέο
θαη φια ηα άιια νθέιε πνπ ιακβάλεη ν εξγνδνηνχκελνο άκεζα ή έκκεζα, ζε ρξήκα
ή ζε είδνο, απφ ηνλ εξγνδφηε, βάζεη ηεο ζρέζεο εξγαζίαο·
«απαζρφιεζε» ζεκαίλεη παξνρή εξγαζίαο ή ππεξεζηψλ, κε ακνηβή, βάζεη αηνκηθήο
ζπκβάζεσο ή ζρέζεσο εξγαζίαο ή καζεηείαο ή άιιεο αηνκηθήο ζπκβάζεσο ή
ζρέζεσο, δηεπνκέλεο είηε απφ ην ηδησηηθφ είηε απφ ην δεκφζην δίθαην, ζε
νπνηνδήπνηε
ηνκέα
ή
θιάδν
δξαζηεξηφηεηαο,
ηδησηηθφ
ή
δεκφζην,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Γεκφζηαο Υπεξεζίαο, ηεο Γηθαζηηθήο Υπεξεζίαο, ηεο
Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, ησλ Αξρψλ Τνπηθήο Απηνδηνηθήζεσο, ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νξγαληζκψλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ησλ Δλφπισλ
Γπλάκεσλ θαη ησλ Γπλάκεσλ Αζθαιείαο·
«αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ηνλ Υπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ·
«αξρή ηεο ηζφηεηαο ζηελ ακνηβή» ζεκαίλεη ηελ απνπζία θάζε δηαθξίζεσο ιφγσ
θχινπ, είηε άκεζεο είηε έκκεζεο, φζνλ αθνξά ηελ ακνηβή γηα ίδηα εξγαζία ή γηα
εξγαζία ίζεο αμίαο·
«έκκεζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ» ππάξρεη φηαλ κηα εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξε
δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή ζέηεη ζε ηδηαίηεξα κεηνλεθηηθή ζέζε πξφζσπα ελφο
θχινπ, ζε ζχγθξηζε κε πξφζσπα ηνπ άιινπ θχινπ, εθηφο αλ απηή ε δηάηαμε, ην
θξηηήξην, ή ε πξαθηηθή δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά απφ λφκηκν ζηφρν θαη ηα κέζα
γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ είλαη πξφζθνξα θαη αλαγθαία·
«Δπηζεσξεηήο» ζεκαίλεη ηνλ Δπηζεσξεηή ή άιιν ιεηηνπξγφ πνπ νξίδεηαη κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10·
«Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή Έξεπλαο θαη Αμηνιφγεζεο Δξγαζίαο, πνπ
δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 15·
«Δπίηξνπνο Γηνίθεζεο» ζεκαίλεη ηνλ εθάζηνηε Δπίηξνπν Γηνίθεζεο δπλάκεη ησλ πεξί
Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο Νφκσλ·
«εξγαζία ίζεο αμίαο» ζεκαίλεη εξγαζία πνπ επηηειείηαη απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο, ε
νπνία είλαη φκνηαο ή θαη' νπζίαλ φκνηαο θχζεο ή ζηελ νπνία απνδίδεηαη ίζε αμία,
βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 18·
«εξγνδνηνχκελνο» ζεκαίλεη θάζε άλδξα ή γπλαίθα πνπ εξγάδεηαη ή καζεηεχεη κε
πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε, γηα νξηζκέλν ή αφξηζην, ζπλερή ή κε, ρξφλν, αζρέησο
ηνπ ηφπνπ απαζρνιήζεσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαη' νίθνλ εξγαδνκέλσλ,
αιιά κε πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απηνεξγνδνηνχκελσλ πξνζψπσλ·
«δηάθξηζε ιφγσ θχινπ» ζεκαίλεη άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ θαη
πεξηιακβάλεη ηελ εληνιή γηα δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ελφο πξνζψπνπ ιφγσ θχινπ θαη
νπνηαδήπνηε ιηγφηεξν επλντθή κεηαρείξηζε γπλαίθαο ιφγσ ηεο εγθπκνζχλεο ηεο ή
άδεηαο κεηξφηεηαο∙
«φκηινο επηρεηξήζεσλ» ζεκαίλεη θάζε φκηιν, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ειέγρνπζα θαη
ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο∙.

«πξαθηηθή» ζεκαίλεη θάζε επαλαιακβαλφκελε κνλνκεξή πξάμε εξγνδφηε, ππφ
νηαλδήπνηε κνξθή θαη εάλ εθδειψλεηαη, πνπ είλαη ζρεηηθή κε ηα ξπζκηδφκελα κε ηνλ
παξφληα Νφκν ζέκαηα·
«ζχκβαζε εξγαζίαο» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε γξαπηή ή πξνθνξηθή ζπκθσλία ζε
ζρέζε κε απαζρφιεζε πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ελφο εξγνδνηνπκέλνπ ή νκάδαο
εξγνδνηνπκέλσλ ή ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο ή ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ
νξγαλψζεψλ ηνπο θαη ελφο εξγνδφηε ή νξγάλσζεο εξγνδνηψλ·
«Τερληθή Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Τερληθή Δπηηξνπή πνπ δηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 20·
«Υπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Υπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.




177(I)/2002
193(I)/2004
38(I)/2009

κοπόρ ηος παπόνηορ Νόμος
3. Σθνπφο ηνπ παξφληνο Νφκνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο αξρήο ηεο ηζφηεηαο
ζηελ ακνηβή κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ γηα ίδηα εξγαζία ή γηα εξγαζία ίζεο αμίαο.


177(I)/2002

Πεδίον Εθαπμογήρ
4. Ο παξψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο εξγνδνηνχκελνπο, αλαθνξηθά κε φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ απαζρφιεζε θαη δελ ζίγεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί
Πξνζηαζίαο ηεο Μεηξφηεηαο Νφκνπ, νχηε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Γνληθήο Άδεηαο θαη
Άδεηαο γηα ιφγνπο Αλσηέξαο Βίαο Νφκνπ.



177(I)/2002
38(I)/2009

Παποσή ίζηρ αμοιβήρ ζε άνδπερ και γςναίκερ για ίδια επγαζία και επγαζία ίζηρ
αξίαρ
5.—(1) Απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ φζνλ αθνξά φια ηα ζηνηρεία
θαη ηνπο φξνπο ακνηβήο γηα φκνηα εξγαζία ή γηα εξγαζία ζηελ νπνία απνδίδεηαη ε ίδηα
αμία.
(2) Φσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηδηαίηεξα,
φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο θαηαηάμεσο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
ακνηβψλ, ην ζχζηεκα απηφ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θνηλά θξηηήξηα γηα ηνπο
εξγνδνηνχκελνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο θαη λα δηακνξθψλεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα
απνθιείεη ηηο δηαθξίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζην θχιν.
(3) Η ζχγθξηζε κεηαμχ εξγνδνηνπκέλσλ γίλεηαη κε αλαθνξά ζε εξγνδνηνχκελνπο πνπ
εξγνδνηνχληαη ή εξγνδνηφζεθαλ ζηνλ ίδην εξγνδφηε, ή ζε άιιε ζπλδεδεκέλε επηρείξεζε
ηνπ ηδίνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ, θαηά ηα δχν πξνεγνχκελα ή επφκελα ρξφληα.



177(I)/2002
38(I)/2009

Ενημέπωζη επγοδοηοςμένων και επγοδοηών
6.—(1) Η αξκφδηα αξρή ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηνπο εξγνδνηνπκέλνπο θαη ηνπο
εξγνδφηεο, θαζψο θαη ηηο νξγαλψζεηο απηψλ, ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
Νφκνπ θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, κε έληππα θαη θάζε άιιν
πξφζθνξν κέζνλ.
(2) Οη νξγαλψζεηο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ ελεκεξψλνπλ ηνπο εξγνδνηνχκελνπο γηα ην
πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη πξνο εθαξκνγή ηνπ
θαη πξνο δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζηελ ακνηβή, κε έγγξαθεο
αλαθνηλψζεηο ζηνπο νηθείνπο πίλαθεο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, εθηφο ηνπ
ρξφλνπ απαζρνιήζεσο, ή κε νπνηνδήπνηε άιινλ πξφζθνξνλ ηξφπν.
(3) Οη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηηο νξγαλψζεηο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ
λα πξνβαίλνπλ ζηελ αλαθεξφκελε ζην εδάθην (2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ ελεκέξσζε ησλ
εξγνδνηνπκέλσλ.


177(I)/2002

Κοινωνικόρ διάλογορ και πποαγωγή ηηρ απσήρ ηηρ ιζόηηηαρ
6Α.-(1) Οη νξγαλψζεηο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ
ζε θνηλσληθφ δηάινγν κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ηεο ακνηβήο
κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, παξαθνινπζψληαο, κεηαμχ άιισλ, ηηο αθνινπζνχκελεο
πξαθηηθέο ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο, ειέγρνληαο ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη
ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο, ελζαξξχλνληαο ηελ έξεπλα ή ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη
θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαο θαλφλεο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ
ζηηο ακνηβέο, ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, νη νπνίνη νθείινπλ λα ζπλάδνπλ κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(2) Οη εξγνδφηεο νθείινπλ λα πξνσζνχλ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ηεο ακνηβήο κεηαμχ
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαηά ηξφπν νξγαλσκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ
θαη γηα ην ζθνπφ απηφ, ελζαξξχλνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή λα παξέρνπλ ζηνπο
εξγαδφκελνπο ή ζηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά
ην ρξφλν ή κε νπνηαδήπνηε άιιε ζπρλφηεηα ζπκθσλεζεί κεηαμχ απηψλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηζφηεηα
ακνηβψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαινγίαο αλδξψλ/γπλαηθψλ ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο
ηνπ νξγαληζκνχ, ηηο ακνηβέο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ ακνηβψλ, θαζψο θαη ελδερφκελα
κέηξα βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ
εξγαδνκέλσλ. Κψδηθαο, πνπ ζπκθσλείηαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, θαζνξίδεη ηηο
ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζθνπνχ.


38(I)/2009

Διάλογορ με μη κςβεπνηηικέρ οπγανώζειρ
6Β. Η αξκφδηα αξρή δηεμάγεη δηάινγν κε ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ
ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο λφκηκν ζπκθέξνλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε
ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο
ακνηβήο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.


38(I)/2009

Καηάπγηζη ή ακςπόηηηα ανηίθεηων πςθμίζεων
7.—(1)(α) Κάζε πθηζηάκελε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ην ππαξφληνο Νφκνπ δηάηαμε
λφκνπ πνπ είλαη αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαηαξγείηαη θαηά ην
κέξνο πνπ πεξηέρεη άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε εηο βάξνο ηνπ ελφο θχινπ.
(β) Αλ ε δηάθξηζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε παξάγξαθνο (α) ηνπ παξφληνο εδαθίνπ
ζπλίζηαηαη ζε ρνξήγεζε δηθαηψκαηνο ή άιινπ πιενλεθηήκαηνο ζε άηνκα ηνπ ελφο
κφλν θχινπ, ην δηθαίσκα ή πιενλέθηεκα απηφ επεθηείλεηαη απηνδηθαίσο θαη ζηα
άηνκα ηνπ άιινπ θχινπ.
(2) Η αξκφδηα αξρή ππνρξενχηαη λα αλαθαιέζεη ή ηξνπνπνηήζεη αλαιφγσο νπνηαδήπνηε
αηνκηθή ή θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε, ε νπνία είλαη αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο Νφκνπ.
(3) Δπηθπιαζζνκέλεο ηεο απνθιεηζηηθήο δηθαηνδνζίαο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ
δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 146 ηνπ Σπληάγκαηνο(α) Σε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ή ακθηζβεηήζεσο θαηά πφζν λφκνο θαηαξγήζεθε ή φρη
ην ζέκα εθδηθάδεηαη απφ αξκφδην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην, ε δε δηαδηθαζία άξρεηαη κε
θαηαρψξηζε ελαξθηήξηαο θιήζεο·
(β) αλεμάξηεηα απφ ηελ ελψπηνλ ηνπ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ δηαδηθαζία, ε νπνία
αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (α) ηνπ παξφληνο εδαθίνπ, έθαζην Γηθαζηήξην θαηά
ηελ άζθεζε ηεο δηθήο ηνπ εμνπζίαο δχλαηαη λα θξίλεη παξεκπηπηφλησο ην ζέκα, εάλ
θαη εθφζνλ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζίαο.
(4) Κάζε πθηζηάκελε θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ξχζκηζε
ζπιινγηθήο ζπκβάζεσο ή αηνκηθήο ζπκβάζεσο εξγαζίαο, εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ
επηρεηξήζεσο ή θαλφλα ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο, πνπ είλαη αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαηαξγείηαη θαηά ην κέξνο πνπ πεξηέρεη άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε
εηο βάξνο ηνπ ελφο θχινπ. Η παξάγξαθνο (β) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ
εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο.
(5) Οπνηαδήπνηε λέα ξχζκηζε ζπιινγηθήο ζπκβάζεσο ή αηνκηθήο ζπκβάζεσο εξγαζίαο,
εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ επηρεηξήζεσο ή θαλφλα ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο, πνπ είλαη
αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζα είλαη άθπξε θαηά ην κέξνο πνπ
πεξηέρεη άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε εηο βάξνο ηνπ ελφο θχινπ. Η παξάγξαθνο (β) ηνπ
εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο.
(6) Οη ηειεζίδηθεο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ παξφληνο
άξζξνπ ηζρχνπλ έλαληη πάλησλ. Όζεο απνθάζεηο αθνξνχλ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο
εξγαζίαο θνηλνπνηνχληαη απφ ηνλ πξσηνθνιιεηή ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηηο αξκφδηεο
εξγνδνηηθέο θαη εξγαηηθέο νξγαλψζεηο, νη νπνίεο ππνρξενχληαη λα ζεκεηψζνπλ ακέζσο
ζην θείκελν ηεο ζρεηηθήο ζπιινγηθήο ζπκβάζεσο θαη ζηελ θαηάιιειε ζέζε ηελ
θαηάξγεζε, αθπξφηεηα ή επέθηαζε πνπ δηαπηζηψζεθε.
(7) Δθφζνλ δελ έρεη δηαπηζησζεί θαηά ηα αλσηέξσ ε θαηάξγεζε ή ε αθπξφηεηα ή ε
επέθηαζε θάπνηαο δηαηάμεσο ή ξπζκίζεσο, ε ηζρχο ηεο εμεηάδεηαη παξεκπηπηφλησο, επ'
επθαηξία ζρεηηθήο δίθεο, απφ θάζε αξκφδην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην ή ην Γηθαζηήξην
Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ ην νπνίν, αλ ε δηάθξηζε ζπλίζηαηαη ζε ρνξήγεζε δηθαηψκαηνο ή
άιινπ πιενλεθηήκαηνο ζε άηνκα ηνπ ελφο θχινπ, δηαηάζζεη ηελ επέθηαζή ηνπ θαη ζηα
άηνκα ηνπ άιινπ θχινπ.
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Εξέηαζη και ηποποποίηζη ή καηάπγηζη διαηάξεων ζςλλογικών ζςμβάζεων
επγαζίαρ
8.—(1) Δληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηεο ζέζεσο ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ε αξκφδηα
αξρή νθείιεη λα θαιέζεη ηηο εξγνδνηηθέο θαη εξγαηηθέο νξγαλψζεηο λα εμεηάζνπλ ηηο
πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, πξνο ην ζθνπφ
αλεπξέζεσο νπνηαζδήπνηε ηπρφλ πεξηερφκελεο ζ' απηέο δηάηαμεο πνπ είλαη αληίζεηε κε
ηνλ παξφληα Νφκν θαη ηξνπνπνίεζήο ηεο, έηζη ψζηε λα εμαιεηθζεί θαη ηππηθά ηπρφλ
άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε εηο βάξνο ηνπ ελφο θχινπ. Ταπηνρξφλσο ηνπο ηάζζεη θαη
πξνζεζκία γηα ηελ εθηέιεζε απηνχ ηνπ έξγνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα
έηνο.
(2) Δθφζνλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία πνπ ηάρζεθε, ε αξκφδηα αξρή ππνρξενχηαη,
κε αίηεζή ηεο ζην Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ ππνβαιιφκελε εληφο έμη κελψλ απφ
ηεο ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο, λα δεηήζεη ηε δηαπίζησζε ηεο θαηαξγήζεσο θάζε αληίζεηεο
πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ ξπζκίζεσο ζπιινγηθήο ζπκβάζεσο, θαηά ην
κέξνο πνπ πεξηέρεη νπνηαδήπνηε άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε εηο βάξνο ηνπ ελφο θχινπ,
εθφζνλ ε δηαπίζησζε απηή δελ έρεη ελ ησ κεηαμχ γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
πξνβιέπεη ην άξζξν 7 ηνπ παξφληνο Νφκνπ. Τν Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ
δηαπηζηψλεη ηελ θαηάξγεζε, αθνχ αθνχζεη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Αλ ε δηάθξηζε
ζπλίζηαηαη ζε ρνξήγεζε δηθαηψκαηνο ή άιινπ πιενλεθηήκαηνο ζε άηνκα ηνπ ελφο κφλν
θχινπ, ην Γηθαζηήξην δηαηάζζεη ηελ επέθηαζή ηνπ θαη ζηα άηνκα ηνπ άιινπ θχινπ.
(3) Οη ηειεζίδηθεο απνθάζεηο πνπ δέρνληαη ηηο θαηά ην εδάθην (2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ
αηηήζεηο ηζρχνπλ έλαληη πάλησλ, θνηλνπνηνχληαη δε απφ ηνλ πξσηνθνιιεηή ηνπ
Γηθαζηεξίνπ Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ ζηηο αξκφδηεο εξγνδνηηθέο θαη εξγαηηθέο νξγαλψζεηο,
νη νπνίεο ππνρξενχληαη λα ζεκεηψζνπλ ακέζσο ζην θείκελν ηεο ζρεηηθήο ζπιινγηθήο
ζπκβάζεσο θαη ζηελ θαηάιιειε ζέζε ηελ θαηάξγεζε, αθπξφηεηα ή επέθηαζε πνπ
δηαπηζηψζεθε.
(4) Δθφζνλ δελ έρεη δηαπηζησζεί ε θαηάξγεζε ή ε αθπξφηεηα ή δελ έρεη δηαηαρζεί ε
επέθηαζε θάπνηαο ξπζκίζεσο, ζχκθσλα κε ην εδάθην (2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε ηζρχο
ηεο εμεηάδεηαη παξεκπηπηφλησο, επ' επθαηξία ζρεηηθήο δίθεο, απφ θάζε αξκφδην
Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην ή ην Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ, ην νπνίν, αλ ε δηάθξηζε
ζπλίζηαηαη ζε ρνξήγεζε δηθαηψκαηνο ή άιινπ πιενλεθηήκαηνο ζε άηνκα ηνπ ελφο
θχινπ, δηαηάζζεη ηελ επέθηαζή ηνπ θαη ζηα άηνκα ηνπ άιινπ θχινπ.
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Πποζηαζία επγοδοηοςμένων
9.—(1) Οπδείο απνιχεηαη απφ ηελ εξγαζία ηνπ ή ππνβάιιεηαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζε
δπζκελή κεηαρείξηζε απφ ηνλ εξγνδφηε ηνπ γηα ην ιφγν φηη ππέβαιε παξάπνλν ή έδσζε
καξηπξία ή ζπλέβαιε ζηε δίσμε παξαβάηε ή ζηε ιήςε νησλδήπνηε άιισλ κέηξσλ κε
βάζε ηνλ παξφληα Νφκν.
(2) Οπνηνζδήπνηε εξγνδφηεο παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο
άξζξνπ είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή
πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ρίιηεο ιίξεο.
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Εθαπμογή ηος Νόμος και διοπιζμόρ Επιθεωπηηών
10.—(1) Ο Υπνπξγφο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ. Οξίδεη
ηνπο αλαγθαίνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ
Δπηζεσξεηέο ή άιινπο ιεηηνπξγνχο, νη νπνίνη ζα εθηεινχλ ην έξγν θαη ζα αζθνχλ ηηο
εμνπζίεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνπλ ηα άξζξα 11, 12 θαη 13 ηνπ παξφληνο
Νφκνπ.
(2) Οη Δπηζεσξεηέο ζα είλαη κφληκνη δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ζα θαηέρνπλ νξγαληθέο
ζέζεηο ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.
(3) Οη Δπηζεσξεηέο πξέπεη λα έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη επαξθή γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο εθπαίδεπζε, λα κεηεθπαηδεχνληαη δε θαη λα
επηκνξθψλνληαη δηαξθψο. Πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιεια θαη πξνζηηά ζην θνηλφ
γξαθεία, επαξθή γξακκαηεηαθή, δηνηθεηηθή θαη ινηπή ππνζηήξημε θαη πιηθνηερληθή
ππνδνκή, θαζψο θαη επαξθή κεηαθνξηθά κέζα γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη
λα εθνδηάδνληαη κε εηδηθέο ηαπηφηεηεο.
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Κύπιο έπγο Επιθεωπηηή
11. Οη Δπηζεσξεηέο έρνπλ σο έξγν θπξίσο(α) Τελ εμαζθάιηζε ηεο πιήξνπο θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ
ηνπ παξφληνο Νφκνπ, είηε κε ηε δηεμαγσγή απηεπάγγειηεο έξεπλαο γηα ηνλ έιεγρν
ηεο εθαξκνγήο ηνπ είηε κε ηελ εμέηαζε παξαπφλσλ πνπ ηνπο ππνβάιινληαη γηα
παξαβίαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ·
(β) ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ζπκβνπιψλ θαη ππνδείμεσλ πξνο ηνπο εξγνδφηεο θαη
ηνπο εξγνδνηνπκέλνπο ζρεηηθά κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηεξήζεσο ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ·
(γ) ηελ αλαθνξά πξνο ηνλ Υπνπξγφ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ θαη ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε κέηξα πνπ
πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.
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Εξοςζίερ Επιθεωπηηών
12.—(1) Κάζε Δπηζεσξεηήο έρεη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ,
ηηο αθφινπζεο εμνπζίεο:
(α) Να εηζέξρεηαη, κε ηελ επίδεημε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ, ειεχζεξα θαη ρσξίο
πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε, νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο ή ηεο λχρηαο, ζε
νπνηνδήπνηε ρψξν απαζρνιήζεσο, εθηφο απφ νηθηαθά ππνζηαηηθά:
Ννείηαη φηη ε είζνδνο ζε νηθηαθά ππνζηαηηθά κπνξεί λα γίλεηαη, αθνχ εμαζθαιηζζεί ε
ζπγθαηάζεζε ηνπ θαηφρνπ ηνπο·
(β) λα εηζέξρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζε νπνηνπζδήπνηε ρψξνπο γηα ηνπο
νπνίνπο εχινγα πηζηεχεη φηη πξέπεη λα επηζεσξεζνχλ. Πξνθεηκέλνπ γηα νηθηαθά

ππνζηαηηθά, έρεη εθαξκνγή θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε παξάγξαθνο (α) ηνπ
παξφληνο εδαθίνπ·
(γ) λα ζπλνδεχεηαη απφ αζηπλνκηθφ, αλ έρεη εχινγε αηηία λα πηζηεχεη φηη ζα
παξεκπνδηζζεί ζηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ ή ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
Η Αζηπλνκία έρεη ππνρξέσζε λα δηαζέηεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αζηπλνκηθνχο γηα λα
ζπλνδεχνπλ ηνλ Δπηζεσξεηή φηαλ απηφο ην δεηήζεη·
(δ) λα ζπλνδεχεηαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν θξίλεη αλαγθαίν·
(ε) λα πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο, επηζεσξήζεηο, έξεπλεο, αλαθξίζεηο, ή εμεηάζεηο πνπ
ζεσξεί αλαγθαία γηα ηε δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο
Νφκνπ, θαη ηδίσο(i) λα απαηηεί απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, γηα ην νπνίν έρεη εχινγε αηηία λα
πηζηεχεη φηη κπνξεί λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο ζρεηηδφκελεο κε
νπνηαδήπνηε επηζεψξεζε πνπ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο Νφκνπ, λα απαληά ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο, κφλν ηνπ ή κε ηελ παξνπζία
νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζψπνπ, ηελ νπνία κπνξεί ν Δπηζεσξεηήο λα απαηηήζεη ή
λα επηηξέςεη, θαζψο θαη λα απαηηεί απφ ην πξφζσπν απηφ λα ππνγξάθεη δήισζε
φηη νη απαληήζεηο ηνπ είλαη αιεζείο·
(ii) λα απαηηεί ηελ παξνπζίαζε νπνηνπδήπνηε βηβιίνπ, αξρείνπ, πηζηνπνηεηηθνχ ή
άιινπ εγγξάθνπ ή ζηνηρείνπ ηνπ νπνίνπ ηελ εμέηαζε ζεσξεί αλαγθαία γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, λα ηα
επηζεσξεί, λα ηα εμεηάδεη θαη λα ιακβάλεη αληίγξαθα απηψλ ελ φισ ή ελ κέξεη·
(iii) λα επηβάιιεη ηελ αλάξηεζε αλαθνηλψζεσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ
παξαζρεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή νξγαλψζεηο ησλ
εξγνδνηνπκέλσλ, θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Νφκνπ·
(iv) λα απαηηεί απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν ζην ρψξν εξγαζίαο λα ηνπ παξέρεη,
γηα ζέκαηα ηα νπνία είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ή ηελ επζχλε ηνπ πξνζψπνπ απηνχ,
ηηο δηεπθνιχλζεηο θαη ηε βνήζεηα πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα λα ηνλ ππνβνεζήζνπλ
λα αζθήζεη νπνηεζδήπνηε απφ ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ απηνχ·
(ζη) λα δεηεί ηε ζπλδξνκή νπνηαζδήπνηε δεκφζηαο ππεξεζίαο ή αξρήο, ε νπνία θαη
ππνρξενχηαη λα ηνπ ηελ παξάζρεη.
(2) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηά ην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ επίζθεςεο ηνπ γηα
επηζεψξεζε, ν Δπηζεσξεηήο ζα ελεκεξψλεη ηνλ εξγνδφηε ή εθπξφζσπν ηνπ γηα ηελ
παξνπζία ηνπ, εθηφο εάλ ζεσξεί φηη απηφ ζα επεξεάζεη δπζκελψο ηελ εθηέιεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ.
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Ενέπγειερ Επιθεωπηηή ζε πεπίπηωζη καηαγγελίαρ
13.—(1) Σε πεξίπησζε ππνβνιήο θαηαγγειίαο απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν γηα παξάβαζε
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 23Α θαη
23Β, ν Δπηζεσξεηήο πξνβαίλεη ζηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο, λννπκέλνπ φηη ε ίδηα ππφζεζε
δελ εθθξεκεί ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε Γηθαζηεξίνπ:

(α) Αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρεη ν παξψλ Νφκνο εξεπλά κε θάζε
πξφζθνξν ηξφπν ηα θαηαγγειιφκελα, θαη ηδίσο θαιεί ην πξφζσπν θαηά ηνπ νπνίνπ
απεπζχλεηαη ε θαηαγγειία θαη νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν αλαθεξφκελν ζην άξζξν
14 ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν πξφζσπν πνπ έρεη αξκνδηφηεηα ή
επζχλε γηα ηα θαηαγγειιφκελα, λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο ή
νπνηνδήπνηε ζηνηρείν θαηέρεη ή είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ, πνπ εμππεξεηνχλ ή
δηεπθνιχλνπλ ηελ έξεπλα ησλ θαηαγγειινκέλσλ, θαη επηρεηξεί λα δηεπζεηήζεη ηε
δηαθνξά.
(β) Δθφζνλ επηηεπρζεί ε δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο,
ζπκβηβαζκνχ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν κέξε.

ζπληάζζεη

πξαθηηθφ

(γ) Δθφζνλ δελ επηηεπρζεί ε δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο παξαπέκπεη ηε δηαθνξά ζηελ
Δπηηξνπή είηε απηεπάγγειηα είηε κεηά απφ αίηεκα νπνηνπδήπνηε ησλ
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.
(δ) Μεηά ηελ ππνβνιή ζ' απηφλ ηεο Έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο, πξνβαίλεη ζηηο
θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο θαη εθφζνλ ε δηαθνξά
δηεπζεηεζεί ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζπκβηβαζκνχ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν
κέξε.
(ε) Δθφζνλ δελ επηηεπρζεί ε δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο ζπληάζζεη πξαθηηθφ, ζην
νπνίν αλαγξάθεη φια φζα έπξαμε θαη δηαπίζησζε θαη ην νπνίν κπνξεί ρξεζηκνπνηεζεί
ελψπηνλ αξκφδηνπ Γηθαζηεξίνπ ζε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ.
(2) Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 146 ηνπ Σπληάγκαηνο απφ ηελ εκέξα ηεο
ππνβνιήο ηεο θαηά ην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαγγειίαο θαη έσο ηελ εκέξα
πνπ ζπληάρζεθε ην αλαθεξφκελν ζηελ παξάγξαθν (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ παξφληνο
άξζξνπ πξαθηηθφ, δηαθφπηεηαη ε ηπρφλ ηζρχνπζα πξνζεζκία πξνζθπγήο ζην Γηθαζηήξην
Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππέβαιε ηελ θαηαγγειία ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
νπνίνπ ππνβιήζεθε ε θαηαγγειία, θαζψο θαη ε ηπρφλ ηζρχνπζα πεξίνδνο παξαγξαθήο
ηεο απαίηεζήο ηνπ.
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Καθήκον για παποσή πληποθοπιών
14. Κάζε εξγνδφηεο ή αληηπξφζσπνο ηνπ θαη θάζε εξγνδνηνχκελνο ζηνλ εξγνδφηε απηφ
πξέπεη, φηαλ ην απαηηεί ν Δπηζεσξεηήο λα δίλεη ζ' απηφλ θάζε πιεξνθνξία, βηβιίν,
αξρείν, πηζηνπνηεηηθφ ή άιιν έγγξαθν ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν πνπ έρεη ζηελ
θαηνρή ηνπ ζρεηηθά κε ηα ξπζκηδφκελα ζηνλ παξφληα Νφκν ζέκαηα. Ο εξγνδφηεο, νη
αληηπξφζσπνη ηνπ ή νη εξγνδνηνχκελνη ζ' απηφλ πξέπεη γεληθά λα παξέρνπλ ηα κέζα πνπ
απαηηνχληαη απφ ηνλ Δπηζεσξεηή, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ είζνδν,
επηζεψξεζε, εμέηαζε, έξεπλα, ή άιιε άζθεζε εμνπζίαο δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ
ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε ηνπ εξγνδφηε απηνχ.
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ύζηαζη Επιηποπήρ Έπεςναρ και Αξιολόγηζηρ Επγαζίαρ
15.—(1) Δθφζνλ ε δηαθνξά έρεη παξαπεκθζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο
Νφκνπ, ζε Δπηηξνπή Έξεπλαο θαη Αμηνιφγεζεο Δξγαζίαο, ν Υπνπξγφο δηνξίδεη ηελ
Δπηηξνπή απηή.
(2) Σηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαηαβάιιεηαη ακνηβή, ην χςνο ηεο νπνίαο, γηα θάζε
ππφζεζε πνπ επηιακβάλεηαη, θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ, κε ηελ έγθξηζε ηνπ
Υπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.
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ύνθεζη ηηρ Επιηποπήρ
16.—(1) Η Δπηηξνπή είλαη ηξηκειήο θαη ηα κέιε ηεο επηιέγνληαη απφ θαηάινγν πνπ
θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Υπνπξγφ ζε ζπλελλφεζε κε ηηο εξγαηηθέο θαη εξγνδνηηθέο
νξγαλψζεηο.
(2) Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζέκαηα ίζεο
κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο
επαγγεικάησλ θαη κε γλψζεηο ζ' φηη αθνξά ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ αγνξά
εξγαζίαο.
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Όποι ενηολήρ και εξοςζίερ ηηρ Επιηποπήρ
17.—(1) Η Δπηηξνπή, κε ζθνπφ λα αζθήζεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο αλαθνξηθά κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζπιιέγεη ζηνηρεία, δηεμάγεη έξεπλεο, αμηνινγεί ηηο
ζπγθξηλφκελεο εξγαζίεο θαη ππνβάιιεη ηελ Έθζεζή ηεο ζηνλ Δπηζεσξεηή εληφο ηξηψλ
κελψλ απφ ηελ αλάζεζε ζε απηή ηεο εξγαζίαο.
(2) Η Δπηηξνπή έρεη εμνπζία γηα ζθνπνχο δηεθπεξαίσζεο ηνπ έξγνπ ηεο(α) Να πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε εμέηαζε θαη λα δηεμάγεη νπνηαδήπνηε έξεπλα είλαη
αλαγθαία γηα ηελ εηνηκαζία ηεο Έθζεζήο ηεο·
(β) λα απαηηεί ηελ παξνπζίαζε νπνησλδήπνηε αξρείσλ ή εγγξάθσλ πνπ, θαηά ηελ
θξίζε ηεο, πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε δηεμαγσγή ηνπ
έξγνπ ηεο·
(γ) λα απαηηεί απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, γηα ην νπνίν έρεη εχινγε αηηία λα πηζηεχεη
φηη κπνξεί λα δψζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηδφκελεο κε ην ζέκα πνπ εμεηάδεη, λα
απαληήζεη ζε ζρεηηθέο εξσηήζεηο.
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Κπιηήπια ζύγκπιζηρ και αξιολόγηζηρ επγαζίαρ ίζηρ αξίαρ
18. Οη Δπηζεσξεηέο θαη ε Δπηηξνπή γηα ζθνπνχο ζχγθξηζεο ιακβάλνπλ ππφςε θξηηήξηα
πνπ αθνξνχλ ην πεδίν ζχγθξηζεο ζε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή θαηεγνξία ή ηνκέα
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη, εηδηθφηεξα, ιακβάλνπλ ππφςε, ηδίσο-

(i) Τε θχζε ησλ θαζεθφλησλ
(ii) βαζκφ επζχλεο·
(iii) πξνζφληα, δεμηφηεηεο θαη αξραηφηεηα·
(iv) απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε θπζηθά ή πλεπκαηηθά πξνζφληα π.ρ. ηηο
ηθαλφηεηεο, ηελ θαηαβαιιφκελε πξνζπάζεηα θηι·
(λ) ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο δηεμάγεηαη ε εξγαζία·
(vi) θαηά πφζνλ νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ εθηεινχκελε εξγαζία ή
ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο εθηειείηαη ε εξγαζία είλαη κηθξήο ζεκαζίαο ζε ζρέζε
κε ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο πνπ εθηειείηαη ή θαηά πφζν ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία
παξνπζηάδνληαη νη δηαθνξέο δελ επεξεάδεη ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο.
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Τποσπέωζη για εσεμύθεια
19.—(1) Οη Δπηζεσξεηέο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζεσξνχλ θαη ρεηξίδνληαη σο
απφξξεην θάζε δήηεκα θαη θάζε πιεξνθνξία, γξαπηή ή πξνθνξηθή, πνπ πεξηήιζε ζε
γλψζε ηνπο θαηά ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη δελ απνθαιχπηνπλ ή κεηαδίδνπλ
νπνηνδήπνηε ηέηνην δήηεκα ή πιεξνθνξία.
(2) Σε πεξίπησζε πνπ νπνηνζδήπνηε Δπηζεσξεηήο ή νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Δπηηξνπήο
ελεξγεί θαηά παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ερεκχζεηα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην εδάθην
(1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηφηε νπνηνδήπνηε πξφζσπν έρεη ππνζηεί δεκηά απφ ηελ
ελέξγεηα απηή έρεη δηθαίσκα ζε απνδεκηψζεηο.
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Σεσνική Επιηποπή
20.—(1) Σε πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά αρζεί ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δξγαηηθψλ
Γηαθνξψλ ην Γηθαζηήξην κπνξεί είηε λα ιάβεη ππφςε ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, εθφζνλ
έρεη ζπληαρζεί ηέηνηα Έθζεζε, είηε λα δηνξίζεη Τερληθή Δπηηξνπή απφ ηνλ θαηάινγν πνπ
έρεη θαηαξηηζηεί απφ ηνλ Υπνπξγφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ παξφληνο Νφκνπ γηα λα
ην βνεζήζεη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο εξγαζίαο ίζεο αμίαο.
(2) Σηα κέιε ηεο Τερληθήο Δπηηξνπήο θαηαβάιιεηαη ακνηβή, ην χςνο ηεο νπνίαο
θαζνξίδεηαη απφ ην Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ.
(3) Αλαθνξηθά κε ηνπο φξνπο εληνιήο θαη εμνπζίεο ηεο Τερληθήο Δπηηξνπήο, ηα θξηηήξηα
ηα νπνία ιακβάλεη ππφςε γηα ζθνπνχο ζχγθξηζεο θαη αμηνιφγεζεο εξγαζίαο ίζεο αμίαο
θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ κειψλ ηεο γηα ερεκχζεηα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
17, 18 θαη 19 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
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Δικαζηική πποζηαζία και βάπορ απόδειξηρ
21.-(1) Κάζε πξφζσπν πνπ ζεσξεί φηη ζίγεηαη απφ παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ
δηθαηνχηαη λα δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ ελψπηνλ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ, αθφκα θαη εάλ
ε ζρέζε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο εηθάδεηαη φηη έγηλε ε παξάβαζε έρεη ιήμεη, θαη λα
ρξεζηκνπνηεί θάζε πξφζθνξν κέζν γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ηεο παξαβάζεσο θαη ηεο
πάζεο θχζεσο δεκηά πνπ ππέζηε ιφγσ απηήο.
(2) Σε θάζε δηθαζηηθή δηαδηθαζία, εθηφο απφ πνηληθή, αλ ν δηάδηθνο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη
ζίγεηαη απφ παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, ζηνηρεηνζεηεί πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά απφ ηα νπνία πηζαλνινγείηαη ε παξάβαζε, ην Γηθαζηήξην ππνρξεψλεη ηνλ
αληίδηθφ ηνπ λα απνδείμεη φηη δελ ππήξμε θακία παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
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Απμόδια Δικαζηήπια και κςπώζειρ
22. —(1) Δπηθπιαζζφκελεο ηεο απνθιεηζηηθήο δηθαηνδνζίαο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ
δπλάκεη ηνπ Άξζξνπ 146 ηνπ Σπληάγκαηνο, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά
ζηνλ παξφληα Νφκν, αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχνληαη εμ
αθνξκήο ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο Νφκνπ έρεη ην Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ.
(2) Σε πεξίπησζε αγσγήο ελψπηνλ ηνπ Δπαξρηαθνχ Γηθαζηεξίνπ δπλάκεη ηεο
παξαγξάθνπ 6 ηνπ Άξζξνπ 146 ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ππφ ηνλ φξν φηη πιεξνχληαη νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ νπζηαζηηθνχ δηθαηψκαηνο ζε δίθαηε θαη εχινγε απνδεκίσζε, ην
αξκφδην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην επηδηθάδεη ζην δηθαηνχρν ην κεγαιχηεξν απφ ηα αθφινπζα
δχν πνζά:
(α) Τελ επηδηθαζηέα, δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ Άξζξνπ 146, δίθαηε θαη εχινγε
απνδεκίσζε, ή
(β) νιφθιεξε ηε ζεηηθή δεκηά θαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε γηα ηελ ηπρφλ εζηθή βιάβε
ηνπ ελάγνληνο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηελ απφθαζε, πξάμε ή παξάιεηςε, ε νπνία
θεξχρζεθε άθπξε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ Άξζξνπ 146 ηνπ Σπληάγκαηνο.
Σε θάζε δε πεξίπησζε, ζην επηδηθαδφκελν πνζφ πξνζηίζεηαη θαη λφκηκνο ηφθνο απφ
ηελ εκεξνκελία πνπ επήιζε ε αλσηέξσ δεκηά ή/θαη βιάβε θαη έσο ηελ πιήξε
θαηαβνιή ηεο απνδεκηψζεσο.
(3) Τν Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ επηδηθάδεη δίθαηε θαη εχινγε απνδεκίσζε, ε
νπνία θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ νιφθιεξε ηε ζεηηθή δεκηά θαη πεξηιακβάλεη θαη ρξεκαηηθή
ηθαλνπνίεζε γηα ηπρφλ εζηθή βιάβε ηνπ αηηεηή, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηνλ παξαβάηε,
ζε θάζε δε πεξίπησζε, ζην επηδηθαδφκελν πην πάλσ πνζφ, πξνζηίζεηαη θαη λφκηκνο ηφθνο
απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαβάζεσο έσο ηελ πιήξε θαηαβνιή ηεο απνδεκηψζεσο.
(4) Αλεμάξηεηα απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην εδάθην (3) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην
Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ, εθφζνλ ην θξίλεη αλαγθαίνλ, εθδίδεη θαη δηάηαγκα
δεζκεπηηθήο αλαγλσξίζεσο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αηηεηή ζε ζρέζε κε ηελ
θαηαγγειιφκελε παξάβαζε.
(5) Φσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 6 ησλ πεξί
Τεξκαηηζκνχ Απαζρνιήζεσο Νφκσλ ηνπ 1967 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2001, ε νπνία
εθαξκφδεηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο απνιχζεσλ πνπ έγηλαλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ

ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαηά ηελ εθδίθαζε απφ ην Γηθαζηήξην Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ ησλ
αλαθεξνκέλσλ ζην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηαθνξψλ, εθαξκφδεηαη θαη ην
εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ παξφληνο Νφκνπ ζε ζρέζε κε ηελ αληηζηξνθή ηνπ
βάξνπο απνδείμεσο.
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Η εςθύνη ηος παπαβάηη δεν ςπόκειηαι ζε οπιζμένερ πποϋποθέζειρ
23.—(1) Σε πεξίπησζε παξαβάζεσο ηνπ παξφληνο Νφκνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή δηαηάμεηο
πνπ ζέηνπλ σο πξνυπφζεζε ηεο επζχλεο ηνπ παξαβάηε ή/θαη ηνπ δηθαηψκαηνο γηα
απνδεκίσζε ή άιιε ζεξαπεία έλα ειάρηζην δηάζηεκα απαζρνιήζεσο ή ειάρηζην αξηζκφ
σξψλ εξγαζίαο ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ, νχηε δηαηάμεηο πνπ ζέηνπλ αλψηαην φξην
απνδεκηψζεσο. Κάζε ζπκθσλία κεηαμχ εξγνδφηε θαη εξγνδνηνπκέλνπ κε ηελ νπνία
πξνβιέπεηαη ηέηνηα πξνυπφζεζε είλαη άθπξε.
(2) Τν πνζφ απνδεκηψζεσο, ην νπνίν επηδηθάδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε παξαβάζεσο ηνπ
παξφληνο Νφκνπ, θαηαβάιιεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηνλ εξγνδφηε.


177(I)/2002

Εξωδικαζηική πποζηαζία και βάπορ απόδειξηρ
23Α.-(1) Κάζε πξφζσπν πνπ ζεσξεί φηη ζίγεηαη απφ παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ
δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη ζρεηηθφ παξάπνλν ζηνλ Δπηζεσξεηή, ν νπνίνο ην δηεξεπλά,
πξνβαίλνληαο ζε φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ζηνλ παξφληα Νφκν ελέξγεηεο.
(2) Κάζε πξφζσπν πνπ ζεσξεί φηη ζίγεηαη απφ παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ
δηθαηνχηαη, αθφκε θαη εάλ ε ζρέζε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο εηθάδεηαη φηη ζεκεηψζεθε ε
δηάθξηζε έρεη ιήμεη, λα ππνβάιεη ζρεηηθφ παξάπνλν ζηνλ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο, ν νπνίνο
γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη φιεο ηηο εμνπζίεο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ
πεξί Καηαπνιέκεζεο ησλ Φπιεηηθψλ θαη Οξηζκέλσλ άιισλ Γηαθξίζεσλ (Δπίηξνπνο)
Νφκν.
(3) Σε θάζε δηαδηθαζία πνπ εκπίπηεη ζην εδάθην (2), αλ ην πξφζσπν πνπ ηζρπξίδεηαη φηη
ζίγεηαη απφ παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ επηθαιείηαη θαη ζηνηρεηνζεηεί
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά απφ ηα νπνία πηζαλνινγείηαη ε παξάβαζε, ν Δπίηξνπνο
Γηνηθήζεσο ππνρξεψλεη ην πξφζσπν ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη ην παξάπνλν λα
απνδείμεη φηη δελ ππήξμε νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ παξφληνο Νφκνπ.




193(I)/2004
38(I)/2009
151(I)/2014

Εκπποζώπηζη από Οπγανώζειρ
23Β. Δλψζεηο πξνζψπσλ, νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ ή άιιεο νξγαλψζεηο ή λνκηθά
πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ σο θαηαζηαηηθφ ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηελ εμάιεηςε ησλ
δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ,
κπνξνχλ, κε ηελ έγθξηζε πξνζψπνπ πνπ λνκηκνπνηείηαη κε βάζε ηνλ παξφληα Νφκν, λα
αζθνχλ είηε εμ νλφκαηνο ηνπ πξνζψπνπ απηνχ είηε πξνο ππνζηήξημή ηνπ, ηα δηθαηψκαηα
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 21 θαη 23Α θαη, ζε ηέηνηα πεξίπησζε, εθαξκφδνληαη
θαη΄αλαινγία νη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 21 αλαθνξηθά κε ην βάξνο
απφδεημεο.



38(I)/2009

Παποσή ανεξάπηηηηρ ζςνδπομήρ ζηα θύμαηα
23Γ. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ ζπκάησλ δηαθξίζεσλ θαη ησλ ελψζεσλ,
νξγαλψζεσλ ή άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23Β, παξέρεηαη
αλεμάξηεηε ζπλδξνκή πξνο ηα ζχκαηα δηαθξίζεσλ φηαλ θαηαγγέιινπλ δηαθξηηηθή
κεηαρείξηζε, απφ ηελ Δπηηξνπή Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη
Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, ε νπνία έρεη ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί
Ίζεο Μεηαρείξηζεο Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ ζηελ Απαζρφιεζε θαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή
Δθπαίδεπζε Νφκνπ.


38(I)/2009

Αδικήμαηα και ποινέρ ζε πεπίπηωζη παπάβαζηρ ηηρ απσήρ ηηρ ίζηρ αμοιβήρ
24.—(1) Όπνηνο εθ πξνζέζεσο παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο
Νφκνπ, ζα είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη ζα ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν κέρξη ηέζζεξηο
ρηιηάδεο ιίξεο ή ζε θπιάθηζε κέρξη έμη κήλεο ή θαη κε ηηο δχν πνηλέο.
(2) Αλ ην πξνβιεπφκελν ζην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ αδίθεκα δηαπξάηηεηαη απφ
λνκηθφ πξφζσπν ή νξγαληζκφ, έλνρνη ζα είλαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, πξφεδξνο,
δηεπζπληήο, γξακκαηέαο ή άιινο παξφκνηνο αμησκαηνχρνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή
νξγαληζκνχ, εθφζνλ απνδεηρζεί φηη ην αδίθεκα έρεη δηαπξαρζεί κε ηε ζπγθαηάζεζε,
ζχκπξαμε ή αλνρή ηνπ, ν νπνίνο ζα ηηκσξείηαη θαηά ην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, θαζψο θαη ην λνκηθφ πξφζσπν ή νξγαληζκφο, πνπ ζα ηηκσξείηαη κφλν κε
πξφζηηκν κέρξη επηά ρηιηάδεο ιίξεο.
(3) Αλ ην πξνβιεπφκελν ζην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ αδίθεκα δηαπξάηηεηαη απφ
βαξεία ακέιεηα, επηβάιιεηαη πξφζηηκν κέρξη δχν ρηιηάδεο ιίξεο, εθφζνλ ε πξάμε δελ
ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα απφ άιιεο δηαηάμεηο. Αλ ην ελ ιφγσ αδίθεκα δηαπξάηηεηαη απφ
λνκηθφ πξφζσπν ή νξγαληζκφ, έλνρνη ζα είλαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, πξφεδξνο,
δηεπζπληήο, γξακκαηέαο ή άιινο παξφκνηνο αμησκαηνχρνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή
νξγαληζκνχ, εθφζνλ απνδεηρζεί φηη ην αδίθεκα έρεη δηαπξαρζεί κε ηε ζπγθαηάζεζε,
ζχκπξαμε ή αλνρή ηνπ, ν νπνίνο ζα ηηκσξείηαη κε πξφζηηκν κέρξη δχν ρηιηάδεο ιίξεο,
θαζψο θαη ην λνκηθφ πξφζσπν ή ν νξγαληζκφο, πνπ ζα ηηκσξείηαη επίζεο κε πξφζηηκν
κέρξη ηέζζεξηο ρηιηάδεο ιίξεο.


177(I)/2002

Αδικήμαηα και ποινέρ ζε πεπίπηωζη παπεμπόδιζηρ ηος Επιθεωπηηή,ηηρ
Επιηποπήρ ή ηηρ Σεσνικήρ Επιηποπήρ καηά ηην άζκηζη ηων καθηκόνηων ηοςρ
25.—(1) Όπνηνο εθ πξνζέζεσο(α) Παξεκπνδίδεη Δπηζεσξεηή ή ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ή ηα κέιε ηεο Τερληθήο
Δπηηξνπήο θαηά ηελ άζθεζε νπνηαζδήπνηε εμνπζίαο πνπ παξέρεηαη ζ' απηνχο απφ
ηνλ παξφληα Νφκν·
(β) αξλείηαη λα απαληήζεη ή απαληά ςεπδψο ζε νπνηαδήπνηε έξεπλα, γηα ηελ νπνία
παξέρεηαη εμνπζία απφ ηνλ παξφληα Νφκν·

(γ) παξαιείπεη λα παξνπζηάζεη νπνηνδήπνηε αξρείν, πηζηνπνηεηηθφ, βηβιίν, ή άιιν
έγγξαθν ή ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη λα παξνπζηάζεη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Νφκν·
(δ) αθαηξεί νπνηνδήπνηε έληππν αλαξηεκέλν δπλάκεη ηνπ Νφκνπ απηνχ ή θαη'
εληνιή ηνπ Δπηζεσξεηή ή ηνπ πξνθαιεί νπνηαδήπνηε βιάβε/ αιινίσζε·
(ε) παξεκπνδίδεη, ή απνπεηξάηαη λα παξεκπνδίζεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν απφ ηνπ λα
παξνπζηαζηεί ελψπηνλ Δπηζεσξεηή, ηεο Δπηηξνπήο ή ηεο Τερληθήο Δπηηξνπήο ή λα
εμεηαζηεί απφ απηνχο,
είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξεηο κήλεο ή κε πξφζηηκν
κέρξη ηξεηο ρηιηάδεο ιίξεο ή θαη ζηηο δχν πνηλέο καδί, εθφζνλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη
απζηεξφηεξα απφ άιιεο δηαηάμεηο.
(2) Αλ ηα πξνβιεπφκελα ζην εδάθην (1) ην παξφληνο άξζξνπ αδηθήκαηα δηαπξάηηνληαη
απφ λνκηθφ πξφζσπν ή νξγαληζκφ, έλνρνη ζα είλαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, πξφεδξνο,
δηεπζπληήο, γξακκαηέαο ή άιινο παξφκνηνο αμησκαηνχρνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή
νξγαληζκνχ, εθφζνλ απνδεηρζεί φηη ην αδίθεκα έρεη δηαπξαρζεί κε ηε ζπγθαηάζεζε,
ζχκπξαμε ή αλνρή ηνπ, ν νπνίνο ζα ηηκσξείηαη θαηά ην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο
άξζξνπ, θαζψο θαη ην λνκηθφ πξφζσπν ή ν νξγαληζκφο, πνπ ζα ηηκσξείηαη κφλν κε
πξφζηηκν κέρξη πέληε ρηιηάδεο ιίξεο, εθφζνλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα απφ
άιιεο δηαηάμεηο.
(3) Αλ ηα πξνβιεπφκελα ζην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ αδηθήκαηα δηαπξάηηνληαη
απφ βαξεία ακέιεηα, επηβάιιεηαη πξφζηηκν κέρξη ρίιηεο ιίξεο,
εθφζνλ ε πξάμε δελ ηηκσξείηαη απζηεξφηεξα απφ άιιεο δηαηάμεηο. Αλ ηα ελ ιφγσ
αδηθήκαηα δηαπξάηηνληαη απφ λνκηθφ πξφζσπν ή νξγαληζκφ, έλνρνη ζα είλαη ν
δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, πξφεδξνο, δηεπζπληήο, γξακκαηέαο ή άιινο παξφκνηνο
αμησκαηνχρνο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νξγαληζκνχ, εθφζνλ απνδεηρζεί φηη ην αδίθεκα
έρεη δηαπξαρζεί κε ηε ζπγθαηάζεζε, ζχκπξαμε ή αλνρή ηνπ, ν νπνίνο ζα ηηκσξείηαη κε
πξφζηηκν κέρξη ρίιηεο ιίξεο, θαζψο θαη ην λνκηθφ πξφζσπν ή ν νξγαληζκφο, πνπ ζα
ηηκσξείηαη επίζεο κε πξφζηηκν κέρξη ηξεηο ρηιηάδεο ιίξεο.


177(I)/2002

Εκθέζειρ πεππαγμένων
26.—(1) Οη Δπηζεσξεηέο ππνβάιινπλ ζηνλ Υπνπξγφ εηήζηεο εθζέζεηο πεπξαγκέλσλ γηα
ηηο δηεξεπλεζείζεο θαηαγγειίεο, νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηα αθφινπζα:
(α) Τελ επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξφληνο Νφκνπ θαη ππνβνιή εηζεγήζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε
ηνπο·
(β) ηνλ αξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ θαη δηεξεπλήζεθαλ, ησλ
παξαβάζεσλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη ησλ θπξψζεσλ πνπ επηβιήζεθαλ.
(2) Βάζεη ησλ εθζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην (1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ ν
Υπνπξγφο ζα ζπληάζζεη θαη ζα δεκνζηεχεη Δηήζηα Γεληθή Έθζεζε Πεπξαγκέλσλ,
αληίγξαθν ηεο νπνίαο ζα θνηλνπνηείηαη ζην Γηεζλέο Γξαθείν Δξγαζίαο, ζην Γεληθφ
Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ, θαη ζην Δξγαηηθφ
Σπκβνπιεπηηθφ Σψκα.

(3) Αληίγξαθν ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Έθζεζεο Πεπξαγκέλσλ θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ
Υπνπξγφ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.


177(I)/2002

Διαβίβαζη πληποθοπιών ππορ ηην Επιηποπή ηων Εςπωπαϊκών Κοινοηήηων
26Α. Η αξκφδηα αξρή δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, έσο ηηο 15
Φεβξνπαξίνπ 2011 θάζε αλαγθαία πιεξνθνξία αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξφληνο Νφκνπ.


38(I)/2009

Κανονιζμοί
27. Τν Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα εθδίδεη Καλνληζκνχο γηα ηελ θαιχηεξε
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ ή γηα ηε ξχζκηζε θάζε ζέκαηνο ην νπνίν
είλαη δπλαηφ λα ξπζκηζζεί κε Καλνληζκνχο.


177(I)/2002

Καηάπγηζη
28. Απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεσο ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο Νφκνπ νη πεξί Ίζεο Ακνηβήο
κεηαμχ Αλδξψλ θαη Γπλαηθψλ γηα Δξγαζία Ίζεο Αμίαο Νφκνη ηνπ 1989 θαη 2000 θαη νη
Καλνληζκνί πνπ έρνπλ εθδνζεί δπλάκεη απηψλ θαηαξγνχληαη.


177(I)/2002

Έναπξη ηηρ ιζσύορ ηος παπόνηορ Νόμος
29.—(1) Τεξνπκέλεο ηεο δηαηάμεσο ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν παξψλ
Νφκνο ηίζεηαη ζε ηζρχ ηελ 1ελ Ιαλνπαξίνπ 2003.
(2) Τν εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο Νφκνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ κε Γλσζηνπνίεζε
ηνπ Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο.


177(I)/2002

ημείωζη
4 ηος Ν.193(I)/2004 Έναπξη ηηρ ιζσύορ ηος Ν.193(I)/2004
Ο παξψλ Νφκνο [Σ.Σ.: δειαδή ν Ν.193(Ι)/2004] ηίζεηαη ζε ηζρχ θαηά ηελ εκεξνκελία
πξνζρψξεζεο ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

