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«ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟ»
---------------------------------------------------Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής
Επίσημη

Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/73/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης

Εφημερίδα Ε.Ε.:

Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ

L 269,
05.10.2002,
σ. 15.

του

Συμβουλίου

περί

της

εφαρμογής

της

αρχής

της

ίσης

μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην
απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις
συνθήκες εργασίας»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ίσης Μεταχείρισης

τίτλος.

Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί

205(Ι) του 2002

με τους περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην

191(Ι) του 2004

Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμους του 2002

40(Ι) του 2006.

έως 2006 (που στο εξής θα αναφέρονται ως ο «βασικός νόμος») και ο
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμοι του 2002 έως 2007.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη

του άρθρου 4 του

αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (5):

βασικού νόμου.

«(5) Τυχόν λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας
λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας κατά την
100(Ι) του 1997

έννοια του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου

45(Ι) του 2002

συνιστά διάκριση κατά την έννοια του παρόντος

64(Ι) του 2002
109(1) του 2007.

Νόμου.».
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Τροποποίηση

3.

του άρθρου 23

αντικατάσταση στην παράγραφο (ι) του εδαφίου (2) αυτού της τελείας

του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά της ακόλουθης νέας
παραγράφου (ια):
«(ια)

παρέχει

ανεξάρτητη

συνδρομή

προς

τα

θύματα

διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση, με την
επιφύλαξη του δικαιώματος των θυμάτων και των ενώσεων,
οργανισμών ή άλλων νομικών προσώπων που αναφέρονται
στο άρθρο 18Α:
Νοείται ότι η φύση, το είδος, το περιεχόμενο και η
διαδικασία παροχής της ανεξάρτητης συνδρομής καθορίζεται
με Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το άρθρο 34 και οι
οποίοι κατατίθενται στην Βουλή των Αντιπροσώπων για
έγκριση.».
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