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Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ – ΘΕΣΕΙΣ ΟΚΥΠΥ 

 

1. Η κ. ΧΧΧ, Νοσηλευτική Λειτουργός Αορίστου Χρόνου στον 

Καρδιολογικό Θάλαμο Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας (ΓΝΛ), στις 15 

Ιουλίου 2022, υπέβαλε παράπονο αναφορικά με το αίτημά της για 

αλλαγή του εργασιακού ωραρίου της, εξαιτίας των αυξημένων αναγκών 

φροντίδας του παιδιού της, ηλικίας τρεισήμισι ετών, το οποίο είναι 

άτομο με αναπηρίες. 

 

2. Ειδικότερα, η παραπονούμενη εξέφρασε την επιθυμία της να εργάζεται 

σε ωράριο πενθήμερης εργασίας και όχι σε ωράριο βάρδιας, ώστε να 

μπορεί να συνοδεύει το παιδί της στα εντατικά απογευματινά μαθήματα 

λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μουσικοθεραπείας κλπ, τα οποία του 

είναι αναγκαία, λόγω του ότι έχει διαγνωστεί από 26 Ιουλίου 2021 με 

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος. Παράλληλα, η παραπονούμενη 

επισημαίνει ότι ο σύζυγός της, επίσης Νοσηλευτικός Λειτουργός, 

εργάζεται στον Πνευμονολογικό Θάλαμο ΓΝΛ με εργασιακό ωράριο 

βάρδιας, με αποτέλεσμα ούτε εκείνος να είναι σε θέση να αναλάβει τις 

αυξημένες ανάγκες φροντίδας του παιδιού. 

 

3. Η παραπονούμενη είχε αποστείλει σχετικές επιστολές τόσο στο 

Υπουργείο Υγείας, με κοινοποίηση στον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή 

(ημερ. 25/8/2021, μέσω Νοσηλευτικού Προϊσταμένου Λειτουργού 

ΓΝΛ), όσο και στον Προϊστάμενο Νοσηλευτικό Λειτουργό ΓΝΛ (ημνερ. 

24/2/2022), χωρίς θετική ανταπόκριση.   

 

4. Σε επιστολή, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2022, ο Γενικός Εκτελεστικός 

Διευθυντής ΟΚΥΠΥ ανέφερε τα εξής: 

 
❖ Στις 13 Αυγούστου 2021 η παραπονούμενη είχε ζητήσει αλλαγή 

του ωραρίου εργασίας της από εξαήμερο σε πενθήμερο ωράριο 

εργασίας. Επισημαίνεται πως βάσει των σχεδίων υπηρεσίας, το 

ωράριο εργασίας της παραπονούμενης είναι σε 24ωρη βάση με 

το σύστημα βάρδιας. 
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❖ Η ανταπόκριση από πλευράς της νοσηλευτικής διοίκησης του 

ΓΝΛ ήταν άμεση, με πλήρη κατανόηση στο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει. Την ενημέρωσαν ότι επί του παρόντος δεν 

υπάρχει θέση για πενθήμερο ωράριο εργασίας, αλλά δόθηκαν 

οδηγίες από την Προϊστάμενη του θαλάμου της, ώστε να της 

παράσχει διευκολύνσεις στον μέγιστο δυνατό βαθμό, πράγμα 

που έγινε άμεσα και που συνεχίζει να γίνεται. 

 
❖ Το αίτημα για αλλαγή του καθεστώτος εργοδότησής της θα 

επαναξιολογηθεί όταν και εφόσον κενωθεί ή προκύψει θέση για 

πενθήμερο ωράριο εργασίας. 

 

❖ Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι η παραπονούμενη απουσιάζει 

συχνά από την εργασία της με άδεια ασθενείας για διάφορους 

λόγους. 

 

 

ΙΙ. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 

 

5. Σχετική με το θέμα είναι η Τοποθέτηση αναφορικά με την υποχρέωση 

παροχής διευκολύνσεων στην εργασία σε μητέρες παιδιών με 

αναπηρίες, που υπέβαλα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 υπό την ιδιότητα 

του Ανεξάρτητου Μηχανισμού Προώθησης, Προστασίας και 

Παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες  και του Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των 

Διακρίσεων.  

 

6. Αφορμή για την υποβολή της Τοποθέτησης αποτέλεσαν τέσσερα 

παράπονα, συμπεριλαμβανομένου και του υπό εξέταση παραπόνου, 

που είχαν ως κοινή συνισταμένη το γεγονός ότι οι τέσσερις 

παραπονούμενες εργαζόμενες είναι μητέρες παιδιών με σοβαρές 

αναπηρίες, που ζητούν διευθετήσεις που θα τους επιτρέπουν να 

ασκούν τις αυξημένες ευθύνες φροντίδας και επιμέλειας των παιδιών 

τους. Αίτημα συγκεκριμένα των τριών από αυτές αποτελεί η ένταξή 

τους σε πενθήμερη εργασία, ώστε να μπορούν να φροντίζουν τα παιδιά 

τους κατά την ημέρα του Σαββάτου, αλλά και κατά τις απογευματινές 
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ώρες, ενώ η τέταρτη για παρόμοιους λόγους έχει ζητήσει την αλλαγή 

του χώρου εργασίας της, ώστε να εργάζεται πλησιέστερα στην οικία της 

και να βρίσκεται κοντά στο παιδί της σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.  

 

7. Εξετάζοντας το θέμα, είχαμε σημειώσει ότι, η εντύπωση, ευρύτερα, που 

δίδεται είναι ότι οι αυξημένες υποχρεώσεις φροντίδας που έχουν οι 

μητέρες παιδιών με αναπηρίες δεν αντιμετωπίζονται πάντα ή με 

ομοιόμορφο τρόπο με τη δέουσα σημασία και δεν οδηγούν στην 

παραχώρηση διευθετήσεων που είναι κατάλληλες και απαραίτητες για 

τη φροντίδα των παιδιών με αναπηρίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, και αν 

ακόμη, είτε οι πατέρες των παιδιών, είτε άλλα μέλη της στενής 

οικογένειας, αναλάβουν αυτή την ευθύνη φροντίδας, δύσκολα μπορεί 

να αναπληρωθεί η απουσία της μητέρας, ιδίως όταν πρόκειται για 

παιδιά μικρής ηλικίας ή παιδιά με ιδιάζουσες ή αυξημένες ανάγκες που 

απορρέουν από την αναπηρία τους. 

 
8. Υποδείχθηκε, συνεπώς, ότι οι ανησυχίες των κρατικών νοσηλευτηρίων 

και η προσπάθειά τους για ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση των μελών 

του προσωπικού δεν θα πρέπει να ασκούνται εις βάρος, των 

δικαιωμάτων των υπαλλήλων, που έχουν πραγματικές ευθύνες 

φροντίδας ατόμων με αναπηρίες, για συμφιλίωση της  οικογενειακής 

και της επαγγελματικής τους ζωής. Ούτε θα πρέπει να επηρεάζουν 

δυσμενώς την ποιότητα και την επάρκεια της φροντίδας και της 

υποστήριξης που δικαιούνται να λαμβάνουν τα ίδια τα άτομα -και 

συγκεκριμένα παιδιά- με αναπηρίες. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

προσπάθεια για ίση μεταχείριση ανόμοιων στην πραγματικότητα 

καταστάσεων, η οποία υποτιμά τεκμηριωμένες ανάγκες που απορρέουν 

από την αναπηρία, ενδέχεται να ισοδυναμεί με διάκριση λόγω 

αναπηρίας και, ειδικότερα, δυσμενή μεταχείριση των παραπονουμένων 

λόγω αναπηρίας των παιδιών τους, δηλαδή για διάκριση λόγω 

συσχετισμού, όπως αυτή έχει αναπτυχθεί στη νομολογία του 

Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
9. Με βάση το σύνολο των πιο πάνω, έγινε εισήγηση όπως τα αιτήματα 

των παραπονουμένων τύχουν επαναξιολόγησης, στα πλαίσια της 

οποίας θα δοθεί η δέουσα βαρύτητα στο γεγονός ότι, ως μητέρες 
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παιδιών με αναπηρίες, κατά τεκμήριο διαδραματίζουν τον 

σημαντικότερο ρόλο στην φροντίδα των παιδιών τους και θα πρέπει να 

διευκολυνθούν προς τον σκοπό τούτο, μέσω της έγκρισης των 

αιτούμενων διευθετήσεων. Παράλληλα, έγινε εισήγηση όπως ο ΟΚΥΠΥ, 

στον ιεραρχικό έλεγχο του οποίου υπάγεται όλο το νοσηλευτικό 

προσωπικό των κρατικών νοσηλευτηρίων αναπτύξει και εφαρμόσει ένα 

κώδικα πρακτικής ή κατευθυντήριες γραμμές, που θα κινείται στο 

πνεύμα των όσων αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση, σε σχέση με 

τον χειρισμό αιτημάτων για παροχή διευθετήσεων προς γονείς ή 

φροντιστές/ριες παιδιών με αναπηρίες.  

 
 

 

ΙΙΙ. ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ  

       ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ 

 

10. Τον Δεκέμβρη του 2022, ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 

για σκοπούς εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΕ 2019/1158, ο 

περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) 

και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ 

Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμο του 2022 

[Ν.216(Ι)/2022].  

 

11. Σκοπός του Νόμου είναι, σύμφωνα με το άρθρο 3, η 

εξισορρόπηση/συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή 

ζωή για τους εργαζόμενους γονείς ή φροντιστές, μέσω θέσπισης 

ατομικών δικαιωμάτων και ειδικότερα, μέσω της χορήγησης 

δικαιωμάτων σε: (α) άδεια πατρότητας, γονική άδεια, άδεια φροντίδας 

και απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας· (β) ευέλικτες 

ρυθμίσεις εργασίας για τους εργαζόμενους γονείς ή τους φροντιστές.  

 

12. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου, ο Νόμος εφαρμόζεται σε όλους 

τους εργαζόμενους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις 

συλλογικές συμβάσεις ή την πρακτική που ισχύει στο έδαφος της 

Δημοκρατίας, λαμβανομένης υπόψη της νομολογίας του Δικαστηρίου 
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της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η αρμόδια αρχή αναθέτει την εφαρμογή και την 

παρακολούθηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, για τον οποίον 

καθ’ ύλη αρμόδιο είναι το Υπουργείο, σε Τμήματα ή Υπηρεσίες που 

υπάγονται σε αυτό. 

 

13. Σύμφωνα με τις ερμηνευτικές διατάξεις του Νόμου, «φροντιστής» 

σημαίνει εργαζόμενο που παρέχει προσωπική φροντίδα ή υποστήριξη 

σε συγγενή ή πρόσωπο που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό με τον 

εργαζόμενο το οποίο έχει ανάγκη σημαντικής φροντίδας ή υποστήριξης 

για σοβαρό ιατρικό λόγο. Παράλληλα, «ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας», 

σημαίνει τη δυνατότητα των εργαζομένων να προσαρμόζουν τη μορφή 

απασχόλησής τους, μεταξύ άλλων με τη χρήση ρυθμίσεων 

τηλεργασίας, ευέλικτου ωραρίου εργασίας ή με την εφαρμογή 

μειωμένου ωραρίου εργασίας. 

 

14. Ειδικότερα σε σχέση με τις ευέλικτες μορφές εργασίας, το άρθρο 19 

του Νόμου προνοεί ότι, εργαζόμενος, ο οποίος είναι γονέας τέκνου 

ηλικίας μέχρι οκτώ (8) ετών ή φροντιστής, έχει δικαίωμα να ζητήσει 

ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας, νοουμένου ότι έχει 

συμπληρώσει συνεχή απασχόληση έξι (6) μηνών στον ίδιο εργοδότη. 

 

15. Όπως περαιτέρω ορίζει το άρθρο 19, ο εργοδότης εξετάζει και 

διεκπεραιώνει το αίτημα για ευέλικτες ρυθμίσεις και ενημερώνει 

γραπτώς τον εργαζόμενο για την απόφασή του εντός ενός (1) μηνός 

από την υποβολή του αιτήματος. (3) Κατά την εξέταση αιτήματος για 

ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, ο εργοδότης λαμβάνει υπόψη τις 

ανάγκες τόσο του ίδιου όσο και του εργαζόμενου και δύναται να 

εγκρίνει το αίτημα και να συμφωνήσει με τον εργαζόμενο την περίοδο 

εφαρμογής των ρυθμίσεων, να αναβάλει την εφαρμογή ευέλικτων 

ρυθμίσεων εργασίας ή να απορρίψει το αίτημα: Νοείται ότι, πριν από 

την αναβολή ή απόρριψη του αιτήματος, ο εργοδότης λαμβάνει υπόψη 

τις παραστάσεις του εργαζόμενου και τον ενημερώνει γραπτώς για την 

απόφασή του, αιτιολογώντας τους λόγους της αναβολής ή της 

απόρριψης. 
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ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  
 

 
16. Παρόλο που για το ίδιο θέμα, όπως προαναφέρεται, έχω ήδη υποβάλει 

Τοποθέτηση, υπό το φως των νέων νομοθετικών εξελίξεων έκρινα 

σκόπιμο να επαναφέρω το θέμα, θέλοντας να υπογραμμίσω πως πλέον 

αποτελεί νομική υποχρέωση κάθε εργοδότη να εξετάζει τα αιτήματα 

των εργαζομένων γονέων ή φροντιστών ατόμων με αναπηρίες ή άλλων 

ατόμων που έχουν ανάγκη σημαντικής φροντίδας και να τοποθετείται 

συγκεκριμένα επί τούτων, αφού πρώτα λάβει υπόψη τις ανάγκες των 

εργαζομένων. 

 

17. Εν προκειμένω, δεν αμφισβητούνται οι καλές προθέσεις της 

νοσηλευτικής διοίκησης του ΓΝΛ, ούτε η στήριξη που παρέχεται στην 

παραπονούμενη μέσω της παραχώρησης κατά περίπτωση κάποιων 

διευθετήσεων, που της επιτρέπουν σε κάποιο βαθμό να βρίσκεται κοντά 

στο παιδί της με αναπηρία και να του παρέχει φροντίδα. Δεν 

παραγνωρίζεται, επίσης, το γεγονός ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος 

κενή διαθέσιμη θέση εργασίας σε πενθήμερο ωράριο. 

 
18. Ωστόσο, σύμφωνα, τόσο με τα όσα διαλαμβάνονται στην προηγούμενη 

Τοποθέτησή μου, όσο και με τα όσα προβλέπονται πλέον ρητά στον Ν. 

216(Ι)/2022, η ευθύνη του ΟΚΥΠΥ δεν μπορεί πλέον να εξαντλείται σε 

ρυθμίσεις εργασίας, που δεν είναι σαφώς καθορισμένες και δεν 

χαρακτηρίζονται από κάποια μονιμότητα και ασφάλεια, αλλά επαφίονται 

στην καλή διάθεση του/της προϊσταμένου/ης, που μπορεί ανά πάσα 

στιγμή για ποικίλους λόγους να μεταβληθεί. Επιπρόσθετα, δεν μπορεί 

να γίνεται επίκληση σε μια αόριστη αναμονή δημιουργίας νέας θέσης σε 

πενθήμερο ωράριο, χωρίς αυτή να συνοδεύεται είτε με ενέργειες προς 

την υλοποίησή της είτε με χρονοδιάγραμμα εναλλαγής προσωπικού σε 

αυτή τη θέση.  

 

19. Στη βάση των πιο πάνω, υποβάλλω την παρούσα Έκθεση στον Γενικό 

Εκτελεστικό Διευθυντή ΟΚΥΠΥ, αναμένοντας ότι, θα προχωρήσει εκ 

νέου στην εξέταση του αιτήματος της παραπονούμενης, σύμφωνα με 
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τα όσα προνοούνται στον Ν. 216(Ι)/2022 και λαμβανομένων υπόψη 

και των δικών μου παρατηρήσεων και εισηγήσεων, που παρατίθενται 

στην παρούσα Έκθεση και την προηγούμενη Τοποθέτησή μου. 

 

 

 

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και 

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  

 

 


