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Νόµος Για Καταβολή Ίσης Αµοιβής Μεταξύ Ανδρών και Γυναικών Για Εργασία Ίσης Αξίας 

O Nόµος για καταβολή Ίσης Αµοιβής µεταξύ Ανδρών και Γυναικών για εργασία Ίσης Αξίας ψηφίστηκε 

τον Οκτώβριο του 1989 και τέθηκε σε εφαρµογή τον Οκτώβριο του 1992. Σκοπός του Nόµου αυτού 

είναι η εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας και η διασφάλιση της καταβολής ίσης αµοιβής 

στους εργαζόµενους για επιτελούµενη εργασία από αυτούς, χωρίς να βασίζεται στο φύλο τους. 

Οι βασικές πρόνοιες του Nόµου είναι:- 

1. Παροχή ίσης αµοιβής σε άνδρες και γυναίκες για εργασία ίσης αξίας. 

Κάθε εργοδότης υποχρεούται να παρέχει σε άνδρες και γυναίκες που εργοδοτεί ίση αµοιβή για εργασία 

ίσης αξίας, ανεξάρτητα από το φύλο του εργοδοτούµενου. 

Σύµφωνα µε το Νόµο "Εργασία ίσης αξίας" σηµαίνει την εργασία την οποία εκτελούν άνδρες και γυναίκες 

και είναι όµοιας φύσης µεταξύ τους ή κατ' ουσία όµοιας φύσης και "Ίση αµοιβή σε άνδρες και γυναίκες 

για εργασία ίσης αξίας" σηµαίνει ότι στον καθορισµό και την καταβολή της αµοιβής αποκλείεται 

οποιοδήποτε στοιχείο διάκρισης που να βασίζεται στο φύλο του εργοδοτουµένου. 

Οποιοσδήποτε εργοδότης παραβαίνει την πρόνοια αυτή, είναι ένοχος αδικήµατος και αν καταδικαστεί 

του επιβάλλεται χρηµατική ποινή, η οποία δεν θα υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες. 

2. Αναπροσαρµογή όρων της σύµβασης εργασίας αντίθετων µε το Νόµο. 

Εάν η σύµβαση εργασίας περιλαµβάνει πρόνοια, η οποία είναι αντίθετη µε το Νόµο αυτό, τότε:- 

α) Οποιοσδήποτε όρος της σύµβασης, που αφορά γυναίκα εργοδοτούµενη, είναι λιγότερο ευνοϊκός από 

όµοιο όρο που αφορά άνδρα εργοδοτούµενο, τροποποιείται κατά τρόπον ώστε ο όρος αυτός να µην 

είναι λιγότερο ευνοϊκός. 

β) Οποιοσδήποτε όρος της σύµβασης είναι ευεργετικός για τον άνδρα, αλλά ανάλογος όρος δεν υπάρχει 

για τη γυναίκα εργοδοτούµενη, τότε ο ευεργετικός αυτός όρος αυτόµατα θεωρείται ότι ισχύει και 

περιλαµβάνεται στη σύµβαση και για τη γυναίκα. 

3. Προστασία των εργοδοτουµένων. 

Κανένας δεν απολύεται από την εργασία του ή υποβάλλεται µε οποιοδήποτε τρόπο σε δυσµενή 

µεταχείριση από τον εργοδότη του για το λόγο ότι υπέβαλε κάποιο παράπονο, ή έδωσε µαρτυρία ή 

συνέβαλε στη δίωξη παραβάτη ή τη λήψη οιωνδήποτε άλλων µέτρων µε βάση το Νόµο αυτό. 

O εργοδότης που παραβαίνει την πρόνοια αυτή είναι ένοχος αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του 

υπόκειται σε χρηµατική ποινή η οποία δεν θα υπερβαίνει τις χίλιες λίρες. 

4. Επιθεωρητές - Τεχνική Επιτροπή. 

Για την εφαρµογή του Nόµου, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζει επιθεωρητές µε 

οποιοδήποτε τίτλο που θα αποφασίσει ο ίδιος, καθώς επίσης και άλλους λειτουργούς, εάν τους κρίνει 



αναγκαίους, οι οποίοι θα είναι κάτω από τον έλεγχο και την καθοδήγηση του Πρώτου Επιθεωρητή 

Εργοστασίων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών µπορεί επίσης να διορίζει τεχνική επιτροπή µε σκοπό να το 

βοηθήσει στον καθορισµό της ίσης αξίας εργασίας. 

5. Μέτρα για άρση δυσµενών καταστάσεων σε βάρος εργοδοτουµένης. 

Το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών, σε περίπτωση παραβίασης των προνοιών του Nόµου αυτού, µπορεί 

να διατάξει τη λήψη µέτρων για να εµποδίσει τη συνέχιση µιας δυσµενούς κατάστασης σε βάρος της 

εργοδοτουµένης. 

Για να επιληφθεί µιας τέτοιας κατάστασης όµως το ∆ικαστήριο, απαιτείται όπως προηγηθεί αίτηση, είτε 

από την ίδια την εργοδοτούµενη, είτε από τη συντεχνία ως εκπροσώπου της εργοδοτούµενης. 

Tα µέτρα τα οποία µπορεί να διατάξει το ∆ικαστήριο είναι:- 

α) Έκδοση διατάγµατος δεσµευτικής αναγνώρισης των δικαιωµάτων της αιτήτρια σε σχέση µε την 

καταγγελλόµενη διάκριση. 

β) Έκδοση οδηγιών όπως ο καθ'ου η αίτησις - παραβάτης λάβει εκείνα τα µέτρα, τα οποία θα 

τερµατίσουν τις δυσµενείς για την αιτήτρια επιπτώσεις και οι οποίες προκλήθηκαν λόγω των 

καταγγελλοµένων παράνοµων ενεργειών. 

γ) Ανεξάρτητα µε τα δύο πιο πάνω µέτρα, το ∆ικαστήριο µπορεί επίσης να επιδικάσει υπέρ της αιτήτριας 

και αποζηµιώσεις, οι οποίες θα καλύπτουν τις ζηµιές και τις πραγµατικές απώλειες της αιτήτριας από την 

ηµέρα 

 


