
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟ 

---------------------------------------------------- 
 
Επίσημη 

Εφημερίδα Ε.Ε.: 

L303, 

02.12.2000, σ.16 

Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης  

Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση 

μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία»,   

  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

58(Ι) του 2004. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ΄Ισης Μεταχείρισης 

στην Απασχόληση και την Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 

2007 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί ΄Ισης Μεταχείρισης στην 

Απασχόληση και την Εργασία Νόμο του 2004 (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί ΄Ισης Μεταχείρισης 

στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμοι του 2004 και 2007. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της επιφύλαξης αυτού από την ακόλουθη νέα 

επιφύλαξη: 

  
  «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 

Δικαστήριο υποχρεώνει τον αντίδικό του να αποδείξει ότι δεν 

υπήρξε καμία παράβαση του παρόντος Νόμου.». 
  
Αντικατάσταση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου.  

3. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο:  
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 «Εκπροσώπηση 

από οργανώσεις.   
14. 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 των 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.». 
  

 
 
 
Αρ. Φακ.: 23.01.048.068-2007 
/ΜΑΤ  
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