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Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

 

1. Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και 

στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος (Ν.205(Ι)/2002), σε συνδυασμό 

με τον περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων 

Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο (Ν.42(Ι)/2004), παρέχουν στον Επίτροπο 

Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη δυνατότητα 

εξωδικαστικής παρέμβασης σε περιπτώσεις άμεσης ή έμμεσης 

διάκρισης λόγω φύλου. 

 

2. Στα πλαίσια αυτά εξετάστηκαν δύο παράπονα που υποβλήθηκαν από το 

Γραφείο μου από την εκπαιδευτικό κ. Α, Α, και την εκπαιδευτικό κ. Ε Κ, 

με ηλεκτρονικό μήνυμα. Τα παράπονα στρέφονταν κατά του Υπουργείου 

Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και αφορούσαν στους όρους που 

προβλέπονται στον Διαγωνισμό Υπ. Αρ. ΜΕ-9-21, για Αγορά 

Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για Διδασκαλία στο Απογευματινό/Βραδινό 

Πρόγραμμα του ΥΠΠΑΝ «Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ)». 

Ειδικότερα, οι παραπονούμενες υποστηρίζουν ότι με τους εν λόγω όρους 

έχει αφαιρεθεί από δεκάδες γυναίκες που εργάζονται στα απογευματινά 

προγράμματα (Κ.Ι.Ε., ΔΡΑΣΕ, Επιμορφωτικά, Ολοήμερα κλπ) το 

δικαίωμα σε άδεια μητρότητας.  

 

3. Συγκεκριμένα, οι παραπονούμενες ανέφεραν ότι μέχρι και την περασμένη 

σχολική χρονιά, για να πάρει κανείς ολόκληρη μονάδα διδακτικής 

εμπειρίας στα εν λόγω προγράμματα θα έπρεπε να εργάζεται σε αυτά 

τουλάχιστον για πέντε μήνες, από το σύνολο των εννιά μηνών 

εργοδότησης. Ως εκ τούτου, οι νέες μητέρες μπορούσαν να λαμβάνουν 
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την άδεια μητρότητάς τους, διάρκειας τεσσάρων μηνών και να εργάζονται 

τους υπόλοιπους πέντε μήνες, ώστε να μη χάσουν την αρχαιότητά τους 

στα μητρώα. Ωστόσο, για τη σχολική χρονιά 2021-2022 το Υπουργείο 

αποφάσισε, χωρίς κανένα διάλογο, ότι για να πάρει κάποιος τη μονάδα 

ολόκληρης σχολικής χρονιάς θα έπρεπε να εργάζεται συνολικό χρόνο που 

υπερβαίνει τους 5 μήνες (δηλαδή 5 + μία ημέρα), κάτι που ανατρέπει την 

πρακτική που έως πέρσι ακολουθείτο.  

 

4. Ειδικότερα, στα Κριτήρια Αξιολόγησης του Διαγωνισμούς Υπ. Αρ. ΜΕ-9-

21, αναφέρεται, μεταξύ άλλων: 

4.3 Αναλυτικά Κριτήρια Αξιολόγησης  

4.3.1 Οι έγκυρες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα 

μοριοδοτηθούν με βάση τα μετρήσιμα κριτήρια τα οποία 

αποτυπώνονται αναλυτικά πιο κάτω:  

(…) 

(β) Διδακτική εμπειρία, που αποκτήθηκε κατά την περίοδο 

01/09/2012- 31/08/2020, σε Προγράμματα Αγοράς Υπηρεσιών 

του Υ.Π.Π.Α.Ν. ή/και σε εγκεκριμένα ιδιωτικά φροντιστήρια*, 

όπως πιο κάτω για κάθε σχολικό έτος (μέχρι 8 μονάδες):  

• εμπειρία ≤ 2 μηνών ανά πρόγραμμα/φροντιστήριο = 0 

μονάδες  

• 2 μηνών < εμπειρία ≤ 5 μηνών ανά 

πρόγραμμα/φροντιστήριο= 0,50 μονάδες  

• 5 μηνών < εμπειρία ανά πρόγραμμα/φροντιστήριο = 1 

μονάδα 

 

5. Σύμφωνα με τις παραπονούμενες, η νέα διατύπωση του πιο πάνω 

κριτηρίου για μοριοδότηση της διδακτικής εμπερίας με 1 μονάδα μπορεί 

να επηρεάσει τόσο τις γυναίκες που ήδη κατά τα προηγούμενα χρόνια 

έλαβαν τετράμηνη άδεια μητρότητας, αφού δεν θα μπορούν πλέον να 
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τους πιστώνονται ακέραιες μονάδες για τις χρονιές που απουσίασαν με 

άδεια μητρότητας κατά την περίοδο 01/09/2012 – 31/08/2020, ενώ 

παράλληλα επηρεάζει και όσες νέες μητέρες θα λάβουν άδεια μητρότητας 

4 μηνών από εδώ και πέρα.  

 

6. Η μία εκ των δύο παραπονουμένων, σε τηλεφωνική της επικοινωνία με 

το Γραφείο μου, έθεσε ως παράδειγμα τη δική της περίπτωση, αφού, 

λόγω του ότι απουσίασε δύο φορές με άδεια μητρότητα, η μοριοδότηση 

που έλαβε φέτος, ήταν μικρότερη κατά μία συνολικά μονάδα (0,50 x 2), 

με αποτέλεσμα να της δοθεί μεν σύμβαση αγοράς υπηρεσιών, πλην όμως 

αυτή να ισχύει για λιγότερες διδακτικές περιόδους και σε σχολεία που 

είναι πιο απομακρυσμένα από τη βάση της, σε σχέση με τα όσα ίσχυαν 

για την ίδια τις προηγούμενες χρονιές.  

 

7. Βάσει των πιο πάνω, οι παραπονούμενες υποστήριξαν ότι τίθενται σε 

δυσμενέστερη θέση οι γυναίκες εκπαιδευτικοί και, επομένως, είναι 

θύματα διάκρισης στη βάση του φύλου και της μητρότητας.   

 

 

ΙΙ. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΛΕΙΚΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  

 

8. Στα πλαίσια της διερεύνησης του παραπόνου, είχαμε αλληλογραφία με 

τον Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο 

οποίος σε απάντησή του ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2021, υποστήριξε ότι 

«Κανένας όρος στους αναφερθέντες διαγωνισμούς δεν δημιουργεί 

διάκριση στη βάση του φύλου ή άνιση μεταχείριση μεταξύ των 

υποψηφίων. Επίσης, οι όροι των διαγωνισμών σε καμιά περίπτωση δεν 

εμποδίζουν τις εκπαιδευτικούς να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους που 

σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη γαλουχία, την άδεια 

μητρότητας, την ασθένεια οφειλόμενη στην εγκυμοσύνη ή τον τοκετό». 
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ΙΙΙ. Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ 

 

9. Στο πλαίσιο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι Οδηγίες κατά 

των διακρίσεων1 απαγορεύουν τη διαφορετική μεταχείριση, η οποία 

βασίζεται σε ορισμένους «προστατευόμενους λόγους», 

συμπεριλαμβανομένου και του φύλου. Μάλιστα, η διάκριση λόγω 

φύλου αποτελεί την πλέον αναπτυγμένη πτυχή της κοινωνικής 

πολιτικής της ΕΕ και θεωρείται ως βασικό δικαίωμα και 

θεμελιώδης λειτουργία της ΕΕ: Η ισότητα των φύλων είναι 

«θεμελιώδης αξία» (άρθρο 2 της Συνθήκης ΕΕ) και «στόχος» (άρθρο 3 

της Συνθήκης ΕΕ) της Ένωσης, ενώ η αποδοχή της κοινωνικής και 

οικονομικής σημασίας της διασφάλισης ίσης μεταχείρισης 

αποκρυσταλλώθηκε περαιτέρω με την κεντρική θέση που της αποδόθηκε 

στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Οι περιπτώσεις 

διάκρισης λόγω φύλου μπορεί να αφορούν τόσο άνδρες όσο και γυναίκες 

που τυγχάνουν λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης απ› ό,τι πρόσωπα του 

αντίθετου φύλου. Σχετική με το αντικείμενο του παραπόνου είναι, 

ειδικότερα, η Οδηγία για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 

και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 

απασχόλησης (αναδιατύπωση), υπ. αρ. 2006/54/ΕΚ)431.  

 

10.Ιδίως οι δυσμενείς διακρίσεις που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και τη 

μητρότητα αποτελούν ιδιαίτερη μορφή διάκρισης λόγω φύλου. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, στις πρώτες υποθέσεις Dekker2 και Hertz3, το 

Δικαστήριο ΕΕ (ΔΕΕ) διαπίστωσε ότι, δεδομένου ότι μόνον οι γυναίκες 

μπορούν να καταστούν έγκυες, η άρνηση απασχόλησης ή η 

απόλυση εγκύου λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας συνιστά άμεση 

διάκριση λόγω φύλου, η οποία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από 

 
1 Για το θέμα, βλ. Εγχειρίδιο σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο κατά των διακρίσεων, 

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ (FRA) Έκδοση 2018 
2 ΔΕΕ, C-177/88, 8/11/1990 
3 ΔΕΕ, C-179/88, 8/11/1990 
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οποιοδήποτε άλλο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού 

συμφέροντος του εργοδότη. Περαιτέρω, στην υπόθεση Melgar4, το ΔΕΕ 

αποφάνθηκε σαφώς ότι, «στο μέτρο που η μη ανανέωση μιας συμβάσεως 

εργασίας ορισμένου χρόνου αιτιολογείται από την κατάσταση 

εγκυμοσύνης της εργαζομένης, συνιστά άμεση δυσμενή διάκριση 

βασιζόμενη στο φύλο», η οποία αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ. Το ΔΕΕ 

έκρινε περαιτέρω ότι κάθε δυσμενής μεταχείριση η οποία συνδέεται 

άμεσα ή έμμεσα με την εγκυμοσύνη ή τη μητρότητα συνιστά 

άμεση διάκριση λόγω φύλου5. 

 

11.Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 

και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 

απασχόλησης έχει ενσωματωθεί στο κυπριακό δίκαιο με τον περί Ίσης 

Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο [Ν.205(Ι)/2002]. Σύμφωνα με τον 

Νόμο, η αρχή της ίσης μεταχείρισης σημαίνει την απουσία κάθε 

διακρίσεως λόγω φύλου, είτε άμεσης είτε έμμεσης, σε συσχετισμό ιδίως 

με την έγγαμη ή οικογενειακή κατάσταση. Ταυτόχρονα, διάκριση λόγω 

φύλου σημαίνει κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση, περιλαμβανομένης (…) 

και οποιασδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείρισης γυναίκας που σχετίζεται 

με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη γαλουχία, τη μητρότητα ή ασθένεια 

οφειλόμενη στην εγκυμοσύνη ή στον τοκετό.  

 

12. «Άμεση διάκριση λόγω φύλου» υπάρχει όταν ένα πρόσωπο 

υφίσταται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση λόγω φύλου από ό,τι ένα 

άλλο υφίσταται, έχει υποστεί ή θα υφίστατο σε ανάλογη κατάσταση 

«Έμμεση διάκριση λόγω φύλου» υπάρχει όταν μια διάταξη, ένα 

κριτήριο, ή μια πρακτική εκ πρώτης όψεως ουδέτερη/ο θέτει άτομα ενός 

φύλου σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, σε σύγκριση με άτομα του άλλου 

φύλου, εκτός εάν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική μπορεί να 

 
4 ΔΕΕ, C-438/99, 4/10/2001 
5 ΔΕΕ, C-32/93, 14/7/1994 και ΔΕΕ, C-421/92, 5/5/1994 
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δικαιολογηθεί αντικειμενικά από ένα νόμιμο σκοπό και τα μέσα για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού είναι κατάλληλα και αναγκαία. 

 

13.Αποτελεί γεγονός πως ο Ν. 205(Ι)/2002, εξαιρεί από το πεδίο 

εφαρμογής του τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα. Ωστόσο, στην 

Υπόθεση Αρ. 1368/2014, το Διοικητικό Δικαστήριο, με απόφασή 

του ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2020, ακύρωσε ως «εσφαλμένες, 

περπλανημένες, αποτέλεσμα μη δέουσας έρευνας και συνακόλουθα ως 

αναιτιολόγητες», σειρά αποφάσεων του Διευθυντή Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων με τις οποίες είχαν απορριφθεί αιτήματα εκπαιδευτικών για 

κατάταξή τους στην κατηγορία των εργοδοτούμενων προσώπων αντί 

αυτοεργοδοτούμενων για τις υπηρεσίες τους ως εκπαιδευτικοί στα 

Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Μουσικό Σχολείο, Επιμορφωτικά 

Κέντρα και Ολοήμερα Σχολεία του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, με 

πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, 

ημερομ. 20 Σεπτεμβρίου 2022, που αφορούσε σε εργαζόμενους/ες με 

καθεστώς αγοράς στα Μουσικά Σχολεία, αναγνωρίστηκε ότι τα 

πρόσωπα αυτά προσέφεραν τις υπηρεσίες τους υπό συνθήκες και 

περιστάσεις που μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη-

εργοδοτουμένου (εξαρτημένη μισθωτή εργασία), η οποία μάλιστα 

έχει μετατραπεί σε αορίστου χρόνου (έχουν συμπληρωθεί 30 μήνες 

συνεχούς απασχόλησης). 

 

14.Ανεξάρτητα και πέρα από τα πιο πάνω, το άρθρο 28 του Συντάγματος 

κατοχυρώνει την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών. Ειδικότερα, τα δύο 

πρώτα εδάφια του άρθρου 28 του Συντάγματος προβλέπουν ως εξής:  

1. Πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της 

δικαιοσύνης και δικαιούνται να τύχωσι ίσης προστασίας και 

μεταχειρίσεως. 

2. Έκαστος απολαύει πάντων των δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών των προβλεπομένων υπό του Συντάγματος άνευ 

ουδεμιάς δυσμενούς διακρίσεως αμέσου ή εμμέσου εις βάρος 
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οιουδήποτε ατόμου ένεκα της κοινότητος, της φυλής, του 

χρώματος, της θρησκείας, της γλώσσης, του φύλου, των 

πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της εθνικής ή κοινωνικής 

καταγωγής, της γεννήσεως, του πλούτου, της κοινωνικής 

τάξεως αυτού ή ένεκα οιουδήποτε άλλου λόγου, εκτός εάν διά 

ρητής διατάξεως του Συντάγματος ορίζηται το αντίθετον. 

 

15.Επίσης, στο άρθρο 38 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού 

Δικαίου Νόμου [Ν.158(I)/1999], με τίτλο «Περιεχόμενο της αρχής της 

ισότητας», διαλαμβάνονται τα εξής: 

Περιεχόμενο της αρχής της ισότητας 

38.—(1) Η αρχή της ισότητας των πολιτών επιβάλλει στη 

διοίκηση την, κατά την άσκηση της διακριτικής της εξουσίας, 

ίση ή ομοιόμορφη μεταχείριση όλων των πολιτών που τελούν 

υπό τις ίδιες ή παρόμοιες συνθήκες. 

(2) Η αρχή της ίσης μεταχείρισης παραβιάζεται, όταν η διοίκηση 

αποφασίζει σε μια περίπτωση με τρόπο διαφορετικό από αυτόν 

με τον οποίο αποφάσισε στο παρελθόν σε άλλη παρόμοια 

περίπτωση, εκτός αν έχει αποφασίσει να αλλάξει τακτική ως 

προς τον τρόπο άσκησης της διακριτικής της εξουσίας. Στην 

περίπτωση αυτή η διοίκηση πρέπει να δώσει ειδική αιτιολογία 

για την απόφασή της να αλλάξει τακτική. 

(3) Η ίση μεταχείριση των ανίσων είναι το ίδιο απαράδεκτη με 

την άνιση μεταχείριση των ίσων. 

 

16.Περαιτέρω, το άρθρο 40 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού 

Δικαίου Νόμου [Ν.158(I)/1999], με τίτλο «Ισότητα των φύλων» προνοεί 

τα ακόλουθα: 

Ισότητα των φύλων 

40. Κατά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των δύο 

φύλων, επιβάλλεται η παροχή ίσων δυνατοτήτων στα δύο φύλα 
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και επιτρέπονται αποκλίσεις, όταν αυτές δικαιολογούνται είτε 

για  λόγους οι οποίοι ανάγονται στην ανάγκη μεγαλύτερης 

προστασίας της γυναίκας, και μάλιστα σε θέματα που αφορούν 

τη μητρότητα, το γάμο και την οικογένεια, είτε για λόγους οι 

οποίοι ανάγονται σε καθαρά βιολογικές διαφορές. 

 

ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  

 

17.Στο παρόν παράπονο, εξετάζουμε το νέο σύστημα μοριοδότησης για 

πρόσληψη στα ΚΙΕ, βάσει του οποίου εκπαιδευτικοί μοριοδοτούνται, για 

σκοπούς πρόσληψης ή τοποθέτησής τους με μία μονάδα διδακτικής 

εμπειρίας για εργασία που είχε συνολικό χρόνο μεγαλύτερο των 5 μηνών 

(δηλαδή 5 + μία ημέρα). Ως αποτέλεσμα, γυναίκες οι οποίες κατά τη 

διάρκεια μίας εννεάμηνης σχολικής χρονιάς έλαβαν τετράμηνη 

άδεια μητρότητας και άρα έχουν διδακτική εμπειρία ίση ή 

μικρότερη των 5 μηνών, δεν μπορούν να λάβουν ολόκληρη τη 

μονάδα διδακτικής εμπειρίας.  

 

18.Είναι προφανές πως, παρότι το πιο πάνω κριτήριο είναι ουδέτερο ως 

προς το φύλο, αφού απευθύνεται εξίσου σε άντρες και γυναίκες, 

στην πραγματικότητα πλήττει κυρίως και δυσανάλογα τις 

γυναίκες που άσκησαν το δικαίωμά τους σε άδεια μητρότητας 

ή/και αποτρέπει γυναίκες από την εγκυμοσύνη και τη λήψη 

άδειας μητρότητας.  

 

19.Πρόκειται επομένως για έμμεση διάκριση λόγω φύλου, αφού κανένας 

άντρας δεν μπορεί για τον ίδιο λόγο (άδεια μητρότητας) να λάβει 

χαμηλότερη μοριοδότηση, με αποτέλεσμα να υπάρχει παραβίαση 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης, αφού οι γυναίκες τίθενται σε 

μειονεκτική θέση σε σχέση με τους άντρες συναδέρφους τους.  

 



 

10 

20.Δεδομένου ότι η  διάκριση λόγω φύλου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 

να θεωρηθεί ως δικαιολογημένη, αλλά αντιθέτως πρέπει να αίρεται, τόσο 

η ίδια, όσο και οι συνέπειές της, υποβάλλω την παρούσα Έκθεση στο 

ΥΠΑΝ, με την εισήγηση όπως προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην 

συμπλήρωση  του συγκεκριμένου όρου από την Προκήρυξη του 

Διαγωνισμού, με τρόπο ώστε να εξαιρούνται οι γυναίκες που δεν 

συμπλήρωσαν την πεντάμηνη υπηρεσία για λόγους που  

σχετίζονται αποκλειστικά με την άδεια μητρότητας και 

οποιαδήποτε  απουσία σχετική με αυτή. 

21.  Εισηγούμαι περαιτέρω  όπως προχωρήσει αναδρομικά σε νέο 

υπολογισμό των μονάδων μοριοδότησης των επηρεαζόμενων 

εκπαιδευτικών που απουσίαζαν για λόγους μητρότητας, στη βάση 

της πιο πάνω εισήγησης . 

 

22.Σημειώνεται περεταίρω ότι η παρούσα Έκθεση υποβάλλεται υπό τις 

αρμοδιότητες του Φορέα Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων 

και, σε περίπτωση που η πιο πάνω εισήγηση δεν εισακουστεί, θα 

ακολουθήσει δεσμευτική Σύσταση αφού προηγουμένως το αρμόδιο 

Υπουργείο κληθεί σε Διαβούλευση.  

 

 

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη  

Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων  


