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Πρόσφατη απόφαση ΔΕΔ για απόλυση εγκύου η οποία κρίθηκε ως παράνομη 
και ως άμεση δυσμενή διάκριση λόγω φύλου 
 
Ιανουάριος 2020 
 
Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών (ΔΕΔ) εξέδωσε την απόφαση του στις 15 Ιανουαρίου 2020, αναφορικά 
με μία ακόμα υπόθεση απόλυσης εργοδοτούμενης η οποία βρισκόταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης και την 
οποία χειρίστηκε με επιτυχία το δικηγορικό γραφείο Γιώργου Ζ. Γεωργίου και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.   
 
Πιο συγκεκριμένα, η Αιτήτρια εργαζόταν σε ιδιωτική Εταιρεία. Στις 20/03/2013 παρουσίασε στον εργοδότη 
της επίσημο ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο επιβεβαίωνε την εγκυμοσύνη της καθώς και την αναμενόμενη 
ημερομηνία τοκετού. Αμέσως μετά, στις 26/03/2013, ο εργοδότης της, με γραπτή επιστολή του, τερμάτισε 
την εργοδότηση της επικαλούμενος λόγους πλεονασμού. Ήταν ισχυρισμός του εργοδότη ότι ο τερματισμός 
της εργοδότησης της έγινε προφορικά στις αρχές του ίδιου μήνα, δηλαδή πριν λάβει γνώση για την 
εγκυμοσύνη της. 
 
Το Δικαστήριο εξέτασε κατ’ αρχήν, ως καίριο σημείο, το χρόνο απόλυσης της Αιτήτριας και  κατέληξε ότι 
αυτός έλαβε χώρα στις 26/03/2013, όταν και η εργοδοτούμενη έλαβε τη σχετική επιστολή. Περαιτέρω, 
αναφέρθηκε στο άρθρο 9(5) του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, Ν. 24/67, ως έχει τροποποιηθεί, 
σύμφωνα με το οποίο η προειδοποίηση (notice) που δίνεται από εργοδότη στον εργοδοτούμενο πρέπει να 
είναι έγγραφη. Όπως ανέφερε το Δικαστήριο, δεν είναι αρκετό για τον εργοδότη να ανακοινώσει ότι σε μια 
μελλοντική ημερομηνία σκοπεύει να τερματίσει την απασχόληση, καθώς κάτι τέτοιο συνιστά προειδοποίηση 
(warning). Ως εκ τούτου, απορρίφθηκε ο ισχυρισμός ότι η απόλυση της Αιτήτριας έγινε προφορικά στις αρχές 
του ιδίου μήνα.  
 
Ακολούθως, το Δικαστήριο ανέφερε και ανέλυσε την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία των 
εργοδοτουμένων που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης από απόλυση για λόγους που σχετίζονται με 
την εγκυμοσύνη. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 6(2)(ε) και (στ) του Νόμου 24/67, ως έχει τροποποιηθεί, εγκυμοσύνη, μητρότητα ή 
λήψη γονικής άδειας ουδέποτε συνιστούν βάσιμους λόγους για τον τερματισμό της απασχόλησης 
εργοδοτούμενης. 
 
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4(1)(α) του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, Ν.100(Ι)/1997, ως 
έχει τροποποιηθεί, εργοδοτούμενη η οποία ενημερώνει γραπτώς τον εργοδότη της ότι βρίσκεται σε 
κατάσταση εγκυμοσύνης, προστατεύεται από την απόλυση για περίοδο εκτεινόμενη από την αρχή της 
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εγκυμοσύνης μέχρι και τρείς μήνες1 μετά το πέρας της άδειας μητρότητας. Κατά την περίοδο αυτή ο 
εργοδότης απαγορεύεται να δίδει (α) προειδοποίηση για τερματισμό απασχόλησης ή προειδοποίηση που να 
λήγει κατά την υπό αναφορά περίοδο, (β) να τερματίζει απασχόληση, ή (γ) να προβαίνει σε ενέργειες με 
στόχο την οριστική αντικατάσταση της εργοδοτούμενης. Τερματισμός απασχόλησης ή προειδοποίηση για 
τερματισμό απασχόλησης εργοδοτούμενης ανακαλείται υποχρεωτικά, ακόμα κι αν ο εργοδότης δεν γνώριζε 
ότι η εργοδοτούμενη βρισκόταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης, εφόσον η εργοδοτούμενη γνωστοποιήσει σ' 
αυτόν την εγκυμοσύνη της με πιστοποιητικό εγγεγραμμένου ιατρού εντός πέντε εργασίμων ημερών από την 
ημέρα που έλαβε γνώση για την απόλυση ή την πρόθεση απόλυσης. 
 
 Ο κατ' εξαίρεση τερματισμός της απασχόλησης εγκύου, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με βάση το  
άρθρο 4Β του Νόμου 100(Ι)/1997 για (α) σοβαρό παράπτωμα ή συμπεριφορά της εργοδοτούμενης που 
δικαιολογεί τη ρήξη της εργασιακής σχέσης, (β) αν η επιχείρηση έπαυσε να λειτουργεί και (γ) αν η σύμβαση 
εργασίας είναι ορισμένης διάρκειας και έχει λήξει, εκτός και αν η μη ανανέωση της σύμβασης αυτής 
συνδέεται με την κατάσταση εγκυμοσύνης, τον τοκετό, τη γαλουχία ή την αδεία μητρότητας της 
εργοδοτούμενης. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4(5) του Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου του 2002, Ν. 205(I)/2002, τυχόν λιγότερη ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας 
λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας κατά την έννοια του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου 
συνιστά δυσμενή διάκριση λόγω φύλου και απαγορεύεται. Το άρθρο 5 του ιδίου Νόμου ορίζει ότι η λιγότερο 
ευνοϊκή μεταχείριση προσώπου λόγω φύλου δεν δικαιολογείται. Η διάκριση λόγω φύλου - στην οποία 
περιλαμβάνεται και η διάκριση λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας - είναι πάντα άμεση και δεν επιδέχεται 
δικαιολόγησης. Σύμφωνα με το άρθρο 9(1) η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών 
εφαρμόζεται και ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις απολύσεως από οποιεσδήποτε θέσεις εργασίας. 
Σύμφωνα δε με το άρθρο 11(2) του Νόμου 205(Ι)/2002  η δυσμενής μεταχείριση εργοδοτούμενης, η οποία 
βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, τοκετού, γαλουχίας, μητρότητας ή ασθένειας οφειλόμενης σε 
εγκυμοσύνη ή τοκετό, τεκμαίρεται, μέχρι αποδείξεως του εναντίον, ότι οφείλεται σε κάποια από τις 
καταστάσεις αυτές.  
 
Όσον αφορά τις περιπτώσεις όπου εργοδοτούμενος καθίσταται πλεονάζον, αυτές αναφέρονται περιοριστικά 
στο άρθρο 18 του Νόμου 24/67 και σε αυτές δεν περιλαμβάνεται οποιοσδήποτε λόγος ο οποίος να αφορά 
εγκυμοσύνη ή ο οποίος να αναιρεί οποιαδήποτε προστατευτική της μητρότητας πρόνοια.  
 
Συμπερασματικά και με βάση τα ανωτέρω, το Δικαστήριο στα πλαίσια της υπό κρίση υπόθεσης, απέρριψε 
τον ισχυρισμό του εργοδότη για πλεονασμό της Αιτήτριας και κατέληξε ότι, κατά παράβαση του περί 
Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, παράνομα και αδικαιολόγητα τερμάτισε την εργοδότηση της Αιτήτριας, 
ενόσω αυτή βρισκόταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Σύμφωνα δε με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογίας, 

 
1 Η περίοδος προστασίας επεκτάθηκε από τρείς σε πέντε μήνες με τον μεταγενέστερο των επίδικων γεγονότων Νόμο, Ν.20(Ι)/2008. 



 
 
 
 
 
 
  
 
το Δικαστήριο κατέληξε ότι η απόλυση της Αιτήτριας ενόσω βρισκόταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης συνιστά 
άμεση δυσμενή διάκριση λόγω φύλου, με αποτέλεσμα να επιδικαστούν αποζημιώσεις υπερ της και εναντίον 
του εργοδότη. 
 
 

Ελένη Προδρόμου 
Ανώτερη Δικηγόρος 
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