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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 4162, 
2.5.2008 
 

Ν. 18(Ι)/2008 

Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και στην 
Παροχή Αυτών) Νόµος του 2008 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 

 Αριθµός 18(Ι) του 2008 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 

ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΥΤΩΝ 
 

 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: 
 

  
Επίσηµη 

Εφηµερίδα της 
Ε.Ε.: L373, 
21.12.2004, 

σ.37. 
 

«Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 2004 για την εφαρµογή 
της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και 
υπηρεσίες και στην παροχή αυτών», 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός τίτλος. 
89(Ι) του 2013. 

 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και 
Γυναικών (Πρόσβαση σε Αγαθά και Υπηρεσίες και στην Παροχή Αυτών) Νόµοι του 
2008 και 2013. 

  
Ερµηνεία. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια - 
  
 «άµεση διάκριση λόγω φύλου» σηµαίνει τη λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση που 
τυγχάνει πρόσωπο, λόγω του φύλου του, από αυτήν που τυγχάνει, έτυχε ή θα τύχει 
ένα άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση·  

  
 «αρχή της ίσης µεταχείρισης» σηµαίνει την απουσία κάθε διάκρισης λόγω φύλου·  
  
 «διάκριση λόγω φύλου» σηµαίνει κάθε άµεση ή έµµεση διάκριση λόγω φύλου, 
περιλαµβανοµένης της λιγότερο ευνοϊκής µεταχείρισης των γυναικών λόγω 
εγκυµοσύνης και µητρότητας, παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση ή 
ενθάρρυνση για την άσκηση άµεσης ή έµµεσης διάκρισης λόγω φύλου, αλλά δεν 
περιλαµβάνει τις θετικές δράσεις·  

  
 «Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας» σηµαίνει τον Εθνικό 
Μηχανισµό για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας που ιδρύθηκε µε την απόφαση του 
Υπουργικού Συµβουλίου 40.609, ηµεροµηνίας 2 Μαρτίου 1994·· 

  
 «έµµεση διάκριση λόγω φύλου» σηµαίνει κάθε φαινοµενικά ουδέτερη διάταξη, 
κριτήριο ή πρακτική που ενδέχεται να θέσει πρόσωπο του ενός φύλου σε µειονεκτική 
θέση σε σχέση µε πρόσωπα του άλλου φύλου, εκτός εάν η διάταξη, το κριτήριο ή η 
πρακτική αυτή δικαιολογείται αντικειµενικά από ένα θεµιτό σκοπό και τα µέσα 
επίτευξης αυτού του σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία·  

  
 «Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 
  
 

3 του 1991 
98(Ι) του 1994 

101(Ι) του 1995 
1(Ι) του 2000 

«Επίτροπος ∆ιοικήσεως» σηµαίνει τον εκάστοτε Επίτροπο ∆ιοικήσεως δυνάµει του 
περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως Νόµου.  
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36(Ι) του 2004. 
 
  
 

35(Ι) του 2002 
141 (Ι) του 2003 
165(Ι) του 2003 

69(Ι) του 2004 
70(Ι) του 2004 

136(Ι) του 2004 
152(Ι) του 2004 
153(Ι) του 2004 
240(Ι) του 2004 
17(Ι) του 2005. 

 

«Έφορος Ασφαλίσεων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί 
της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεµάτων Νόµο· 

  
 «θετικές δράσεις» σηµαίνει µέτρα τα οποία θεσπίζονται ή διατηρούνται για την 
πρόληψη ή την αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων που συνδέονται µε το φύλο προς το 
σκοπό της διασφάλισης της πλήρους και ουσιαστικής ισότητας µεταξύ ανδρών και 
γυναικών· 

  
 «Οδηγία» σηµαίνει την Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συµβουλίου της 13ης ∆εκεµβρίου 

2004 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή αυτών· 

  
 «παρενόχληση» σηµαίνει την εκδήλωση ανεπιθύµητης συµπεριφοράς συνδεόµενης 
µε το φύλο, µε σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου 
και τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή 
επιθετικού περιβάλλοντος·  

  
 «σεξουαλική παρενόχληση» σηµαίνει κάθε µορφής ανεπιθύµητη συµπεριφορά είτε 
προφορική είτε όχι, είτε µε πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα, µε σκοπό ή 
αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, και, ιδίως τη 
δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, ταπεινωτικού, εξευτελιστικού ή επιθετικού 
περιβάλλοντος·  

  
 «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως. 
  

Σκοπός του 
Νόµου. 

3. Σκοπός του παρόντος Νόµου είναι η θέσπιση γενικού πλαισίου για την 
καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά 
και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρµογή της αρχής 
της ίσης µεταχείρισης. 

  
Πεδίο εφαρµογής 
και εξαιρέσεις . 

4.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος εφαρµόζεται σε 
όλα τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται στο κοινό, 
ανεξάρτητα από το ενδιαφερόµενο πρόσωπο, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 
και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, και που προσφέρονται εκτός του τοµέα του 
ιδιωτικού και οικογενειακού βίου και των συναλλαγών που διεξάγονται στο πλαίσιο 
αυτό.  

  
 (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο παρών Νόµος δεν θίγει την 
ελευθερία του ατόµου να επιλέγει αντισυµβαλλόµενο, εφόσον η επιλογή 
αντισυµβαλλοµένου δεν γίνεται µε βάση το φύλο και δεν θίγει οποιεσδήποτε 
ευνοϊκότερες διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου σχετικά µε την εγκυµοσύνη και 
τη µητρότητα.  

  
 (3) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται: 

 
  (α) Στην εκπαίδευση· 
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  (β) στο περιεχόµενο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και των διαφηµίσεων· 
και 

   
  (γ) στην απασχόληση και στην επαγγελµατική δραστηριότητα, 

συµπεριλαµβανοµένης της µη µισθωτής δραστηριότητας, εφόσον τα θέµατα 
αυτά καλύπτονται από άλλες νοµοθετικές διατάξεις.  

   
Απαγόρευση των 

διακρίσεων. 
5.-(1) Απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου σε βάρος προσώπου στους 
τοµείς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου. 

  
 (2) Η απόρριψη ή ανοχή εκ µέρους οποιουδήποτε προσώπου παρενόχλησης ή 
σεξουαλικής παρενόχλησης δεν µπορεί να χρησιµοποιείται ως βάση για τη λήψη 
απόφασης που επηρεάζει το πρόσωπο αυτό.  

  
 (3) ∆εν συνιστά διάκριση δυνάµει του παρόντος Νόµου η διαφορετική µεταχείριση 
σε σχέση µε την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών αποκλειστικά ή πρωτίστως σε άτοµα 
του ενός φύλου, εφόσον αυτό αιτιολογείται από ένα θεµιτό σκοπό και τα µέσα 
επίτευξης του σκοπού αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία.  

  
Θετικές δράσεις. 6. Οι θετικές δράσεις συνάδουν µε τον παρόντα Νόµο και εξυπηρετούν το σκοπό 

του.  
  

Αναλογιστικοί 
παράγοντες, 
µεταβατικές 
διατάξεις και 
επιφυλάξεις.  

7. -(1) Η χρήση του φύλου, σε όλα τα νέα συµβόλαια που συνάπτονται µετά τις 21 
∆εκεµβρίου 2007, ως συντελεστή για τον υπολογισµό των ασφαλίστρων και 
παροχών για σκοπούς ασφαλιστικών και άλλων συναφών χρηµατοοικονοµικών 
υπηρεσιών, απαγορεύεται να οδηγεί σε διαφορές µεταξύ των ατοµικών ασφαλίστρων 
και παροχών, και, σε περίπτωση που ο Έφορος Ασφαλίσεων διαπιστώσει ότι 
υφίστανται ή δυνατόν να υφίστανται τέτοιου είδους διαφορές λόγω φύλου, σε 
συµβόλαια που προωθούνται από ασφαλιστικές εταιρείες υπό την εποπτεία του, 
παραπέµπει το θέµα προς περαιτέρω εξέταση στον Επίτροπο ∆ιοικήσεως δυνάµει 
των διατάξεων του άρθρου 9.  

  
 (2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Έφορος Ασφαλίσεων καθορίζει 
τις περιπτώσεις στις οποίες η χρήση του φύλου, βάσει σηµαντικών και αξιόπιστων 
αναλογιστικών και στατιστικών δεδοµένων, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην 
αξιολόγηση του κινδύνου και στις οποίες εξακολουθούν να επιτρέπονται µετά τις 21 
∆εκεµβρίου 2007, αναλογικές διαφορές µεταξύ των ατοµικών ασφαλίστρων και 
παροχών των ασφαλιζοµένων, κοινοποιεί τις εν λόγω περιπτώσεις στην Επιτροπή 
πριν τις 21 ∆εκεµβρίου 2007 και τις δηµοσιοποιεί µε γνωστοποίησή του στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.  

2(α) του 89(Ι) του 
2013. 

Παράρτηµα Ι. 
 
 

Παράρτηµα ΙΙ. 

Από την 21η ∆εκεµβρίου 2012, το εδάφιο (1) εφαρµόζεται ανεξαιρέτως σε όλα τα 
νέα συµβόλαια. Στο Παράρτηµα Ι εκτίθεται ενδεικτικός κατάλογος των περιπτώσεων 
που θεωρούνται ως νέα συµβόλαια και των περιπτώσεων που δεν θεωρούνται ως νέα 
συµβόλαια και στο Παράρτηµα ΙΙ εκτίθεται ενδεικτικός κατάλογος περιπτώσεων για 
τις οποίες επιτρέπεται η συλλογή, αποθήκευση και χρήση πληροφοριών σχετικά µε 
το φύλο ή συνδεόµενων µε το φύλο: 
 
Νοείται ότι η χρήση άλλων από το φύλο παραγόντων αξιολόγησης ασφαλιστικών 
κινδύνων, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν σχέση µε το φύλο και να οδηγούν σε 
διαφορές µεταξύ των ατοµικών ασφαλίστρων και παροχών, δεν αποτελεί έµµεση 
διάκριση. 
 

2(β) του 89(Ι) του 
2013. 

Καθορισµός νέου 
συµβολαίου. 

(2Α) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), «νέο συµβόλαιο» σηµαίνει κάθε σύναψη 
ασφαλιστικού συµβολαίου ή τροποποίηση υφιστάµενου ασφαλιστικού συµβολαίου, 
η οποία- 
 
(i) προϋποθέτει συγκατάθεση από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη, και 
 
(ii) τουλάχιστον ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη παραχωρεί την συγκατάθεσή του 
από την 21η ∆εκεµβρίου 2012 και µετά. 
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 (3) Ο Έφορος Ασφαλίσεων εξασφαλίζει τη συλλογή, δηµοσίευση και τακτική 
ενηµέρωση αξιόπιστων δεδοµένων σχετικών µε τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο εδάφιο (2) και ενηµερώνει την Επιτροπή και τον Υπουργό σχετικά και 
επανεξετάζει την απόφαση που λαµβάνει δυνάµει του εδαφίου (2), πέντε έτη µετά τις 
21 ∆εκεµβρίου 2007, λαµβάνοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 της Οδηγίας και διαβιβάζει τα αποτελέσµατα τέτοιας 
επανεξέτασης στην Επιτροπή. 

  
 (4) Οποτεδήποτε ο Έφορος Ασφαλίσεων κατά την επανεξέταση που διενεργεί 
δυνάµει του εδαφίου (3), αποφασίζει την εφαρµογή του εδαφίου (1) του παρόντος 
άρθρου στο σύνολο ή µέρος των περιπτώσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (2), 
δηµοσιοποιεί τέτοια απόφασή του µε γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας.  

  
 (5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των πιο πάνω εδαφίων, τα έξοδα εγκυµοσύνης και 
µητρότητας απαγορεύεται να οδηγούν σε διαφορές µεταξύ των ατοµικών 
ασφαλίστρων και παροχών: 
 
Νοείται ότι ο Έφορος Ασφαλίσεων δύναται µε απόφασή του που δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να αναβάλει την εφαρµογή του παρόντος 
εδαφίου το αργότερο µέχρι δύο έτη µετά τις 21 ∆εκεµβρίου 2007, και σε τέτοια 
περίπτωση ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και δηµοσιοποιεί τέτοια απόφασή του 
µε γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. 

  
∆ικαστική 
προστασία. 

8.-(1) Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του παρόντος Νόµου 
δικαιούται να διεκδικεί τα δικαιώµατά του ενώπιον κάθε αρµόδιου ∆ικαστηρίου 
κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, ακόµα και σε περίπτωση που έχει λήξει η 
σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι σηµειώθηκε η διάκριση λόγω φύλου, και, 
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 10, να χρησιµοποιεί κάθε πρόσφορο µέσο 
για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης και της πάσης φύσεως υλικής ή ηθικής ζηµιάς 
που υπέστη λόγω αυτής. 

  
 (2) Επιφυλασσόµενης της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, 
δυνάµει του Άρθρου 146 του Συντάγµατος, αρµοδιότητα για την επίλυση κάθε 
διαφοράς που προκύπτει από τον παρόντα Νόµο σε σχέση µε διάκριση λόγω φύλου 
έχει το Επαρχιακό ∆ικαστήριο. 

  
 (3) Το Επαρχιακό ∆ικαστήριο σε περίπτωση αγωγής δυνάµει του εδαφίου (1), 
επιδικάζει δίκαιη και εύλογη αποζηµίωση, η οποία καλύπτει τουλάχιστον ολόκληρη 
τη θετική ζηµιά και στο επιδικαζόµενο ποσό προστίθεται νόµιµος τόκος από την 
ηµεροµηνία της παραβάσεως έως την ηµεροµηνία πλήρους καταβολής της 
αποζηµίωσης. 

  
 (4) Σε περίπτωση αγωγής ενώπιον του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου δυνάµει της 
παραγράφου 6 του Άρθρου 146 του Συντάγµατος και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του ουσιαστικού δικαιώµατος σε δίκαιη και εύλογη αποζηµίωση, το 
αρµόδιο Επαρχιακό ∆ικαστήριο επιδικάζει στο δικαιούχο το µεγαλύτερο από τα 
ακόλουθα δύο ποσά: 
 

  (α) Την επιδικαστέα, δυνάµει της παραγράφου 6 του Άρθρου 146 του 
Συντάγµατος, δίκαιη και εύλογη αποζηµίωση. ή 

   
  (β) ολόκληρη τη θετική ζηµιά και στο επιδικαζόµενο ποσό, προστίθεται και 

νόµιµος τόκος από την ηµεροµηνία που επήλθε η ανωτέρω ζηµιά έως την 
ηµεροµηνία πλήρους καταβολής της αποζηµίωσης. 

   
 (5) Σε περίπτωση που ∆ικαστήριο δυνάµει του παρόντος άρθρου ακυρώνει 
συµβατική διάταξη ασφαλιστικών συµβολαίων ή άλλων συµβολαίων συναφών 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών ως παραβαίνουσα τις διατάξεις του παρόντος 
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Νόµου, τέτοια ακύρωση δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα των ασφαλιζοµένων που 
απορρέουν από το συµβόλαιο και ο ασφαλιστής δύναται να αναπροσαρµόζει 
αναδροµικά τις υποχρεώσεις των ασφαλιζοµένων προσώπων σύµφωνα µε την αρχή 
της ίσης µεταχείρισης. 

  
Εξώδικη 

προστασία και 
προώθηση της 
αρχής της ίσης 

µεταχείρισης από 
τον Επίτροπο 
∆ιοικήσεως. 

 
42(Ι) του 2004.  

9.-(1) Κάθε πρόσωπο, το οποίο θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του παρόντος 
Νόµου σε σχέση µε διάκριση λόγω φύλου, δύναται, ακόµη και εάν έχει λήξει η 
σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι σηµειώθηκε η παράβαση, να υποβάλλει 
σχετικό παράπονο στον Επίτροπο ∆ιοικήσεως, ο οποίος έχει αρµοδιότητα να 
εξετάζει το εν λόγω παράπονο δυνάµει του παρόντος Νόµου και για το σκοπό αυτό 
έχει όλες τις εξουσίες και αρµοδιότητες που απορρέουν από τον περί 
Καταπολέµησης των Φυλετικών και Ορισµένων Άλλων ∆ιακρίσεων (Επίτροπος) 
Νόµο. 

  
 (2) Για την προώθηση, την ανάλυση, τον έλεγχο και την υποστήριξη της ίσης 
µεταχείρισης όλων των προσώπων χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου στους τοµείς που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου, ο Επίτροπος έχει όλες τις 
εξουσίες και αρµοδιότητες που προβλέπονται στον περί Καταπολέµησης των 
Φυλετικών και Ορισµένων Άλλων ∆ιακρίσεων (Επίτροπος) Νόµο.  

  
 (3) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος ∆ιοικήσεως διαπιστώνει απαγορευµένη διάκριση 
κατά την έννοια του παρόντος Νόµου, σε συµβατικό όρο ασφαλιστικών συµβολαίων 
ή άλλων συµβολαίων συναφών χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, υποχρεώνει το 
πρόσωπο που διαπράττει την παράβαση να προβεί σε αναδροµική αναπροσαρµογή 
των όρων του συµβολαίου σύµφωνα µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης, εντός 
τακτής προθεσµίας, και σε περίπτωση που η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο 
Επίτροπος ∆ιοικήσεως ασκεί τις αναφερόµενες στα πιο πάνω εδάφια εξουσίες και 
αρµοδιότητες.  

  
Αντιστροφή του 

βάρους απόδειξης . 
10.-(1) Σε οποιαδήποτε δικαστική, εκτός από ποινική, ή εξώδικη διαδικασία, αν το 
πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι θίγεται από παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόµου, 
επικαλείται και στοιχειοθετεί πραγµατικά περιστατικά από τα οποία πιθανολογείται η 
παράβαση, το ∆ικαστήριο ή ο Επίτροπος υποχρεώνει τον αντίδικό του να αποδείξει 
ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόµου.  

  
 (2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) εφαρµόζονται επίσης και σε κάθε δικαστική ή 
εξώδικη διαδικασία που κινείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11.  

   
Εκπροσώπηση από 

Οργανώσεις. 
11. Ενώσεις, οργανώσεις ή άλλα νοµικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ως καταστατικό 
σκοπό, µεταξύ άλλων, την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω φύλου και την προώθηση 
της ισότητας ανδρών και γυναικών, µπορούν, µε την έγκριση προσώπου που 
νοµιµοποιείται µε βάση τον παρόντα Νόµο, να ασκούν είτε εξ ονόµατος του 
προσώπου αυτού είτε προς υποστήριξή του τα δικαιώµατα που προβλέπονται στα 
άρθρα 8, 9 και 10. 

  
Προστασία έναντι 

αντιποίνων. 
12. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δυσµενής µεταχείριση ή επίπτωση εναντίον 
προσώπου το οποίο προβαίνει σε καταγγελία ή εµπλέκεται σε διαδικασία που 
αποσκοπεί στην επιβολή της συµµόρφωσης µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης κατά 
την έννοια του παρόντος Νόµου. 

  
Παροχή 

ανεξάρτητης 
συνδροµής στα 

θύµατα 
διακρίσεων.  

13. Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων των θυµάτων διακρίσεων, των ενώσεων, 
οργανώσεων και άλλων νοµικών οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 11, 
παρέχεται ανεξάρτητη βοήθεια στα θύµατα των διακρίσεων λόγω φύλου ούτως ώστε 
να προωθούνται οι καταγγελίες τους περί διακρίσεων, από µη κυβερνητικές 
οργανώσεις µε νοµική προσωπικότητα, οι οποίες χρηµατοδοτούνται ειδικά για τον 
σκοπό αυτό από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως σύµφωνα µε 
διαδικασίες που καθορίζονται µε Κανονισµούς.  

  
∆ιάλογος µε 

σχετικούς φορείς 
14. Ο Εθνικός Μηχανισµός για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας προκειµένου να προάγει 
την αρχή της ίσης µεταχείρισης στους τοµείς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
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και διάχυση 
πληροφοριών.  

του παρόντος Νόµου, ενθαρρύνει το διάλογο µε όλους τους σχετικούς µε την ισότητα 
των φύλων φορείς και λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, σε συνεργασία µε όλους τους 
πιο πάνω φορείς για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων προσώπων σχετικά µε την 
εφαρµογή του παρόντος Νόµου.  

  
Κατάργηση ή 
ακυρότητα 
αντίθετων 
ρυθµίσεων. 

15.-(1) Κάθε υφιστάµενη κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου διάταξη 
νόµου, κανονισµών ή διατάγµατος που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου, καταργείται κατά το µέρος που περιέχει διάκριση λόγω φύλου.  

  
 (2) Η κάθε καθ΄ ύλην αρµόδια αρχή υποχρεούται να ανακαλέσει ή τροποποιήσει 
αναλόγως οποιαδήποτε ατοµική ή κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία είναι 
αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 

  
 (3) Επιφυλασσοµένης της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 
δυνάµει του Άρθρου 146 του Συντάγµατος: 

  
  (α) Σε περίπτωση αµφιβολίας ή αµφισβήτησης κατά πόσο νόµος καταργήθηκε ή όχι, 
το θέµα εκδικάζεται από αρµόδιο Επαρχιακό ∆ικαστήριο, η δε διαδικασία άρχεται µε 
καταχώρηση εναρκτήριας κλήσης.  

  
  (β) ανεξάρτητα από την ενώπιον του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου διαδικασία, η οποία 
αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, κάθε ∆ικαστήριο κατά την 
άσκηση της δικής του δικαιοδοσίας δύναται να κρίνει παρεµπιπτόντως το θέµα, εάν 
και εφόσον είναι απαραίτητο για τη διεκπεραίωση της ενώπιόν του διαδικασίας. 

  
 (4) Οι τελεσίδικες αποφάσεις που εκδίδονται δυνάµει του εδαφίου (3) ισχύουν έναντι 
πάντων. 

  
 (5) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος Νόµου κάθε υφιστάµενη συµβατική διάταξη, υφιστάµενοι εσωτερικοί 
κανονισµοί επιχειρήσεων ή καταστατικά κερδοσκοπικών ή µη κερδοσκοπικών 
οργανισµών που είναι αντίθετα προς τις διατάξεις του παρόντος Νόµου θεωρούνται 
άκυρα κατά το µέρος που περιέχουν απαγορευµένη διάκριση λόγω φύλου δυνάµει 
του παρόντος Νόµου.  

  
 (6) Σε περίπτωση που δεν έχει διαπιστωθεί η ακυρότητα κάποιας διάταξης ή 
ρύθµισης κατ΄ εφαρµογή όλων των πιο πάνω εδαφίων, η ισχύς της εξετάζεται 
παρεµπιπτόντως επ΄ ευκαιρία σχετικής δίκης ενώπιον είτε του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου είτε Επαρχιακού ∆ικαστηρίου.  

  
Ποινικά αδικήµατα 

και κυρώσεις.  
16.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 5 και 12 του 
παρόντος Νόµου είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται 
σε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες ευρώ ή σε φυλάκιση που δεν 
υπερβαίνει τους έξι µήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.  

  
 (2) Αν τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (1) αδικήµατα διαπράττονται από νοµικό 

πρόσωπο ή οργανισµό, ένοχοι θα είναι ο διευθύνων σύµβουλος, πρόεδρος, 
διευθυντής, γραµµατέας ή άλλος αξιωµατούχος του νοµικού προσώπου ή 
οργανισµού εφόσον αποδειχθεί ότι το αδίκηµα έχει διαπραχθεί µε τη συγκατάθεση, 
σύµπραξη ή ανοχή του, ο οποίος θα τιµωρείται σε περίπτωση καταδίκης του µε τις 
ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (1) καθώς και το νοµικό πρόσωπο ή ο 
οργανισµός, που θα τιµωρείται µόνο µε πρόστιµο µέχρι δώδεκα χιλιάδες ευρώ.  

  
 (3) Αν τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (1) αδικήµατα διαπράττονται από βαρεία 
αµέλεια, επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι τέσσερεις χιλιάδες ευρώ και σε περίπτωση που 
τα αδικήµατα αυτά διαπράττονται από νοµικό πρόσωπο ή οργανισµό, ένοχοι θα είναι 
ο διευθύνων σύµβουλος, πρόεδρος, διευθυντής, γραµµατέας ή άλλος αξιωµατούχος 
του νοµικού προσώπου ή οργανισµού εφόσον αποδειχθεί ότι το αδίκηµα έχει 
διαπραχθεί µε τη συγκατάθεση, σύµπραξη ή ανοχή του, ο οποίος θα τιµωρείται σε 
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περίπτωση καταδίκης του µε πρόστιµο µέχρι τέσσερεις χιλιάδες ευρώ καθώς και το 
νοµικό πρόσωπο ή ο οργανισµός, που θα τιµωρείται µόνο µε πρόστιµο µέχρι επτά 
χιλιάδες ευρώ.  

  
Υποβολή έκθεσης 

προς την Επιτροπή. 
17. Ο Υπουργός διαβιβάζει στην Επιτροπή, µέχρι τις 21 ∆εκεµβρίου 2009, και στη 
συνέχεια κάθε 5 χρόνια, έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος Νόµου η 
οποία ετοιµάζεται από επιτροπή που αποτελείται από όλες τις εµπλεκόµενες 
υπηρεσίες και Υπουργεία, συµπεριλαµβανοµένων των µη κυβερνητικών 
οργανώσεων που χρηµατοδοτούνται δυνάµει του άρθρου 13. 
 

3 του 89(Ι) του 
2013. 

Έκδοση 
διαταγµάτων.  

18. Ο Υπουργός µετά από διαβούλευση µε τους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς, 
δύναται να εκδίδει διατάγµατα µε τα οποία να τροποποιούνται τα Παραρτήµατα του 
παρόντος Νόµου. 
 

 
 4 του 89(Ι) του 2013 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
(Άρθρο 7(2)) 

 
Α. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΝΕΟ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
 

 (1) Τα συµβόλαια που συνάπτονται για πρώτη φορά από την 21η ∆εκεµβρίου 2012. Οι 
προτάσεις που διατυπώνονται πριν από τις 21 ∆εκεµβρίου 2012, αλλά γίνονται δεκτές 
από τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, οφείλουν να συµµορφώνονται µε τον κανόνα περί 
καθορισµού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου. 
 
(2) Οι συµφωνίες µεταξύ µερών που συνάπτονται από την 21η ∆εκεµβρίου 2012, µε 
σκοπό την παράταση συµβολαίων που έχουν συναφθεί πριν από την εν λόγω 
ηµεροµηνία τα οποία θα είχαν άλλως εκπνεύσει. 
 

 Β. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  
 

 (1) Η παράταση προϋπάρχοντος συµβολαίου, εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, 
σύµφωνα µε τους όρους του προϋπάρχοντος συµβολαίου. 
 
(2) Οι προσαρµογές που γίνονται σε επιµέρους στοιχεία υφιστάµενου συµβολαίου, 
όπως οι αλλαγές ασφαλίστρου, βάσει προκαθορισµένων παραµέτρων, όταν δεν 
απαιτείται η συναίνεση του ασφαλισµένου, όπως η αύξηση ασφαλίστρου σύµφωνα µε 
ποσοστό που στηρίζεται στις παραληφθείσες αξιώσεις αποζηµίωσης. 
 
(3) Η σύναψη, από τον ασφαλισµένο, συµπληρωµατικών ή διαδοχικών ασφαλιστικών 
συµβολαίων των οποίων οι όροι έχουν προσυµφωνηθεί σε συµβόλαια που 
συνάφθηκαν πριν από την 21η ∆εκεµβρίου 2012, εφόσον αυτά τα ασφαλιστικά 
συµβόλαια ενεργοποιούνται µε µονοµερή απόφαση του ασφαλισµένου, ειδικά στην 
περίπτωση που ο ασφαλισµένος επιθυµεί να αυξήσει το ποσό που έχει επενδύσει µέσω 
ενός προϊόντος ασφάλισης ζωής. 
 
(4) Η απλή µεταβίβαση ενός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου από έναν ασφαλιστή σε 
άλλον, η οποία δεν µεταβάλλει το καθεστώς των συµβολαίων που περιλαµβάνονται 
στο συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο. 
 

 5 του 89(Ι) του 2013 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

(Άρθρο 7(3)) 
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ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ, 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ Η 
ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΥΛΟ 

 
 (1) Για τον υπολογισµό δεδουλευµένων εξόδων και την εσωτερική τιµολόγηση, οι 
ασφαλιστές έχουν τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν και να χρησιµοποιούν 
πληροφορίες σχετικά µε το φύλο για την εσωτερική αξιολόγηση των κινδύνων, κυρίως 
για να υπολογίζουν τεχνικές διατάξεις σύµφωνες µε τους κανόνες ασφαλιστικής 
φερεγγυότητας, και για να παρακολουθούν τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου τους από 
την άποψη του συνόλου των δεδοµένων που αφορούν τις τιµές.  
 
(2) Για την τιµολόγηση της αντασφάλισης, δύναται να χρησιµοποιείται το κριτήριο 
του φύλου στην τιµολόγηση αυτών των προϊόντων, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται 
διαφοροποιήσεις µε βάση το φύλο σε ατοµικό επίπεδο.  
 
(3) Για την εµπορία και τη διαφήµιση, οι ασφαλιστές έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιµοποιούν το µάρκετινγκ και τη διαφήµιση για να επηρεάσουν τη σύνθεση του 
χαρτοφυλακίου τους, στοχεύοντας στις διαφηµιστικές τους εκστρατείες, είτε τους 
άνδρες είτε τις γυναίκες. Εντούτοις, δεν µπορούν να αρνηθούν την πρόσβαση σε ένα 
συγκεκριµένο προϊόν λόγω του φύλου του προσώπου, εκτός εάν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7 εδάφιο 5 του νόµου. 
 
(4) Για τη σύναψη ασφάλειας ζωής και ασθένειας, οι ασφαλιστές έχουν τη δυνατότητα 
να συγκεντρώνουν και να χρησιµοποιούν πληροφορίες για παράγοντες κινδύνου, όπως 
η κατάσταση υγείας ή το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, βάσει των οποίων είναι 
δυνατή η διαφοροποίηση και η αξιολόγηση των οποίων επιβάλλει στους ασφαλιστές 
τη συνεκτίµηση του φύλου, λαµβανοµένων υπόψη ορισµένων φυσιολογικών 
διαφορών µεταξύ ανδρών και γυναικών. 
 

 
 


