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Θέμα: Αναφορά 1402/2012 του Petur Stoyanov, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες ανεπάρκειες όσον αφορά την επιθεώρηση των συνθηκών 
εργασίας στην Κύπρο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τις συνθήκες εργασίας και τα πρότυπα ασφάλειας και υγείας 
της επιθεώρησης εργασίας στην Κύπρο και ισχυρίζεται ότι η σύζυγός του υποχρεωνόταν να 
εργάζεται 17 ώρες ημερησίως ενόσω βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, με 
αποτέλεσμα να παρουσιασθούν διάφορες επιπλοκές και το παιδί τους να γεννηθεί με 
εγκεφαλική παράλυση. Ο αναφέρων ασκεί δριμεία κριτική για τις συνθήκες που 
επικρατούσαν στο μαιευτήριο, διατεινόμενος ότι μόνο 2 γιατροί εξέταζαν 150 έγκυες καθώς 
και ότι δεν γίνονταν λεπτομερείς εξετάσεις για κάθε χωριστή περίπτωση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Σε επίπεδο ΕΕ, η οδηγία  92/85/EΟΚ προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια των εγκύων 
και των λεχώνων και γαλουχουσών. Η οδηγία, στο παράρτημα I και II, περιέχει μη 
εξαντλητικό κατάλογο των παραγόντων στους οποίους δεν πρέπει να εκτίθενται οι έγκυες. 
Επιπλέον, απαγορεύονται οι υπόγειες εργασίες σε ορυχεία. Στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της 
οδηγίας ορίζεται ότι οι έγκυες εργαζόμενες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να 
υποχρεωθούν να εκτελέσουν δραστηριότητα της οποίας η αξιολόγηση έχει δείξει ότι 
συνεπάγεται κίνδυνο για την υγεία τους. Η οδηγία μεταφέρθηκε στο κυπριακό δίκαιο με τον 
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περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικό) Νόμο του 2002 (Ν. 64(Ι)/2002) και με 
τους περί Προστασίας της Μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία) Κανονισμούς 
του 2002 (Κ.Δ.Π. 255/2002). Το τελευταίο νομοθέτημα μεταφέρει επίσης το άρθρο 6 
παράγραφος 1 της οδηγίας. Στο άρθρο 3 των Κανονισμών περί προστασίας της μητρότητας 
όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία ορίζεται ότι ο εργοδότης λαμβάνει τα 
απαιτούμενα μέτρα προς αποφυγή των κινδύνων, με διαφοροποίηση των συνθηκών εργασίας 
ή των ωρών εργασίας για τις έγκυες.

Η οδηγία, ωστόσο, δεν ορίζει όρια σχετικά με το χρόνο εργασίας και δεν περιέχει διατάξεις 
για την ποιότητα των επιθεωρήσεων εργασίας ή της υγειονομικής περίθαλψης για τις έγκυες. 
Η οδηγία 2003/88/EΚ σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας (η 
οδηγία για το χρόνο εργασίας) προβλέπει στο άρθρο 3 την ελάχιστη διάρκεια της ημερήσιας 
ανάπαυσης: «Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε εργαζόμενος να διαθέτει, 
ανά εικοσιτετράωρο, περίοδο ανάπαυσης ελάχιστης διάρκειας ένδεκα συναπτών ωρών».
Επιπλέον, το άρθρο 5 ορίζει ότι κάθε εργαζόμενος διαθέτει, ανά περίοδο επτά ημερών, μια 
ελάχιστη περίοδο συνεχούς ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων ωρών, στις οποίες προστίθενται οι 
ένδεκα ώρες ημερήσιας ανάπαυσης, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3. Το άρθρο 17 
επιτρέπει παρέκκλιση από τα άρθρα 3 και 5 σε ορισμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 17 παράγραφοι 3 και 4, αλλά αυστηρά υπό τον όρο ότι «στους οικείους εργαζομένους 
χορηγούνται ισοδύναμες περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης». Το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε στην υπόθεση C-151/02, Landeshauptstadt Kiel κατά Norbert 
Jaeger ([2003] Συλ. I-8389) ότι αυτές οι περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης «πρέπει να 
διαδέχονται άμεσα τον [παρατεταμένο] χρόνο εργασίας που υποτίθεται ότι πρέπει να 
αντισταθμίσουν» (παράγραφος 94). Επιπλέον, το άρθρο 13 της οδηγίας ορίζει ότι «Τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εργοδότης που προτίθεται να οργανώσει την εργασία 
με έναν ορισμένο ρυθμό να λαμβάνει υπόψη τη γενική αρχή της προσαρμογής της εργασίας στον 
άνθρωπο», καθώς και τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας, ιδιαίτερα όσον αφορά τα 
διαλείμματα κατά το χρόνο εργασίας. Η Κύπρος μετέφερε την οδηγία για το χρόνο εργασίας 
στο εθνικό δίκαιο με τον Περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμο του 2002.

Ο αναφέρων μνημονεύει ότι «αυτός ο ρυθμός εργασίας [17 ώρες εργασίας την ημέρα] έληξε 
απότομα μετά από δύο εβδομάδες». Δεν είναι απόλυτα σαφές αν αυτό σημαίνει ότι η εν λόγω 
εργαζόμενη εργαζόταν πλείονες διαδοχικές ημέρες 17 ωρών εργασίας ή αν της χορηγούνταν 
ισοδύναμος χρόνος αντισταθμιστικής ανάπαυσης μετά από κάθε 17ωρη βάρδια. Συνεπώς, οι 
υπάρχουσες πληροφορίες δεν επαρκούν για να προσδιορισθεί με βεβαιότητα αν τίθεται 
ζήτημα ασυμβατότητας με τις διατάξεις της οδηγίας για το χρόνο εργασίας σχετικά με την 
ελάχιστη διάρκεια της ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, καθώς και την παροχή και τη 
διάρκεια ισοδύναμης αντισταθμιστικής ανάπαυσης. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν ετίθετο 
ζήτημα ασυμβατότητας, φαίνεται από την αναφορά ότι η εν λόγω κατάσταση αφορά ιδιώτη 
εργοδότη, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να ασκηθεί προσφυγή στο εθνικό επίπεδο. Οι 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να ασχοληθούν με καταγγελίες κατά κρατών 
μελών ή δημόσιων αρχών στα κράτη μέλη, που δεν συμμορφώνονται με τις αρμοδιότητές 
τους βάσει του ενωσιακού δικαίου. Η νομοθεσία της ΕΕ, ωστόσο, μεταφέρεται στο εθνικό 
δίκαιο των κρατών μελών ακριβώς για να μπορούν οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα 
ευθείας άσκησης ένδικων μέσων μέσω των εθνικών τους οργάνων επιβολής του εργατικού 
δικαίου (συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων), αν ένας εργοδότης στον ιδιωτικό τομέα 
δεν συμμορφώνεται.
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Όσον αφορά την ποιότητα των επιθεωρήσεων εργασίας, δεν υπάρχει κανένας κανονισμός σε 
επίπεδο ΕΕ, διότι η οργάνωση του τρόπου επιβολής και παρακολούθησης των συνθηκών 
εργασίας σε εθνικό επίπεδο εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Συμπέρασμα

Η αναφορά δεν αποκαλύπτει παραβάσεις της οδηγίας 92/85/EΟΚ. Η Κύπρος έχει μεταφέρει 
σωστά την οδηγία 92/85/EΟΚ. Αν ένας εργοδότης δεν σέβεται το εθνικό δίκαιο, ο 
ενδιαφερόμενος πρέπει να ζητήσει έννομη προστασία βάσει του εθνικού δικαίου. 

Η αναφορά δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες για να προσδιορισθεί με βεβαιότητα αν 
τίθεται ζήτημα ασυμβατότητας με τις διατάξεις της οδηγίας για το χρόνο εργασίας σχετικά με 
την ελάχιστη διάρκεια της ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, καθώς και την παροχή 
και τη διάρκεια ισοδύναμης αντισταθμιστικής ανάπαυσης στην περίπτωση παρεκκλίσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας. Σε κάθε περίπτωση, όπως 
προαναφέρθηκε, αν ένας ιδιώτης εργοδότης δεν σέβεται το εθνικό δίκαιο, ο ενδιαφερόμενος 
πρέπει να ζητήσει έννομη προστασία βάσει του εθνικού δικαίου.


