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Το παράπονο

1. Η

κ.

Λά

δημόσιος

υπάλληλος,

υπέβαλε

παράπονο

για

ισχυριζόμενη

απαγορευμένη διάκριση λόγω φύλου, την οποία υπέστη, επειδή δε συνυπολογίστηκε ως
υπηρεσία η περίοδος κατά την οποία παρατάθηκε η άδεια ασθένειας της λόγω εγκυμοσύνης,
με αποτέλεσμα τη μείωση της ετήσιας άδειας ανάπαυσης της.

2. Σύμφωνα με τα όσα έθεσε υπόψη μας η παραπονούμενη: (α) κατά το 2017 απούσιασε
από την εργασία της πέραν των 42 ημερών, από τις 22 Φεβρουάριου 2017 μέχρι τις 19
Ιουνίου 2017, λόγω ασθένειας οφειλόμενης στην εγκυμοσύνη της, (β) η παράταση της
άδειας ασθένειας της εγκρίθηκε από το Ιατροσυμβούλιο όμως (γ) όταν επέστρεψε στην
εργασία τ η ς μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας ενημερώθηκε ότι λόγω της παράτασης
της άδειας ασθένειας που είχε λάβει, μειώθηκε κατά 4 περίπου μέρες η ετήσια άδεια
ανάπαυσης της, επειδή η περίοδος παράτασης άδειας ασθένειας δε συνυπολογίζεται ως
υπηρεσία.

3. Ως εκ τούτου η παραπονούμενη υποστηρίζει ότι λόγω ασθένειας οφειλόμενης στην
εγκυμοσύνη της, που επέβαλε την παράταση της άδειας ασθένειας τη ς έτυχε λιγότερο
ευνοϊκής μεταχείρισης αφού απώλεσε μέρες άδειας ανάπαυσης και κατά προέκταση υπέστη
διάκριση λόγω φύλου, η οποία, όπως σημείωσε, είναι απαγορευμένη διάκριση βάσει του
περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση Νόμου.

Η αουοδιότητα του Επιτρόπου Διοικησεωε αναφορικά ιιε παράπονα για διακοίσεκ
στο τοιιέα τηο απασγόλησικ και τ ικ εονασίαο

4. Το άρθρο 17 A (2) του πιο πάνω Νόμου στον οποίο αναφέρεται η παραπονούμενη, ορίζει
ότι

κάθε

πρόσωπο

που

θεωρεί ότι

θίγεται

από

παράβαση

των

διατάξεων του,

«δικαιούται...να υποβάλλει σχετικό παράπονο στον Επίτροπο Διοικήσεως, ο οποίος για το
σκοπό αυτό έχει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται από τον περί
Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμο..».
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5. Το άρθρο 5(α) του περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων
(Επίτροπος) Νόμου, αναφέρει ότι ο Επίτροπος Διοικήσεως έχει αρμοδιότητα μεταξύ άλλων,
σε σχέση με τις απαγορευμένες με νόμο διακρίσεις υπό την έννοια του άρθρου 6, σύμφωνα
με το οποίο, αποτελεί απαγορευμένη με νόμο διάκριση, μεταξύ άλλων, κάθε μεταχείριση ή
διάταξη που απαγορεύεται ή δεν επιτρέπεται από νόμο ή κανονισμούς που είναι σε ισχύ και
μπορεί να αφορά, μεταξύ άλλων, τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης.

6. Όταν συμπληρωθεί η διερεύνηση παραπόνου δυνάμει του πιο πάνω Νόμου, ο Επίτροπος
βάσει του άρθρου 12 (1) (α) «προβαίνει σε εύρημα» κατά πόσον υπήρξε μεταχείριση ή
εφαρμογή διάταξης που αποτελεί απαγορευμένη με νόμο διάκριση βάσει του άρθρου 6,
ετοιμάζει, σύμφωνα με το άρθρο 13(2) έκθεση για την έρευνα, στην οποία παραθέτει το
εύρημα του και τους λόγους για τους οποίους κατέληξε σ' αυτό και αν η μεταχείριση υπήρξε
κατ' εφαρμογή οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, ο Επίτροπος πληροφορεί σχετικά το
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας «διαβιβάζοντας σ ' αυτόν την έκθεση μ ε το εύρημα του
κατά τα διαλαμβανόμενα και για τους σκοπούς του άρθρου 39».

7. Σύμφωνα με το άρθρο 39(3) ο Γενικός Εισαγγελέας αφού μελετήσει το θέμα που του
διαβιβάζεται από τον Επίτροπο, συμβουλεύει τον αρμόδιο Υπουργό ή και το Υπουργικό
Συμβούλιο, για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν, λαμβανομένων υπόψη και των διεθνών
υποχρεώσεων της Δημοκρατίας και «ετοιμάζει εν πόση περιπτώσει οποιαδήποτε σχετική μ ε
τη συμβουλή του νομοθεσία».

Η διερεύνηση του παραπόνου

8. Για το σκοπό δε της διερεύνησης του συγκεκριμένου παραπόνου, με επιστολή ημερ. 22
Φεβρουάριου 2018, τέθηκαν υπόψη της Αν. Διευθύντριας του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) οι ισχυρισμοί της παραπονούμενης που αναφέρονται
στις παραγράφους 1-3 καθώς και σχετικές νομοθετικές διατάξεις και νομολογία του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) και ζητήθηκαν τα σχόλια και οι απόψεις της.
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9.

Η Αν. Διευθύντρια στην απαντητική επιστολή της ημερ. 5 Απριλίου 20181 ανέφερε
καταρχήν ότι σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμούς:
(α) κάθε ημερολογιακό έτος μπορεί να παραχωρείται άδεια ασθένειας με πλήρεις απολαβές
βάσει πιστοποιητικού αρμόδιου Ιατρικού Λειτουργού, μέχρι 42 μέρες, (β) αν ο υπάλληλος
χρειαστεί λόγω ασθένειας να απουσιάσει για μεγαλύτερη περίοδο, μπορεί να παραχωρηθεί
πρόσθετη

άδεια

μέχρι

6

μήνες

με

πλήρεις

απολαβές,

κατόπιν

εισήγησης

του

Ιατροσυμβουλίου, η οποία θεωρείται ως παράταση της άδειας ασθένειας και (γ) αν κατά τη
λήξη της παράτασης το Ιατροσυμβούλιο έχει λόγους να πιστεύει ότι ο υπάλληλος δεν θα
είναι δυνατό να αναλάβει τα καθήκοντα της θέσης του, τότε μπορεί να συστήσει περαιτέρω
παράταση της άδειας ασθένειας για περίοδο άλλων 6 μηνών με το 1/2 των απολαβών του.

10. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε από την Αν. Διευθύντρια, η παράταση της άδειας ασθένειας,
με βάση τους ίδιους πιο πάνω Κανονισμούς, δεν αποτελεί «υπηρεσία», «δηλαδή κατά τη
διάρκεια των εν λόγω παρατάσεων ο υπάλληλος δεν κερδίζει άδεια ανάπαυσης..» και οι
«Κανονισμοί αυ τοί εφαρμόζονται για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους ανεξαρτήτως
φύλου και λόγου ασθένειας και συνακόλουθα», σημείωσε η Αν. Διευθύντρια, κατά την
άποψη του ΤΔΔΠ, «δεν.,.συνιστούν καθ' οιονδήποτε τρόπο δυσμενή διάκριση λόγω
φύλου. Τουναντίον, κατά την άποψη μ α ς θα αποτελούσε διάκριση αν μ ια υπάλληλος
απολάμβανε το δικαίωμα να κερδίζει άδεια ανάπαυσης στην περίπτωση παράτασης άδειας
ασθένειας για λόγους σχετικούς μ ε την εγκυμοσύνη, έναντι μ ια ς άλλης γυναίκας ή άλλου
άνδρα που δε θα απολάμβανε αυτό το δικαίωμα όταν θα απούσιαζε μ ε παράταση άδειας
ασθένειας λόγω άλλων προβλημάτων υγείας και δη σοβαρών».

11. Επίσης η Αν. Διευθύντρια με την ίδια πιο πάνω επιστολή της έθεσε υπόψη μας τα ακόλουθα:

« Σ 'ότι αφορά την ορθότητα το Κανονισμού, επισημαίνεται ότι αν κάποιος υπάλληλος λάβει
όλη την περίοδο παράτασης άδειας ασθένειας που δικαιούται, ήτοι έξι μήνες μ ε πλήρεις
απολαβές και έξι μήνες μ ε μ ισ ές απολαβές δεν είναι λογικό να πιστω θείμ ε άδεια ανάπαυσης
ενώ δεν υπηρέτησε μεγάλο μέρος του έτους ή ακόμη και ολόκληρο το έτος. Συναφώς
αναφέρεται ότι ο σκοπός της χορήγησης άδειας ανάπαυσης (λαμβανομένης υπόψη και της

1Αρ. φακ.: 15.01.001.
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σχετικής Οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μ ε
σκοπό την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστασίας της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζόμενων) είναι να δοθεί η ευκαιρία και ο χρόνος στους εργαζόμενους μ ε τη
απουσία τους από την εργασία, να ανακτήσουν δυνάμεις και να ξεκουραστούν.

Τέλος, κατά την άποψη μ α ς είναι υπέρμετρο να κρίνεται ότι συνιστό διάκριση λόγω φύλου
το γεγονός ότι παράταση άδειας ασθένειας μ ε πλήρεις απολαβές για λόγους σχετικούς μ ε
την εγκυμοσύνη δεν κερδίζει άδεια ανάπαυσης καθώς η παράταση αυτή δεν επηρεάζει την
υπηρεσιακή ανέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων, τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα, αλλά
ούτε και τον 13° μισθό τους. Αναφέρεται επίσης ότι η ετήσια άδεια ανάπαυσης των
υπαλλήλων δεν μειώνεται...αλλά σύμφωνα μ ε τους προαναφερόμενους Κανονισμούς, οι
υπάλληλοι δεν κερδίζουν άδεια ανάπαυσης για όση περίοδο διαρκεί η απουσία τους μ ε
παράταση της άδειας ασθένειας».

Οι πεοί Δηυόσιαε Υπηρεσίας (Χορήνηση Αδειών) Κανονισιιοί

12. Η έννοια του όρου «υπηρεσία» στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών)
Κανονισμούς, ορίζεται στο Κανονισμό 2 και σημαίνει πραγματική υπηρεσία με πλήρεις
απολαβές, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την άδεια ασθένειας αλλά δεν περιλαμβάνει την
παράταση της άδειας ασθένειας.

13. Όσον αφορά ειδικά στην άδεια ανάπαυσης, ο αριθμός των εργασίμων ημερών στις οποίες
έχει δικαίωμα κάθε υπάλληλος, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του, καθορίζεται στο
Κανονισμό 3 και στο Κανονισμό 4(1) σημειώνεται ότι: (α) η άδεια ανάπαυσης υπολογίζεται
με βάση το ημερολογιακό έτος από την 1η Ιανουάριου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου και (β) η
άδεια για υπηρεσία λιγότερη από ένα έτος υπολογίζεται προς 1/12 για κάθε συμπληρωμένο
μήνα υπηρεσίας.
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Ευρωπαϊκή και Εσωτερική Νοϋοθεσία αναωοοικά υε tic διακρίσεις λόγω φύλου στο

τοιιέα Tnc εονασίαε

1 4 .0 περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος, στον οποίο αναφέρθηκε η παραπονούμενη, τέθηκε
σε ισχύ για την εναρμόνιση με τις Οδηγίες 76/207/ΕΟΚ και 2006/54/ΕΚ.

15. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ, αυτή αποσκοπεί στην
εφαρμογή εντός των κρατών μελών της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και
γυναικών, όσον αφορά μεταξύ άλλων στην πρόσβαση σε απασχόληση και στις συνθήκες
εργασίας και στο άρθρο 2 διευκρινίζεται ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης συνεπάγεται την
απουσία κάθε διάκρισης που βασίζεται στο φύλο είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε συσχετισμό
ιδίως με την οικογενειακή κατάσταση.

16. Δυνάμει δε του άρθρου 5 παράγραφος 1 της ίδιας Οδηγίας, η εφαρμογή της αρχής της ίσης
μεταχείρισης, όσον αφορά τους όρους εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των όρων
απόλυσης, συνεπάγεται την εξασφάλιση σε άνδρες και γυναίκες των ίδιων όρων χωρίς
διάκριση που βασίζεται στο φύλο. Γι' αυτό το σκοπό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 5, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε μεταξύ άλλων «να
καταργηθούν οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αντίθετες μ ε
την αρχή της ίσηςμεταχειρίσεω ς».

17. Όπως και οι Οδηγίες, ο Νόμος: (α) απαγορεύει οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, μεταξύ
άλλων σε σχέση με το καθορισμό και την εφαρμογή των όρων εργασίας2, (β) απαγορεύει
την άμεση ή έμμεση δυσμενή μεταχείριση γυναίκας, μεταξύ άλλων, λόγω
ασθένειας που οφείλεται στην εγκυμοσύνη σε σχέση με τα υπό αναφορά δυο
θέματα3 και (γ) ορίζει ότι η δυσμενής μεταχείριση γυναίκας, μεταξύ άλλων, λόγω

2 Αρθρο 8(1)(β).
3 Άρθρο 11(1).
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ασθένειας που οφείλεται στην εγκυμοσύνη, τεκμαίρεται ότι οφείλεται σ' αυτή τη
κατάσταση4.

18. Διάκριση λόγω φύλου, σύμφωνα με το Νόμο5, σημαίνει κάθε άμεση ή έμμεση
διάκριση

και

οποιαδήποτε

λιγότερο

ευνοϊκή

μεταχείριση

γυναίκας

που

σχετίζεται μεταξύ άλλων με ασθένεια που οφείλεται στην εγκυμοσύνη. Άμεση
διάκριση υπάρχει όταν ένα πρόσωπο υφίσταται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση
λόγω φύλου απ' ότι ένα άλλο πρόσωπο υφίσταται, έχει υποστεί ή θα υφίστατο
σε ανάλογη κατάσταση και «δενεπιδέχεται δικαιολόγηση».

19. Σύμφωνα δε με το άρθρο 18(1)(α) του Νόμου, «Κάθε υφιστάμενη κατά την έναρξη της
ισχύος του...διάταξη νόμου που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του.,.καταργείται κατά το
μέρος που περιέχει άμεση ή έμμεση διάκριση εις βάρος του ενός φύλου...» και σύμφωνα
με το άρθρο 18(2) «Η αρμόδια διοικητική αρχή υποχρεούται να ανακαλέσει ή τροποποιήσει
αναλόγως οποιαδήποτε ατομική ή κανονιστική διοικητική πράξη, η οποία είναι αντίθετη
προς τις διατάξεις του...Νόμου».

Σγετική Νουολονία του ΔΕΕ

20. Όσον αφορά στην Οδηγία 76/207/ΕΟΚ, το ΔΕΕ σημειώνει ότι σκοπός της είναι
η επίτευξη μιας ουσιαστικής και όχι τυπικής ισότητας και η άσκηση των δικαιωμάτων
που παρέχονται στις γυναίκες για την προστασία τους λόγω μητρότητας και εγκυμοσύνης
«δεν μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο δυσμενούς μεταχειρίσεω ς όσον αφορά τις
συνθήκες εργασίας..»6. Στο δε ποοοίυιο τπε Οδηγίας 2006/54/ΕΚ, αναωέοεται υεταΕύ
άλλων,

ότι από τη νουολονία του

ΔΕΕ

«καθίσταται σαφέε ότι π δυσυενής

υετανείοισπ γυναικών που συνδέεται υε την ενκυυοσύνπ ή τη υητοότητα
συνιστώ άυεση διάκριση λόνω φύλου».

4 Άρθρο 11(2)
5 Άρθρο 2 ερμηνευτικές διατάξεις.
6 Παράγραφος 37 της απόφασης στην υπόθεση C-342/01 ημερ. 18 Μαρτίου 2004.
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21. Πιο συγκεκριμένα,

στην υπόθεση

C-394/96,

για

απόλυση

εργαζόμενης επειδή

απούσιασε από την εργασία της για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω ασθένειας που
οφειλόταν στην εγκυμοσύνη της, κατ' εφαρμογή σχετικής ρήτρας της σύμβασης εργασίας,
το ΔΕΕ, αφού αναφέρθηκε στις πιο πάνω διατάξεις της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ, υπενθύμισε
ότι «Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η απόλυση εργαζόμενης λόγω της
εγκυμοσύνης της ή για λόγους που ανάγονται κατ'ουσίαν στην κατάσταση αυτή
μπορεί να αωοοά υόνο tic νυναίκεε και, συνεπώε, συνιστά δυσυενό διάκριση
βασιζόμενη στο φύλο...»7.

22. Όσον αφορά ειδικά στην ασθένεια λόγω εγκυμοσύνης, σημειώνεται από το ΔΕΕ
στην ίδια πιο πάνω απόφαση, ότι ενώ η εγκυμοσύνη ουδόλως μπορεί να εξομοιωθεί με
παθολογική

κατάσταση,

κατά

τη

διάρκεια

της

μπορεί

«να

εμφανισθούν

προβλήματα και επιπλοκές ικανά να υποχρεώσουν τη γυναίκα να υποβληθεί σε
αυστηρή

ιατρική

παρακολούθηση

και,

ενδεχομένως,

να

τηρήσει πλήρη

ανάπαυση κ α θ ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή μέρους αυτής. Αυτά τα
προβλήματα και οι επιπλοκές, που μπορούν να προκαλέσουν ανικανότητα προς εργασία,
αποτελούν κινδύνους εγγενείς στην κατάσταση της εγκυμοσύνης και συνεπώς αποτελούν
στοιχεία της ιδιάζουσας αυτής καταστάσεως..»8.

23. Συνακόλουθα της ανωτέρω αναφοράς σύμφωνα με το ΔΕΕ, «η απόλυση εργαζόμενης κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της λόγω απουσιών οφειλόμενων σε ανικανότητα προς
εργασία προκληθείσα από την εγκυμοσύνη συνδέεται μ ε την επέλευση κινδύνων εγγενών
στην εγκυμοσύνη και, συνεπώς, πρέπει να θεωρείται ω ς στηριζόμενη κ α τ' ουσίαν στο
γεγονός της εγκυμοσύνης. Η απόλυση αυτή μπορεί να αωοοά υόνον στ/c νυναίκεε και,
συνεπώε. αποτελεί ευθεία διάκριση βασιζόμενη στο φύλο...».9

24. Σχετικές είναι επίσης οι ακόλουθες διευκρινίσεις του ΔΕΕ:

7 Παράγραφος 16 της απόφασης στην υπόθεση C- 394/96 ημερ. 30 Ιουνίου 1998.
8 Παράγραφος 22 της απόφασης C-394/96.
9 Παράγραφος 24 της ίδιας πιο πάνω απόφασης.
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«Κατά πάγια νομολογία, η δυσμενής διάκριση συνίσταται στην εφαρμογή διαφορετικών
κανόνων σε παρεμφερείς καταστάσεις ή στην εφαρμογή του ίδιου κανόνα σε
διαφορετικές καταστάσεις...».10

«Κατά το μέτρο που η ρήτρα εφαρμόζεται για την απόλυση εγκύου εργαζόμενης λόγω
απουσιών που οφείλονται στην ανικανότητα προς εργασία που προκλήθηκε από την
εγκυμοσύνη της ο κανόνας τον οποίο περιλαμβάνει η ρήτρα αυτή και ο οποίος ισχύει
ομοίω ς για τους όνδρες και για τις γυναίκες εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο σε
διαφ ορετικές καταστάσεις, δεδομένου ότι,....η κατάσταση μ ια ς εγκύου εργαζόμενης που
βρίσκεται σε ανικανότητα προς εργασία, προκληθείσα από προβλήματα που συνδέονται
προς την κατάσταση εγκυμοσύνης της δεν μπορεί να εξουοιω θεί nooc την κατάσταση ενόε
ασθενούεάνδοα εοναδόμενου που απουσιάζειλόνω ανικανότηταεποοεεργασία via νοονικό
διάστηυα τηε ίδ ια ε διάοκειαε..»11.

25. Σε σχέση με την Οδηγία 2003/88/ΕΚ, στην οποία αναφέρθηκε η Αν. Διευθύντρια του ΤΔΔΠ
και κατοχυρώνει στο άρθρο 7 παράγραφος 1 το δικαίωμα ετήσιας άδειας ανάπαυσης των
εργαζόμενων με αποδοχές, το ΔΕΕ σημειώνει τα εξής:

«ο σκοπός του δικαιώματος της ετήσιας άδειας μ ε τ ' αποδοχών....είναι να παράσχει στον
εργαζόμενο τη δυνατότητα, αφενός να αναπαυθεί από την άσκηση των καθηκόντων που
το έχουν ανατεθείβάσει της συμβάσεως εργασίας του και, αφετέρου, να έχει στη διάθεση
του ένα χρονικό διάστημα χαλαρώσεως και αναψυχής...»12.

«...ο σκοπός αυτός, που διακρίνει το δικαίωμα σε ετήσια άδεια μ ε τ' αποδοχών από άλλους
τύπους άδειας που υπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο
εργαζόμενος εργάστηκε πράγματι κατά την περίοδο αναφοράς. Συγκεκριμένα, ο σκοπός
που έγκειται στο να δοθεί στον εργαζόμενο η δυνατότητα να αναπαυθεί προϋποθέτει ότι ο

10 Παράγραφος 30.
11 Παράγραφος 31.
12 Παράγραφος 27 της απόφασης στην υπόθεση C-12/17 ημερ. 4 Οκτωβρίου 2018. Σχετική είναι επίσης
παράγραφος 25 της απόφασης στις υποθέσεις C-350/06 και C-520/06 ημερ. 20 Ιανουάριου 2009 και η
παράγραφος 31 της απόφασης ημερ. 30 Ιουνίου 2016 στην υπόθεση C-178/15.
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εργαζόμενος αυτός άσκησε δραστηριότητα που δικαιολογεί, προκειμένου να διασφαλιστεί
η προστασία της ασφάλειας και της υγείας του κατά την οδηγία 2003/88, να του χορηγηθεί
περίοδος αναπαύσεως χαλαρώσεως και αναψυχής. Κατά συνέπεια, η ετήσια άδεια μ ε τ'
αποδοχών πρέπει καταρχήν να καθορίζεται σε συνάρτηση προς την πράγματι παρασχεθείσα
από αυτό ν εργασία...>23.

«...όπως προκύπτει από πάγια νομολογία, υπό ορισμένες ειδικές περιστάσεις όπου ο
εργαζόμενος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του, ιδίω ς διότι απουσιάζει
δικαιολογημένα λόγω ασθένειας, ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να εξαρτήσει το δικαίωμα
σε

ετήσια

άδεια

μ ε τ'

αποδοχών

από

την

υποχρέωση

παροχής

πραγματικής

εργασίας...Ειδικότερα, όσον αφορά το δικαίωμα σε ετήσια άδεια μ ε τ ' αποδοχών, οι
εργαζόμενοι που απουσιάζουν από την εργασία μ ε σύντομη ή μακροχρόνια αναρρωτική
άδεια κατά την περίοδο αναφοράς εξομοιώνονται μ ε τους εργαζόμενους που πράγματι
εργάστηκαν κατά την περίοδο αυτή...»1
1
34.

Διαπιστώσεις - Σγόλια

26. Η περίοδος κατά την οποία παρατάθηκε η άδεια ασθένειας της παραπονούμενης δε
συνυπολογίστηκε ως υπηρεσία, κατ' εφαρμογή του Κανονισμού 2 των περί Δημόσιας
Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, επειδή, όπως μεταξύ άλλων ορίζει, δεν
αποτελεί υπηρεσία η παράταση της άδειας ασθένειας. Ο Κανονισμός αυτός έχει εφαρμογή
τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες δημόσιους υπαλλήλους και το ΤΔΔΠ
υποστηρίζει την ορθότητα του με την αιτιολογία ότι «δεν είναι λογικό» να πιστώνεται με
άδεια ανάπαυσης ο υπάλληλος, άνδρας ή γυναίκα, «που δεν υπηρέτησε μεγάλο μέρος του
έτους ή ακόμη και ολόκληρο το έτος». Επι του ίδιου θέματος η θέση του ΔΕΕ δεν είναι
τόσο απόλυτη, αφού αφενός σημειώνει ότι «η ετήσια άδεια μ ε τ ' αποδοχών πρέπει
καταρχήν να καθορίζεται σε συνάρτηση προς την πράγματι παρασχεθείσα από
αυτόν εργασία», αφετέρου αναφέρει ότι «υπό ορισμένες ειδικές περιστάσεις όπου
ο εργαζόμενος αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του, ιδίω ς διότι απουσιάζει

13 Παράγραφος 28 της απόφασης στην mo πάνω υπόθεση C-12/17.
14 Παράγραφος 29 της απόφασης στην υπόθεση C-12/2017 ημερ. 4 Οκτωβρίου 2018.
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δικαιολογημένα λόγω ασθένειας, ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να εξαρτήσει το
δικαίωμα σε ετήσια άδεια μ ε τ' αποδοχών από

την υποχρέωση παροχής

πραγματικής εργασίας... Ειδικότερα, όσον αφορά το δικαίωμα σε ετήσια άδεια μ ετ
αποδοχών, οι εργαζόμενοι που απουσιάζουν από την εργασία μ ε σύντομη ή μακροχρόνια
αναρρωτική άδεια κατά την περίοδο αναφοράς εξομοιώνονται μ ε τους εργαζόμενους που
πράγματι εργάστηκαν κατά την περίοδο αυτή...»15.

27. Ανεξάρτητα από τα εν λόγω σχόλια και αναφορές στη νομολογία του ΔΕΕ, που
αφορά στην Οδηγία 2003/88/ΕΚ και ειδικά στο δικαίωμα άδειας ανάπαυσης, το επίμαχο
ζήτημα στην περίπτωση της παραπονούμενης είναι εκείνο που η ίδια έθεσε, ότι
εξαιτίας του μη συνυπολογισμού της περιόδου παράτασης της άδειας ασθένειας
της που οφειλόταν στην εγκυμοσύνη τηε. δηλαδή, εξαιτίας της εφαρμογής του πιο |||
πάνω Κανονισμού, έτυχε λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης και υπέστη διάκριση
λόγω φύλου, η οποία απαγορεύεται δυνάμει του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών
και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου.

28. Το ΤΔΔΠ υποστηρίζει ότι είναι υπέρμετρο να κρίνεται ότι συνιστά διάκριση λόγω φύλου το
γεγονός ότι δεν κερδίζεται άδεια ανάπαυσης όταν παρατείνεται η άδεια ασθένειας για
λόγους που σχετίζονται με εγκυμοσύνη, αφού δεν επηρεάζεται η υπηρεσιακή ανέλιξη, τα
συνταξιοδοτικό ωφελήματα και ο 13ος μισθός. Αντίθετα, σύμφωνα με το ΤΔΔΠ, θα
συνιστούσε διάκριση αν γυναίκα υπάλληλος κέρδιζε άδεια ανάπαυσης σε περίπτωση
I
παράτασης άδειας ασθένειας λόγω εγκυμοσύνης έναντι μιας άλλης γυναίκας ή άλλου άνδρα
I"
των οποίων η άδεια ασθένειας παρατάθηκε λόγω άλλων σοβαρών προβλημάτων υγείας.
I

1

29. Ωστόσο, η σύγκριση αυτή, μεταξύ των περιπτώσεων ανδρών και γυναικών που χρειάζεται
να παρατείνουν την άδεια ασθένειας τους για σοβαρούς λόγους υγείας και των γυναικών
που χρειάζεται να την παρατείνουν για λόγους που οφείλονται στην εγκυμοσύνη του ς είναι
αδόκιμη αφού πρόκειται για δυο ανόμοιες περιπτώσεις. Τόσο οι Οδηγίες 76/207/ΕΟΚ
και 2006/54/ΕΚ όσο και ο Νόμος επιφυλάσσουν μια ξεχωριστή προστασία για
τις γυναίκες εργαζόμενες κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και της μητρότητας

15 Παράγραφοι 28 και 29 της απόφασης στην ίδια πιο πάνω υπόθεση.
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ώστε αυτές οι καταστάσεις που συνδέονται αποκλειστικά υε το cpijAo τους να
μην αποτελούν την αιτία ή τους λόγους δυσμενούς / λιγότερο ευνοϊκής
μεταχείρισης τους στο τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, με στόχο, σ'
αυτό το τομέα, την έυποακτπ και ουσιαστική ecpgpuoyn της αρχής της ίσης
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

30. Εξ' ου και το ΔΕΕ επισημαίνει ότι η δυσμενής μεταχείριση γυναίκας που
συνδέεται με την εγκυμοσύνη ή τη μητρότητα συνιστά άμεση διάκριση λόγω
φύλου και ο λόγος είναι ότι, μια τέτοιαν μεταχείριση, μπορεί να υποστεί μόνο
γυναίκα αφού ο άνδρας δεν θα συμβεί να βρεθεί στις ίδιες καταστάσεις.
Ειδικότερα, η ανάγκη για παράταση άδειας ασθένειας για λόγους που οφείλονται στην
εγκυμοσύνη, μπορεί να παρουσιαστεί μόνο στις γυναίκες εργαζόμενες και

μόνο γυναίκες

κατ' εφαρμογή του Κανονισμού 2 μπορεί να μην κερδίσουν άδεια ανάπαυσης γι' αυτό το
λόγο.

31. Η δε ουσιαστική ισότητα, που επιδιώκεται σύμφωνα με το ΔΕΕ με την Οδηγία 76/207/ΕΟΚ,
μπορεί να επιτυγχάνεται όταν η ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ άλλων, δεν επιτρέπει και
αποκλείει το ενδεχόμενο να μην κερδίσει γυναίκα άδεια ανάπαυσης για το λόγο και μόνο
ότι παράτεινε την άδεια ασθένειας της για λόγους που οφείλονταν στην εγκυμοσύνη της.
Αντίθετα, ο Κανονισμός 2 που έχει εφαρμογή σε κάθε περίπτωση παράτασης άδειας
ασθένειας και κατά προέκταση εφαρμόζεται και στην περίπτωση παράτασης άδειας
ασθένειας λόγω εγκυμοσύνης δε διασφαλίζει την επιδιωκόμενη ουσιαστική ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών και η εφαρμογή του στις περιπτώσεις παράτασης άδειας ασθένειας
λόγω εγκυμοσύνης συνεπάγεται δυσμενή μεταχείριση και διάκριση λόγω φύλου.

32. Όπως

σχετικά

σημειώνει

το

ΔΕΕ,

«η δυσμενής διάκριση

συνίσταται....στην

εφαρμογή του ίδιου κανόνα σε διαφορετικές καταστάσεις» κα ι είναι χαρακτηριστική
η εξής αναφορά του:

«η κατάσταση μ ια ς εγκύου εργαζόμενης που βρίσκεται σε

ανικανότητα προς εργασία, προκληθείσα από προβλήματα που συνδέονται προς την
κατάσταση εγκυμοσύνης της, δεν μπορεί να εξομοιω θεί προς την κατάσταση ενός

13

ασθενούς όνδρα εργαζόμενου που απουσιάζει λόγω ανικανότητας προς εργασία για μεγάλο
χρονικό διάστημα16.

Συιιπεράσυατα

33. Η παραπονούμενη κατ' εφαρμογή του Κανονισμού 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας
(Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών, δεν κέρδισε άδεια ανάπαυσης για την περίοδο παράτασης
της άδειας ασθένειας της που οφειλόταν στην εγκυμοσύνη της και ως εκ τούτου, υπέστη
δυσμενή μεταχείριση, λόγω φύλου, η οποία, δυνάμει του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών
και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, είναι άμεση
απαγορευμένη διάκριση.

34. Επειδή, η άμεση απαγορευμένη διάκριση λόγω φύλου που υπέστη η παραπονούμενη, είναι
το αποτέλεσμα της εφαρμογής του Κανονισμού 2 των πιο πάνω Κανονισμών και επειδή, η
εφαρμογή του σε κάθε περίπτωση παράτασης άδειας ασθένειας λόγω εγκυμοσύνης θα
επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα, η παρούσα έκθεση διαβιβάζεται στο Γενικό Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας, όπως προβλέπεται σχετικά στο άρθρο 13(2) του περί Καταπολέμησης των
Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμου «κατά τα διαλαμβανόμενα
και για τους σκοπούς του άρθρου 39» του ίδιου Νόμου.

35. Αντίγραφο της έκθεσης θα κοινοποιηθεί στην Αν. Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης και Προσωπικού για ενημέρωση.

Επίτροπος Διοικήσεως και
Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων

16 Παράγραφοι 30 και 31 της απόφασης στην υπόθεση C-394/96.

