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Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ  

 

1. Η κ. Χχχχχ και η Χχχχχ, με επιστολές τους, υπέβαλαν παράπονα σε σχέση 

με την απόρριψη αίτησής τους για παροχή επιδόματος Ειδικής Άδειας για 

Φροντίδα Παιδιών για την περίοδο από 16/3/2020 έως και 12/4/2020.   

 

2. Το εν λόγω επίδομα αποτέλεσε ένα από τα έκτακτα μέτρα που λήφθηκαν από 

το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) για 

την αντιμετώπιση της Πανδημίας του Ιού Covid19, με στόχο τη στήριξη των 

εργαζομένων που είχαν την ευθύνη για τη φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών 

ή και παιδιών με αναπηρίες, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ειδικότερα, οι εν λόγω 

εργαζόμενοι γονείς (ασφαλισμένοι στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με 

ακαθάριστο μηνιαίο μισθό μέχρι 2500 ευρώ), που λόγω της φύσης της 

εργασίας τους δεν μπορούσαν να εργαστούν είτε με τηλεργασία ή με εργασία 

από το σπίτι ή με ευέλικτο ωράριο και εφόσον δεν υπήρχε κατ΄ οίκον 

βοήθεια, μπορούσαν να παραμείνουν στο σπίτι αναλαμβάνοντας τη φροντίδα 

των παιδιών τους και να αιτηθούν το Επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα 

Παιδιών. Για την περίοδο για την οποία καταβαλλόταν το επίδομα, ο 

εργοδότης απαλλασσόταν από την υποχρέωσή του για καταβολή του μισθού. 

 

3. Οι αιτήσεις των παραπονουμένων, που αφορούσαν στην πρώτη περίοδο της 

εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων, εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν βάσει των 

προνοιών που περιλαμβάνονταν στην Κ.Δ.Π. 127/2020 (ημερ. 28/3/2020). 

Προβλεπόταν συγκεκριμένα ότι: «Το επίδομα Ειδικής Άδειας για Φροντίδα 

Παιδιών υπολογίζεται (…) με βάση το μισθό του Ιανουαρίου 2020 ή σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία για τον τελευταίο μισθό 2020, με 

βάση τον τελευταίο μισθό για τον οποίο υπάρχουν στοιχεία εντός των 

τελευταίων 9 μηνών στο μητρώο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 

 

4. Ειδικότερα κατά τον ουσιώδη χρόνο δεν είχε δηλωθεί μισθός στο Μητρώο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον Ιανουάριο του 2020, αφού για την περίοδο 

21 Οκτωβρίου 2019 μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2020, για την πρώτη 

παραπονούμενη, και για την περίοδο 14 Οκτωβρίου 2019 μέχρι 16 

Φεβρουαρίου 2020, για τη δεύτερη παραπονούμενη, αυτές λάμβαναν 
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επίδομα μητρότητας. Δεν έγινε, δε, εξέταση του τελευταίου μισθού τους για 

τον οποίο υπήρχαν στοιχεία εντός των τελευταίων 9 μηνών, επειδή, όπως 

υποστήριξε το ΥΕΠΚΑ, δεν είχε μεσολαβήσει αλλαγή εργοδότη. Ως εκ 

τούτου, για την περίοδο 16/3/2020 έως 12/4/2020, δεν καταβλήθηκε στις 

παραπονούμενες το Επίδομα Ειδικής Άδειας.  

 

ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5. Σε επιστολή μας, προς τον Γενικό Διευθυντή ΥΕΠΚΑ, σε σχέση με το 

παράπονο Α/Π 1351/2020, αναφέραμε τα εξής: 

 

o «Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι, γυναίκες οι οποίες κατά τον 

Ιανουάριο του 2020 λάμβαναν επίδομα μητρότητας 

αποκλείονταν, κατά την περίοδο 16 Μαρτίου έως 12 Απριλίου 

2020, από την παροχή του επιδόματος ειδικής άδειας για 

φροντίδα παιδιών. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν φαίνεται να συνάδει με 

τις αρχές προστασίας της μητρότητας και της ίσης μεταχείρισης 

λόγω φύλου, οι οποίες κατοχυρώνονται μεταξύ άλλων στον περί Ίσης 

Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 

Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο [205(Ι)/2002].  

 

o Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το προαναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο, 

επιβάλλεται η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης, η οποία 

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. 

 

o Ενδεχομένως εξαιτίας του ότι ακολούθως διαπιστώθηκε πως ο τρόπος 

ερμηνείας της Κ.Δ.Π. 127/2020 βρισκόταν σε δυσαρμονία με το πιο πάνω 
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νομοθετικό πλαίσιο, η νέα Απόφαση που εκδόθηκε ένα περίπου μήνα 

αργότερα (Κ.Δ.Π. 184/2020, ημερ. 2/5/2020) και είχε ισχύ από τις 

13/4/2020, διαφοροποιείται ως προς τον τρόπο υπολογισμού του 

επιδόματος. Συγκεκριμένα, προνοεί τα ακόλουθα: «Σε περίπτωση που 

κατά τους μήνες Μάρτιο, Φεβρουάριο, Ιανουάριο 2020 ή και 

προηγουμένως, οποιοσδήποτε αιτητής βρισκόταν είτε σε άδεια 

μητρότητας, είτε σε άδεια πατρότητας, είτε σε άδεια ασθενείας, είτε 

λάμβανε επίδομα σωματικής βλάβης, τότε λαμβάνεται υπ’ όψη ο 

τελευταίος μισθός εντός των προηγούμενων 9 μηνών στον ίδιο 

εργοδότη».   

 

o Υπό το φως των πιο πάνω,  το αίτημα της παραπονούμενης, έστω και 

εάν αφορά προγενέστερη περίοδο από την περίοδο που 

ρυθμίζεται από την Κ.Δ.Π. 184/2020, θα πρέπει να τύχει 

επανεξέτασης, στη βάση της Κ.Δ.Π. 184/2020, η οποία είναι 

σύμφωνη με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, σε αντίθεση με την 

Κ.Δ.Π. 127/2020, η οποία, όπως προαναφέρεται, δεν είναι. Κατ’ 

αντίστοιχο τρόπο θα πρέπει να επανεξεταστούν και άλλες τυχόν 

αιτήσεις με ίδιο περιεχόμενο, οι οποίες είχαν απορριφθεί βάσει 

της ίδιας αιτιολογίας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει για τον υπολογισμό 

του επιδόματος να ληφθεί υπ’ όψη ο τελευταίος μισθός ενός των 

προηγούμενων μηνών της κάθε ενδιαφερόμενης. 

 

o Με βάση το εδάφιο (2) άρθρου 8, των περί Επιτρόπου Διοικήσεως Νόμων, 

το οποίο προνοεί ότι, «αν σε οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια της 

έρευνας ο Επίτροπος κρίνει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που 

δικαιολογούν την υποβολή εκθέσεως ή συστάσεως από αυτόν η οποία 

δυνατό να επηρεάσει δυσμενώς οποιαδήποτε υπηρεσία ή λειτουργό ή 

άλλο πρόσωπο, ο Επίτροπος οφείλει να παράσχει σ’ αυτούς την ευκαιρία 

ν’ ακουστούν», παρακαλώ όπως έχω τις θέσεις σας επί των 

προκαταρκτικών συμπερασμάτων μου εντός τριών εβδομάδων από τη 

λήψη της παρούσης.» 
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6. Μετά την αποστολή μίας υπενθυμητικής επιστολής,, λάβαμε απάντηση 

ημερομηνίας , στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

o «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της περί των Έκτακτων 

Μέτρων που λαμβάνονται από του Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του Ιού 

COVID 19 Νομοθεσία (Ν.49(Ι)/2020), η Υπουργός δύναται με 

Απόφασή της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας να καθορίζει τις προϋποθέσεις, τον τρόπο παροχής, τους 

δικαιούχους και το ύψος του επιδόματος της ειδικής άδειας για 

φροντίδα παιδιών που δύναται να παρέχεται στα πρόσωπα ή και τις 

κατηγορίες προσώπων που δύνανται να καταστούν δικαιούχοι της 

ειδικής άδειας για φροντίδα παιδιών. 

 

o Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4, οι διατάξεις της πιο πάνω 

Νομοθεσίας εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες 

διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 2010 έως 

2019 και/ή οιωνδήποτε άλλων νομοθεσιών περιλαμβανομένων των 

περί Προστασίας των Μισθών Νόμων του 2007 έως 2012 για τη 

χρονική περίοδο από τις 16 Μαρτίου 2020 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 

2021. 

 

o Επισημαίνεται ότι το Σχέδιο Επιδόματος Ειδικής Άδειας για τη 

Φροντίδα Παιδιών διαφοροποιήθηκε κατά την δεύτερη και τρίτη 

περίοδο εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων, όχι επειδή το λεκτικό της 

πρώτης Απόφασης βρισκόταν σε δυσαρμονία με το νομοθετικό πλαίσιο 

που αφορά στις αρχές της ίσης μεταχείρισης λόγω φύλου και της 

προστασίας της μητρότητας, όπως αναφέρεται στην επιστολή σας, 

αλλά λόγω της δυνατότητας για ένταξη περισσότερων κατηγοριών 

προσώπων που μπορούσαν να καταστούν δικαιούχοι της ειδικής 

άδειας για φροντίδα παιδιών (πρόσωπα που βρίσκονταν με άδεια 

μητρότητας / πατρότητας / ασθενείας, πρόσωπα που λάμβαναν 

επίδομα σωματικής βλάβης) στον βαθμό που το επέτρεπαν τα 

οικονομικά δεδομένα του κράτους. 
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o Τονίζεται ότι τα Ειδικά Σχέδια που εφαρμόστηκαν από το Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν αφορούν στην 

παροχή επιδομάτων, αλλά στην επιδότηση μισθολογικού κόστους και 

ο εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του για καταβολή 

μισθού στους εργοδοτούμενούς του μόνο για την περίοδο που ο κάθε 

εργοδοτούμενος έλαβε Ειδικό Επίδομα. Ως εκ των ανωτέρω, η κ. 

Χχχχχ, ως μη δικαιούχος του Επιδόματος Ειδικής Άδειας Φροντίδας 

κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων έλαβε ή θα 

έπρεπε να λάβει από τον εργοδότη της, τον δικαιούμενο μισθό της για 

την περίοδο 16.3.2020 – 12.4.2020.  

 

o Στη βάση των ανωτέρω, το ΥΕΠΚΑ δεν προτίθεται να επαναξετάσει 

την αίτηση της κ. Χχχχχ, καθώς πρόκειται για αίτηση μη δικαιούχου, 

σύμφωνα με την οικεία Απόφαση και κάτι τέτοιο θα αποτελούσε άνιση 

μεταχείριση προς τα πρόσωπα που δεν υπέβαλαν σχετική αίτηση, 

επειδή δεν ενέπιπταν κατά τον ουσιώδη χρόνο στους δικαιούχους του 

Ειδικού Σχεδίου.  

 

ΙΙΙ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ 

 

7. Το άρθρο 28 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπει 

ότι:   «Πάντες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, της διοικήσεως και της 

δικαιοσύνης και δικαιούνται να τύχωσι ίσης προστασίας και 

μεταχειρίσεως», καθώς και ότι: «Έκαστος απολαύει πάντων των 

δικαιωμάτων και των ελευθεριών των προβλεπομένων υπό του 

Συντάγματος άνευ ουδεμιάς δυσμενούς διακρίσεως αμέσου ή εμμέσου εις 

βάρος 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». 
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8. Ή έννοια των διακρίσεων1 λόγω φύλου, η οποία αναφέρεται σε διακρίσεις 

οι οποίες πηγάζουν από το γεγονός ότι ένα πρόσωπο είναι είτε γυναίκα 

είτε άνδρας, αποτελεί την περισσότερο αναπτυγμένη πτυχή της 

κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και θεωρείτο 

ανέκαθεν βασικό δικαίωμα. Η ανάπτυξη της προστασίας από τις διακρίσεις 

λόγω φύλου εξυπηρέτησε διττό σκοπό: πρώτον, εξυπηρέτησε έναν 

οικονομικό σκοπό με την έννοια ότι συνέβαλε στην εξάλειψη των 

στρεβλώσεων του ανταγωνισμού σε μια ολοένα και πιο ολοκληρωμένη 

αγορά, και, δεύτερον, σε πολιτικό επίπεδο, προσανατόλισε την Κοινότητα 

προς την κατεύθυνση της κοινωνικής προόδου και της βελτίωσης των 

συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Κατά συνέπεια, η προστασία από τις 

διακρίσεις λόγω φύλου ήταν, και εξακολουθεί να είναι, θεμελιώδης 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

9. Η αναγνώριση της κοινωνικής και οικονομικής σημασίας που έχει 

η διασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης παγιώθηκε ακόμη περισσότερο με 

την προτεραιότητα που έδωσε στο συγκεκριμένο θέμα ο Χάρτης των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ομοίως, η προστασία από τις διακρίσεις λόγω 

φύλου είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη και στους κόλπους της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης Δικαιωμάτων των Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).  

 

10.Αποτελεί, δε, γεγονός ότι οι περισσότερες περιπτώσεις διακρίσεων λόγω 

φύλου αφορούν συνήθως γυναίκες που υφίστανται λιγότερο ευνοϊκή 

μεταχείριση σε σύγκριση με άνδρες και συχνά συνδέονται με τις 

καταστάσεις της εγκυμοσύνης, λοχείας ή μητρότητας. 

 

11.Τόσο το Σύνταγμα, όσο και το Ενωσιακό Δίκαιο, καθώς και η ΕΣΔΑ 

αναγνωρίζουν ότι διακρίσεις μπορούν να προκύψουν όχι μόνο λόγω της 

διαφορετικής μεταχείρισης προσώπων που βρίσκονται σε όμοιες 

καταστάσεις, οι λεγόμενες «άμεσες διακρίσεις», αλλά και λόγω της ίδιας 

μεταχείρισης προσώπων που βρίσκονται σε διαφορετικές καταστάσεις. 

 
1 Για το θέμα ευρύτερα, βλ. «Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των 

διακρίσεων», Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ε.Ε. (FRA), 2010 
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Αυτές καλούνται «έμμεσες» διακρίσεις, διότι δεν είναι η ίδια 

η μεταχείριση που διαφέρει αλλά περισσότερο οι συνέπειές της, οι οποίες 

βιώνονται διαφορετικά από πρόσωπα με διαφορετικά χαρακτηριστικά.  

 

12.Όπως, ειδικότερα, προβλέπεται τόσο στον περί Ίσης 

Μεταχειρίσεως Ανδρών και Γυναικών στα Επαγγελματικά Σχέδια 

Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμο [Ν.133(Ι)/2002], όσο και στον περί 

Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και 

στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο [205(I)/2002], «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 

δικαιολογηθεί αντικειμενικά από ένα νόμιμο σκοπό και τα μέσα για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού είναι κατάλληλα και αναγκαία.  

 

13.Έπεται ότι, τα στοιχεία που πρέπει να συντρέχουν για να υπάρχει έμμεση 

διάκριση είναι τα ακόλουθα:  

✓ μια διάταξη, κριτήριο ή πρακτική ουδέτερης φύσης,  

✓ που θίγει μια ομάδα η οποία προσδιορίζεται από ένα «προστατευόμενο 

χαρακτηριστικό», με πολύ πιο αρνητικό τρόπο,  

✓ από ό,τι άλλα πρόσωπα που βρίσκονται σε όμοια κατάσταση 

✓ και δεν δικαιολογείται αντικειμενικά, ούτε είναι ανάλογο προς τον 

επιδιωκόμενο σκοπό. 

Οι έμμεσες διακρίσεις διαφέρουν από τις άμεσες ακριβώς επειδή το 

επίκεντρο μετατίθεται από τη διαφορετική μεταχείριση στις διαφορετικές 

επιπτώσεις. Όταν, δε, οι έμμεσες διακρίσεις στηρίζονται στο γυναικείο 

φύλο, σημαίνει πως το κατ’ αρχήν ουδέτερο μέτρο που έχει εφαρμοστεί 

πλήττει «πολύ μεγαλύτερο αριθμό γυναικών παρά ανδρών»  
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ΙV. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

14.Στον περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμο 

[Ν.158(Ι)/1999], έχουν κωδικοποιηθεί οι αρχές που διέπουν το σύγχρονο 

διοικητικό δίκαιο, αυτές, δηλαδή, που διέπουν το «σύστημα κανόνων 

δημοσίου δικαίου βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η δράση 

της δημόσιας διοίκησης, ιδίως ως φορέα δημόσιας εξουσίας και οι μεταξύ 

αυτής και των διοικουμένων έννομες σχέσεις»2. Οι αρχές αυτές 

αναπτύσσονται περαιτέρω μέσα από τη δυναμική νομολογία των 

διοικητικών δικαστηρίων, ενώ, περνούν ως μέρος της καθημερινής 

πρακτικής των δημοσίων υπηρεσιών με την καταγραφή τους σε Κώδικες 

Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των δημοσίων υπαλλήλων.  

 

15.Ειδικότερες αρχές που περιλαμβάνονται στον Νόμο 158(Ι)/1999 και οι 

οποίες σχετίζονται με τις υπό εξέταση υποθέσεις είναι οι εξής: 

 

Αρχή της ισότητας 

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. 

(…) 

 

 
2 Α.Ι.Τάχος, «Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο» (1996), σελ 49,  
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Ισότητα των φύλων 

 

40. Κατά την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των δύο φύλων, 

επιβάλλεται η παροχή ίσων δυνατοτήτων στα δύο φύλα 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. 

 

Αιτιολογητέες πράξεις 

26.—(1) Οι διοικητικές πράξεις οι οποίες εκδίδονται έπειτα από άσκηση 

διακριτικής εξουσίας πρέπει να είναι επαρκώς και δεόντως 

αιτιολογημένες, ιδίως όταν πρόκειται για πράξεις οι οποίες- 

(α) Είναι δυσμενείς για το διοικούμενο· 

(β) είναι αντίθετες ως προς το περιεχόμενο τους με προηγηθείσα 

γνωμοδότηση, πρόταση, εισήγηση ή έκθεση αρμόδιου οργάνου ή με τα 

στοιχεία του διοικητικού φακέλου· 

(γ) είναι αντίθετες με χαραχθείσα πολιτική ή τακτική· 

(δ) συνιστούν εξαιρετικό μέτρο ενέργειας· 

(ε) είναι αιτιολογητέες από το νόμο. 

(2) Η μορφή και η έκταση της επιβαλλόμενης αιτιολογίας ποικίλλουν 

ανάλογα με το θέμα που πραγματεύεται η πράξη και τις συνθήκες που 

την περιβάλλουν. 

 

Επαρκής έρευνα 

45.—(1) Η διοίκηση, κατά την άσκηση της διακριτικής της εξουσίας, 

οφείλει να προβαίνει σε επαρκή έρευνα όλων των σχετικών με την 

υπόθεση γεγονότων. 

(2) Η έκταση της έρευνας εξαρτάται από τα περιστατικά κάθε υπόθεσης. 

Στο αρμόδιο διοικητικό όργανο εναπόκειται να επιλέξει τον ενδεδειγμένο 
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τρόπο διεξαγωγής της έρευνας. Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί είτε από το 

αρμόδιο διοικητικό όργανο είτε διά μέσου άλλου οργάνου ή προσώπου. 

 

 

 

Πλάνη 

46.-(1) Αν η διοίκηση, κατά την άσκηση της διακριτικής της εξουσίας, 

στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα και προϋποθέσεις που είναι εξ 

αντικειμένου ανύπαρκτα ή αν παραλείπει να λάβει υπόψη της ουσιώδη 

πραγματικά γεγονότα, ενεργεί με πλάνη περί τα πράγματα. 

(2) Αν η πλάνη έχει επηρεάσει την απόφαση του διοικητικού οργάνου, 

είναι ουσιώδης και καθιστά την πράξη παράνομη. (…) 

 

 

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  

 

16.Υπό το φως όλων των πιο πάνω και έχοντας αξιολογήσει τις θέσεις που 

εκφράστηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο, διαφαίνεται  ότι τα 

προκαταρκτικά μου συμπεράσματα, τα οποία περιλήφθηκαν σε σχετική 

επιστολή μου προς το ΥΕΠΚΑ, δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν. Είχαμε, 

συγκεκριμένα, υποδείξει ότι ο αποκλεισμός των γυναικών, οι οποίες 

κατά τον Ιανουάριο του 2020 λάμβαναν επίδομα μητρότητας, από 

την παροχή του επιδόματος ειδικής άδειας για φύλαξη παιδιών 

κάτω των 15 ετών, κατά την περίοδο 16 Μαρτίου έως 12 Απριλίου 

2020, προσκρούει στις αρχές της ισότητας, της προστασίας της 

μητρότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου.  

 

17.Ειδικότερα, θεμελιώνεται έμμεση διάκριση λόγω φύλου, αφού μία 

εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη πλήττει, χωρίς να στηρίζεται 

σε αντικειμενικό σκοπό και χωρίς την τήρηση της αρχής της 

αναλογικότητας, κατ’ αποκλειστικότητα γυναίκες και όχι άντρες, 

αφού μόνο οι γυναίκες μπορούσαν να στερηθούν το εν λόγω 

επίδομα, επειδή προγενέστερα λάμβαναν επίδομα μητρότητας.  
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18.Η θέση του Υπουργείου ότι, οι παραπονούμενες, ως μη δικαιούχοι του 

συγκεκριμένου επιδόματος, θα  μπορούσαν να είχαν λάβει για την εν 

λόγω περίοδο τον δικαιούμενο μισθό από τους εργοδότες τους, δεν 

ανατρέπει το γεγονός ότι με το συγκεκριμένο σχέδιο τέθηκαν σε 

δυσμενέστερη θέση οι γυναίκες εργαζόμενες, σε σχέση με τους 

άντρες. Επιπρόσθετα, η εν λόγω δυνατότητα δεν φαίνεται να ήταν σαφής 

και ξεκάθαρη κατά τον δεδομένο χρόνο είτε στις εργαζόμενες, είτε στους 

εργοδότες, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενες να μην 

προχώρησαν σε σχετική απαίτηση.  

 

19. Πέραν των πιο πάνω, έχω, περεταίρω την άποψη ότι το ΥΕΠΚΑ 

θα μπορούσε να είχε αποφύγει την απόρριψη των αιτήσεων των 

παραπονουμένων, εάν εξέταζε τον τελευταίο μισθό τους για τον 

οποίο υπήρχαν στοιχεία εντός των τελευταίων 9 μηνών, όπως 

ρητά προνοούσε το Σχέδιο.  

 

20. Η αιτιολογία που έδωσε το Υπουργείο ότι δεν προέβη σε 

τέτοιο υπολογισμό  για τον λόγο ότι δεν είχε μεσολαβήσει αλλαγή 

εργοδότη δεν βρίσκει έρεισμα ούτε και στη γραμματική 

διατύπωση του Σχεδίου και συνεπώς αποτελεί εξωγενές στοιχείο 

κρίσης  και στοιχειοθετεί πλάνη περί τα πράγματα και τον Νόμο , 

καθώς επίσης έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας, κατά παράβαση των 

γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου.  

 

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

Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την 

εισήγηση όπως προχωρήσει στην καταβολή προς τις 

παραπονούμενες του δικαιούμενου ποσού, το οποίο μπορεί να 

υπολογιστεί βάσει του τελευταίου μισθού εντός του 2020 για τον 

οποίο υπήρχαν στοιχεία εντός των τελευταίων 9 μηνών, πριν από 

την έναρξη του Σχεδίου. Θεωρώ, επίσης, ότι θα πρέπει να εξεταστεί 

κατά πόσο στη βάση των ίδιων δεδομένων και της ίδιας αιτιολογίας 

στερήθηκαν του συγκεκριμένου επιδόματος και άλλες γυναίκες και να 
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αποδοθεί, κατά αντίστοιχο τρόπο, και σε αυτές αναδρομικά το 

δικαιούμενο ποσό.   

 

 

 

 

Σημειώνεται περεταίρω ότι η παρούσα Έκθεση γίνεται υπό τον Φορέα Ισότητας 

και Καταπολέμησης  των Διακρίσεων και σε περίπτωση που  η εισήγηση για 

τις συγκεκριμένες παραπονούμενες δεν εισακουστεί θα ακολουθήσει 

δεσμευτική Σύσταση αφού προηγουμένως κληθείτε σε Διαβούλευση.  

 

 

Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη 

Επίτροπος Διοικήσεως και  

Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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