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I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ
Η κ.
μου υπέβαλε παράπονο εναντίον του Γενικού Χημείου του
Κράτους αναφορικά με διάκριση λόγω φύλου. Αντικείμενο της καταγγελίας
αποτελούσε η απόφαση του Γενικού Χημείου, παρότι κατακύρωσε στην
παραπονούμενη προσφορά για αγορά υπηρεσιών, να μην αποδεχθεί τελικά την
εισήγησή σας για τροποποίηση του χρόνου έναρξης της αγοράς υπηρεσιών για
λόγους μητρότητας.

Ειδικότερα, η παραπονούμενη ανέφερε ότι από το 2011 εργαζόταν στο Γενικό Χημείο
του Κράτους μέσω της ανάληψης προγραμμάτων αγοράς υπηρεσιών, διάρκειας
εννιά ή δέκα μηνών. Αντίστοιχη ανάθεση της έγινε στις 22 Μαρτίου 2017 για
προγράμματα που θα ξεκινούσαν τον Απρίλιο. Επειδή, ωστόσο, στις 16 Μαρτίου
2017, η παραπονούμενη γέννησε, ζήτησε όπως η έναρξη του προγράμματος
μεταφερθεί για τον Ιούλη του 2017. Εντούτοις, το αίτημά της δεν έγινε αποδεκτό,
αλλά της αντιπροτάθηκε όπως ξεκινήσει τον Μάη, κάτι που η ίδια απέρριψε, αφού το
παιδί της δεν θα είχε συμπληρώσει κατά τον προτεινόμενο χρόνο την ηλικία των δύο
μηνών.

Για τους πιο πάνω λόγους, η παραπονούμενη δεν αποδέχθηκε την ανάληψη του
προγράμματος και προσέφυγε στο Γραφείο μου, υποστηρίζοντας ότι ο χειρισμός του
ζητήματος από το Γενικό Χημείο συνιστούσε διάκριση λόγω φύλου, κατά παράβαση
του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου.

Η παραπονούμενη επεσήμανε περαιτέρω ότι, με βάση τις πρόνοιες των συμβολαίων
της, η απασχόλησή της θα έπρεπε να θεωρείται ως απασχόληση μισθωτού
προσώπου, αφού κατά την περίοδο της εργασίας της όφειλε να βρίσκεται και να
εργάζεται στον χώρο του Κρατικού Χημείου κατά το ωράριο της δημόσιας υπηρεσίας
και υπό αντίστοιχους όρους με αυτούς των δημοσίων υπαλλήλων. Ωστόσο, θεωρείτο
από το Κρατικό Χημείο ως αυτοτελώς εργαζόμενη, με υποχρέωση να καταβάλλει
μόνη της κοινωνικές ασφαλίσεις και χωρίς μισθολογικές αυξήσεις, 13ο μισθό, άδεια
ανάπαυσης ή ασθένειας ή οποιαδήποτε συνταξιοδοτικά και άλλα ωφελήματα, τα
οποία η ίδια θα δικαιούνταν εάν εθεωρείτο δημόσιος υπάλληλος.
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II. H ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΜΕΝΗΣ

Οι πρόνοιες του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην
Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου έχουν εφαρμογή
μόνο σε σχέσεις εξαρτημένης εργασίας, και όχι σε περιπτώσεις αυτοεργοδότησης.
Αυτό προκύπτει από τις ερμηνευτικές διατάξεις του Νόμου, σύμφωνα με τις οποίες:

«Απασχόληση» σημαίνει παροχή εργασίας ή υπηρεσιών, με αμοιβή, βάσει
ατομικής συμβάσεως ή σχέσεως εργασίας ή μαθητείας ή άλλης ατομικής
συμβάσεως ή σχέσεως, διεπομένης είτε από το ιδιωτικό είτε από το δημόσιο
δίκαιο, σε οποιοδήποτε τομέα ή κλάδο δραστηριότητας, ιδιωτικό ή δημόσιο,
συμπεριλαμβανομένων της Δημόσιας Υπηρεσίας, της Δικαστικής Υπηρεσίας, της
Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, των
νομικών προσώπων ή οργανισμών δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Δυνάμεων Ασφαλείας«Εργαζόμενος» σημαίνει κάθε άνδρα ή γυναίκα που εργάζεται ή μαθητεύει με
πλήρη ή μερική απασχόληση, για ορισμένο ή αόριστο, συνεχή ή μη, χρόνο,
ασχέτως του τόπου απασχολήσεως, συμπεριλαμβανομένων και των κατ' οίκον
εργαζομένων, αλλά μη περιλαμβανομένων των αυτοεργοδοτούμενων
προσώπων

Η συμφωνία παροχής εργασιών μεταξύ της παραπονούμενης και του Κρατικού
Χημείου έφερε τον τίτλο «Σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών».
Παρέπεμπε, συνεπώς, σε αυτοεργοδότηση και ως εκ τούτου απέκλειε την εφαρμογή
του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου και την κατάφαση υπέρ διάκρισης λόγω φύλου.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων , δεν υπάρχει ορισμένο
κριτήριο, ούτε σταθεροί εκ των προτέρων παράγοντες που οδηγούν απαρέγκλιτα
προς το αν μια εργασία είναι εξαρτημένη ή μη-εξαρτημένη, αλλά η εκτίμηση αυτή
στηρίζεται σε σειρά κριτηρίων και πραγματικών περιστατικών που προσδιορίζουν την
αληθινή φύση της σχέσης.
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Ειδικότερα, ο καθορισμός του καθεστώτος εργοδότησης ενός προσώπου, αν
δηλαδή υπάρχει ή όχι υπαλληλική σχέση/σχέση εξαρτημένης εργασίας, γίνεται από
τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα πλαίσια της εφαρμογής του περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου. Σύμφωνα με τις ερμηνευτικές διατάξεις του Νόμου:
«Αυτοτελώς εργαζόμενος» σημαίνει πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε
ασφαλιστέα απασχόληση οριζόμενη στο Μέρος I του Δεύτερου Πίνακα (δηλαδή:
Απασχόληση στην Κύπρο προσώπου που εργάζεται με σκοπό το κέρδος)
«Μισθωτός» σημαίνει πρόσωπο που ασκεί οποιαδήποτε ασφαλιστέα
απασχόληση καθοριζόμενη στο Μέρος I του Πρώτου Πίνακα, αλλά οι κληρικοί
δεν θεωρούνται μισθωτοί

Σύμφωνα με την θεωρία που επικρατεί στο εργατικό δίκαιο και τα κριτήρια που θέτει
το I.L.O , σχέση εξαρτημένης εργασίας υπάρχει όταν αυτός που παρέχει την
εργασία του θέτει την εργασιακή του δύναμη στη διάθεση κάποιου άλλου, ο οποίος
έχει την εξουσία να καθορίζει τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο παροχής της
εργασίας και να ασκεί έλεγχο, ενώ αντιθέτως στη σύμβαση μίσθωσης έργου ο
εργολάβος ενεργεί με δική του πρωτοβουλία και με δικό του κίνδυνο και φέρει αυτός
την ευθύνη της οργάνωσης της εργασίας για την επίτευξη του αποτελέσματος, μετά
την πραγματοποίηση του οποίου τερματίζεται και ο συμβατικός δεσμός μεταξύ των
δύο μερών.

Όπως έχει κριθεί νομολογιακά [βλ. Stilvi General Cleaners Ltd v. Δημοκρατίας
κ.ά. (1994)]:
«To ζήτημα επιλύεται πάνω στη βάση του συνόλου των περιστατικών της κάθε
υπόθεσης. Ο τρόπος με τον οποίο τα μέρη ονομάζουν τη σχέση τους δεν είναι
καθοριστικός
όσο
και
αν
η
πρόθεσή
τους
είναι
δυνατό
να
συνυπολογιστεί. Εκείνο που έχει σημασία είναι η αληθινή φύση της σχέσης
όπως την προσδιορίζουν τα πραγματικά της χαρακτηριστικά. Οι
οικονομικές διευθετήσεις που γίνονται ανάλογα με την αντίληψη των μερών ως
προς το αν υπάρχει ή όχι σχέση εργοδότη - εργοδοτούμενου, αφορούν τα μέρη
και δεν δεσμεύουν. Δεν υπάρχει ορισμένο κριτήριο ούτε σταθεροί εκ των
προτέρων καθορισμένοι παράγοντες που οδηγούν απαρέγκλιτα προς τη
μια ή την άλλη κατεύθυνση. Έχει όμως αναγνωριστεί σειρά παραγόντων ως
σχετικών με στόχο τη διαπίστωση αν η ορισμένη εργασία εκτελείται ως
ανεξάρτητη επιχειρηματική δραστηριότητα εκείνου που την τελεί ή ως
αναπόσπαστο μέρος της επιχείρησης άλλου στην οποία είναι οργανικά

5

ενσωματωμένη. Δεν είναι δυνατό να καθοριστούν εξαντλητικά οι παράγοντες
αυτοί ούτε και οποιοσδήποτε από αυτούς, από μόνος του, έχει αποφασιστική
σημασία σε κάθε περίπτωση. Στοιχεία όπως τα πιο κάτω θεωρήθηκαν πως
έγκυρα μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο. Η πληρωμή μισθού, ο έλεγχος και η
εποπτεία που ασκείται ως προς τη τελούμενη εργασία, ή δυνατότητα
καθορισμού του τρόπου, του τόπου και των υπόλοιπων συνθηκών της εργασίας
και ειδικότερα η ύπαρξη ή μη σταθερού ωραρίου εργασίας, η ιδιοκτησία του
εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη τέλεση της εργασίας, η διάθεση
κεφαλαίων, το στοιχείο του κινδύνου που αναλαμβάνεται και η προοπτική
κέρδους που υπάρχει, η πρόσληψη βοηθών προς εκτέλεση της εργασίας, η
ευθύνη για τη διεύθυνση της εργασίας. »

Στη, δε, Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ν. Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2013), υπογραμμίζεται ότι:
«Όπως αποκαλύπτει η νομολογία επί του θέματος της διαπίστωσης κατά πόσο
οι υπηρεσίες ατόμου είναι ή όχι μισθωτές, συναρτάται από την ύπαρξη
συμβολαίου, το δικαίωμα επιλογής των προσφερομένων υπηρεσιών, την
ύπαρξη ελέγχου, τον καθορισμό συγκεκριμένου ποσού ως μισθού, την
προσφορά εργασίας σε συγκεκριμένο χώρο που υποδεικνύει ο εργοδότης, την
εξάρτηση
του
εργαζομένου
από
τον
εργοδότη
κ.λ.π.,
(δέστε Tsapaco Catering Ltd ν. Δημοκρατίας (1998) 3 Α.Α.Δ. 796). Ούτε η
διαφορά μεταξύ των εκδοχών του παραπονούμενου προσώπου και του
εργοδότη του, είναι ιδιαίτερης σημασίας, διότι το Δικαστήριο εξετάζει την
ουσιαστική υπόσταση της σχέσης μεταξύ των προσώπων, ασχέτως και χωρίς
δέσμευση από την τυχόν φραστική αναφορά των μερών σε εργολαβική
προσφορά υπηρεσιών ή σε παροχή υπηρεσιών γενικώς, (δέστε Χριστάκης
Κώστα ν. Δημοκρατίας μέσω Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Polyancon Estates Co. Ltd ν. Δημοκρατίας μέσω Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (2009) 3 Α.Α.Δ. 411). Η όλη διευθέτηση
μεταξύ των μερών και οι σχετικοί όροι, ρητοί ή εξυπακουόμενοι, δυνατόν να
δείχνουν ότι σε μια περίπτωση η σχέση μεταξύ των μερών είναι σχέση εργοδότη
και
εργοδοτούμενου
(δέστε Ferguson ν. Dawson (1976)
3 All E.R.
817
και Massey ν. Crown Life Insurance Co (1978) 2 All E.R. 576).
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Υπό το φως των πιο πάνω και μελετώντας τα προηγούμενα συμβόλαια της
παραπονούμενης, δεν μπορούσα να καταλήξω κατά ποσό η σχέση της
παραπονούμενης με το Γενικό Χημείο ήταν σχέση εξαρτημένης εργασίας, ή αν αυτή
παρείχε τις υπηρεσίες της ως αυτοεργοδοτούμενη αφού συνέτρεχαν οι πιο κάτω
παράγοντες:
>■ Η εργασία πραγματοποιείται στο χώρο του Γενικού Χημείου,
^

Η εργασία πραγματοποιείται στο ωράριο της Δημόσιας Υπηρεσίας,
Ο μισθός καταβάλλεται μηνιαία και αντιστοιχεί περίπου στην κλίμακα Α8

>·

Δεν αναλαμβάνεται κανένας κίνδυνος από την ίδια την παραπονούμενη κατά
την εκτέλεση του έργου της ούτε καταβάλλονται από την ίδια οποιαδήποτε
κεφάλαια.

>■ Η διαδοχική και συνεχόμενη ανάθεση
παραπονούμενη για τα τελευταία 6 χρόνια.

του

συγκεκριμένου

έργου

στην

III. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Βάσει τους πιο πάνω προκαταρκτικούς μου προβληματισμούς απέστειλα στη
Διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους επιστολή, ότι ενδεχομένως το
καθεστώς εργασίας της παραπονούμενης να αποκρύπτει σχέση εξαρτημένης
εργασίας.
Συνεπώς, υπογράμμισα, στην περίπτωση που πρόκειται πράγματι για σχέση
εξαρτημένης εργασίας τότε έχουν εφαρμογή οι πρόνοιες του περί Ίσης
Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, οι οποίες απαγορεύουν κάθε διάκριση λόγω
φύλου στην πρόσβαση σε απασχόληση ή σε θέση εργασίας.
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Στην απάντηση που έλαβα, η Διευθύντρια του Γενικού Χημείου ανέφερε τα
ακόλουθα:
1. Δεδομένου ότι η προκήρυξη της προσφοράς εργασίας αφορούσε το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των 9 μηνών, δεν ήταν δυνατή η ανάθεσή στην
καταγγέλλουσα να γινόταν την 1η Ιουλίου, αντί την 1η Απριλίου που προονοούσε
η προκήρυξη, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι εργασία δεν θα μπορούσε να
ολοκληρωθεί εντός του εννιαμήνου.

2. Το Γενικό Χημείο ακολουθεί την πρακτική της αγοράς εργασιών εδώ και χρόνια
μετά από σχετική έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής.

3. Στους όρους των προσφορών τονίζεται ότι η εργαστηριακή εργασία, η οποία
προφανώς πρέπει να εκτελείται κατά το ωράριο της Δημόσιας Υπηρεσίας, για
λόγους ασφαλείας καθότι απαιτείται χρήση μηχανημάτων μεγάλης χρηματικής
αξίας. Η χρήση των μηχανημάτων αυτών εκτός του συγκεκριμένου ωραρίου
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Χημείου.

4. Αυτό δεν σημαίνει ότι δημιουργείται οποιαδήποτε δημοσιοϋπαλληλική σχέση με
τους προσληφθέντες, ούτε επίσης το γεγονός ότι η πληρωμή γίνεται σε μηνιαία
βάση. Η πληρωμή γίνεται με βάση μηνιαίας βεβαίωσης ότι εκτελέστηκε
συγκεκριμένη εργασία και προέκυψαν τα απαιτούμενα παραδοτέα, κάτι που δεν
σημαίνει ότι ασκείται οποιοσδήποτε έλεγχος αλλά ότι εκτελείται η εργασία βάσει
των όρων της προσφοράς/σύμβασης.

5. Βάσει των πιο πάνω, δεν υπήρξε οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, στη βάση
των προνοιών του Περί ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην
απασχόληση και στην επαγγελματική εκπαίδευση Νόμου.

Για τη πιο πάνω θέση του Κρατικού Χημείου ακολούθησε ενημέρωση της
παραπονούμενης, σημειώνοντας συνάμα ότι, ο καθορισμός του καθεστώτος
εργοδότησης ενός προσώπου δεν εμπίπτει στις δικές μου αρμοδιότητες αλλά

8

αρμόδιος να εξετάσει και να αποφασίσει το καθεστώς εργασίας είναι ο
Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ως εκ τούτου ανέφερα στην παραπονούμενη πως η τελική μου τοποθέτηση του
παραπόνου επί την βάση του περί της Ίσης Μεταχείρισης στην εργασία και
την Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου δεν μπορεί να γίνει χωρίς την θέση
του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον οποίο θα πρέπει να
απευθυνθεί για καθορισμό του καθεστώτος απασχόλησής της, στα πλαίσια των
εξουσιών που του παρέχει ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος.
Σε περίπτωση μιας τέτοιας αναγνώρισης, επεσήμανα, θα ήταν πλέον δυνατή και η
δική μου τελική τοποθέτηση επί της ουσίας του παραπόνου της.

Η παραπονούμενη προχώρησε στην υποβολή σχετικού αιτήματος και έλαβε
απάντηση από τον Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα
με την οποία: «Από την εξέταση όλων των γεγονότων και με βάση όλα τα στοιχεία και
τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών
Ασφαλίσεων έχει καταλήξει στην απόφαση ότι η απασχόληση της κ. Ελένης
Κωνσταντίνου από τις 1/5/2011 μέχρι 31/12/2016 στο Γενικό Χημείο του
Κράτους είναι απασχόληση υισθωτού προσώπου».

IV. Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ

Η εν λόγω απόφαση του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
αναγνωρίζει πλέον ότι η σχέση της καταγγέλλουσας με το Γενικό Χημείο είναι
σχέση εξαρτημένης εργασίας, και, επομένως, χωρούν εφαρμογής οι διατάξεις
του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου.
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Ειδικότερα, σχετικές με το θέμα είναι οι πιο κάτω
πρόνοιες του περί Ίσης
Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασγόληση και στην Επαννελυατική
Εκπαίδευση Νόυου σύικρωνα υε τις οποίες :

Πρόσβαση σε απασχόληση, όροι και συνθήκες απασχολήσεως
8.— (1) Άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης, απαγορευμένης
οποιοσδήποτε διακρίσεως λόγω φύλου-

(α) Ως προς την πρόσβαση σε απασχόληση ή σε θέση εργασίας, μόνιμη ή
προσωρινή ή έκτακτη, ορισμένης ή αόριστης διάρκειας, πλήρους ή μερικής,
συνεχούς ή μη, απασχολήσεως, και σε όλες τις βαθμίδες της επαγγελματικής
ιεραρχίας-

(β) ως προς τον καθορισμό και την εφαρμογή των όρων και των συνθηκών
απασχολήσεως, συμπεριλαμβανομένων και των προσόντων και λοιπών όρων,
προϋποθέσεων και κριτηρίων τοποθετήσεως, μονιμοποιήσεως, εντάξεως,
μεταθέσεως, μετακινήσεως, αποσπάσεως ή προαγωγής.

(2) Η διάταξη του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου αφορά ιδίως το
περιεχόμενο, τη διατύπωση ή/και την εφαρμογή διατάξεων ή όρων νόμων,
διοικητικών
πράξεων,
σχεδίων
υπηρεσίας,
εσωτερικών
κανονισμών
επιχειρήσεων, ατομικών ή συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή συμφωνιών
πάσης φύσεως, προκηρύξεων ή αγγελιών, σχετικών με την περιγραφή των
καθηκόντων κάθε θέσης απασχολήσεως ή εργασίας, τους όρους και τις
συνθήκες εκτελέσεώς της, το σύστημα και τα κριτήρια αξιολογήσεως ή/και
προαγωγής των εργαζομένων, τα ωράρια απασχολήσεως, τα πάσης φύσεως
πλεονεκτήματα ή παροχές που συνδέονται με κάθε θέση ή βαθμίδα
απασχολήσεως, τις άδειες για οποιαδήποτε αιτία, μετά ή άνευ απολαβών, καθώς
και οποιαδήποτε σχετική με τα θέματα αυτά πρακτική.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή σε κάθε εργοδότη, σε
πάσης φύσεως δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες ή φορείς ευρέσεως εργασίας,
καθώς και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, ιδιωτικού ή
δημόσιου δικαίου, που δημοσιεύει ή δημοσιοποιεί, με οποιοδήποτε τρόπο και
μέσο, προκηρύξεις ή αγγελίες, προερχόμενες από αυτό το ίδιο ή οποιονδήποτε
τρίτο, σχετικές με τα ρυθμιζόμενα στο παρόν άρθρο θέματα.
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Απόλυση
9.— (1) Άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης, απαγορευόμενης
οποιοσδήποτε διακρίσεως λόγω φύλου, ως προς τους όρους και τις
προϋποθέσεις απολύσεως από οποιεσδήποτε θέσεις απασχολήσεως ή
εργασίας.

(2) Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε κάθε εργοδότη και αφορά ιδίως το
περιεχόμενο, τη διατύπωση ή/και την εφαρμογή διατάξεων ή όρων νόμων,
διοικητικών
πράξεων,
σχεδίων
υπηρεσίας,
εσωτερικών
κανονισμών
επιχειρήσεων, ατομικών ή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, προκηρύξεων ή
αγγελιών, σχετικών με τον καθορισμό ή την εφαρμογή των όρων,
προϋποθέσεων και διαδικασιών απολύσεως, καθώς και οποιαδήποτε σχετική με
τα θέματα αυτά πρακτική.

Δυσμενής μεταχείριση εγκύων ή Μητέρων

11.— (1) Οι διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9 και 10 του παρόντος Νόμου
εφαρμόζονται και σε περίπτωση οποιασδήποτε άυεσης ή έυυεσης δυσυενούς
μεταχείρισης νυναικών λόνω ενκυυοσύνης, τοκετού, ναλουχίαç υητρότητας ή
ασθένειας οφειλόμενης στην εγκυμοσύνη ή τον τοκετό.
(2) Δυσμενής μεταχείριση γυναίκας που βρίσκεται σε μία από τις
αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο καταστάσεις τεκμαίρεται, μέχρι
αποδείξεως του εναντίον, ότι οφείλεται σε κάποια από τις καταστάσεις
αυτές.

Επιπρόσθετα, ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος προβλέπει τα εξής:
Άδεια μητρότητας
3.-(1) Μισθωτή η οποία παρουσιάζει πιστοποιητικό εγγεγραμμένου ιατρού, ότι
αναμένει τοκετό σε εβδομάδα που καθορίζεται στο πιστοποιητικό έχει δικαίωμα
σε άδεια μητρότητας:
(...)

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) μισθωτή έχει δικαίωμα σε άδεια
μητρότητας συνολικής διάρκειας δεκαοκτώ συναπτών εβδομάδων, από τις
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οποίες οι έντεκα λαμβάνονται υποχρεωτικά στην περίοδο η οποία αρχίζει δύο
εβδομάδες πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού.
(...)

(4) Κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας η μισθωτή λαμβάνει επίδομα
μητρότητας στην έκταση και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που εκάστοτε
προβλέπει ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος.

Απαγόρευση τερματισμού απασχόλησης φυσικής μητέρας
4.-(1)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4Β, μισθωτή, η οποία
ενημερώνει γραπτώς τον εργοδότη της ότι βρίσκεται σε κατάσταση
εγκυμοσύνης, προστατεύεται από απόλυση για περίοδο εκτεινόμενη από την
αρχή της εγκυμοσύνης της μέχρι και πέντε μήνες μετά το πέρας της άδειας
μητρότητας.
(β) Κατά την αναφερόμενη στην παράγραφο (α) περίοδο, απαγορεύεται σε
εργοδότη:
(ί) να δίδει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης ή προειδοποίηση
τερματισμού απασχόλησης η οποία εκπνέει κατά την υπό αναφορά περίοδο,
(ίί) να τερματίζει απασχόληση, ή
(Hi) να προβαίνει σε ενέργειες με στόχο την οριστική αντικατάσταση της
μισθωτής.

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Υπό το φως των πιο πάνω, και ειδικότερα με την αναγνώριση του Διευθυντή
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως τη σύμβαση εργασίας της παραπονουμενης ,ως
σύμβασης μισθωτού προσώπου, η σχέση εργασίας που είχε το Κρατικό Χημείο
με την παραπονούμενη, δεν ήταν σχέση αυτοεργοδότησης και κατά συνέπεια
προκύπτει ζήτημα καταβολής κατ’ αναλογία όλων των δικαιωμάτων που
προνοούνται από τον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο.
Το γεγονός ότι το Γενικό Χημείο αρνήθηκε να εγκρίνει το σχετικό αίτημα της
παραπονούμενης για παράταση χρόνου έναρξης των εργασιών στα πλαίσια της
άδειας μητρότητας , συνιστά παραβίαση των προαναφερόμενων διατάξεων
του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου σε συνδυασμό με τις πρόνοιες
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του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην
Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο που απανορεύουν τη λινότεοη ευνοϊκή
μεταχείριση ενκύων ή μητέρων και εμπίπτουν στις διακρίσεις λόνω φύλου.

Η παραπονούμενη λόγω τοκετού και μητρότητας, και συνεπώς λόγω φύλου,
στερήθηκε/απώλεσε πρόσβαση/θέση σε εργασία, για την οποία είχε κριθεί ως
κατάλληλη ,για λόγους που σχετίζονται με την μητρότητα και συγκεκριμένα με
την νομικά κατοχυρωμένη άδεια μητρότητας .

Ως εκ τούτου, υπήρξε παραβίαση της νομικής απαγόρευσης των διακρίσεων
λόγω φύλου στην απασχόληση.

Σύμφωνα με το άρθρο 17(A), εδάφιο (2) του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και
Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου, κάθε
πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση των διατάξεων του παρόντος
Νόμου, δικαιούται, ακόμα και αν η σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι
σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, να υποβάλλει σχετικό παράπονο στον Επίτροπο
Διοίκησης, 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.

Το άρθρο 22 του περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων άλλων
Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμου, διαλαμβάνει τα ακόλουθα:

Λήψη απόφασης σε σχέση με σύσταση. Διαβουλεύσεις και διαβίβαση
σύστασης.

22.(1) Ο Επίτροπος αποφασίζει κατά πόσο θα προβεί σε σύσταση δυνάμει του
άρθρου 21, και για τις υποδείξεις στις οποίες προτίθεται να προβεί, αφού λάβει
υπόψη τα στοιχεία της έρευνας και τα ευρήματα του σ ’ αυτή, αλλά δεν προβαίνει
σε σύσταση εκτός κατόπιν διαβουλεύσεων του με το πρόσωπο ή την ομάδα
προσώπων που υπέβαλε το παράπονο και το πρόσωπο που αναφέρεται στο
εύρημα του, καθ’ όσον αφορά τα θέματα καθορισμού προθεσμιών, υπόδειξης
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πρακτικών μέτρων, παύσης της επίκλησης ή της εφαρμογής διατάξεων, όρων,
κριτηρίων ή πρακτικών, και τρόπων εξάλειψης ή αντικατάστασης αυτών.
(2) Σε κάθε περίπτωση στην οποία ο Επίτροπος αποφασίζει να προβεί σε
σύσταση, πληροφορεί τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) για την
απόφαση του και για το περιεχόμενο της σύστασης στην οποία προτίθεται να
προβεί, ταυτόχρονα με τη διαβίβαση σ ’ αυτά της έκθεσης του και της τυχόν
διαταγής του για καταβολή προστίμου, καλώντας τα να προσέλθουν σε τόπο και
χρόνο που τους ορίζει για τις διαβουλεύσεις που αναφέρονται στο εν λόγω
εδάφιο.
(3) Ο Επίτροπος παίρνει τελική απόφαση για τις υποδείξεις στις οποίες θα
προβεί υπό το φως των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), και
διαβιβάζει ακολούθως τη σύσταση στα πρόσωπα που αναφέρονται στο εν λόγω
εδάφιο αφού θέσει πρώτα στη σύσταση την ημερομηνία στην οποία πήρε την
τελική του απόφαση.

Στη βάση των πιο πάνω, υποβάλλω την παρούσα Έκθεση στο Διευθυντή Γενικού
Χημείου πληροφορώντας τον για την πρόθεση μου να προβώ σε σύσταση για
ζητήματα που άπτονται των δικαιωμάτων μητρότητας όπως αυτά δικαιολογούνται
από την σχέση εργασίας ως μισθωτού προσώπου σύμφωνα με την απόφαση του
Διευθυντή Κοινωνικών Ασφαλίσεων .

Ως εκ τούτου, τον καλώ σε διαβούλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο
μου στις 14 Δεκεμβρίου 2018, και ώρα 11:30 ή σε περίπτωση δυσκολίας σε
οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία που θα ήταν προτιμότερο για εκείνον, για σκοπούς
συζήτησης και εξεύρεσης λύσης προς αποκατάσταση της οποιοσδήποτε αδικίας
υπέστη η παραπονούμενη.

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

