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Το θέμα της νομικής προστασίας γαλουχουσών εργαζομένων σε βάρδιες, οι οποίες πραγματοποιούν μόνο μέρος 
της εργασίας τους σε νυκτερινό ωράριο, εξετάστηκε πρόσφατα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Δ.Ε.Ε), 
στα πλαίσια της Απόφασης στην υπόθεση C-41/17, ημερομηνίας 19/09/18, μετά από σειρά ερωτημάτων που έθεσε 
σε αυτό το Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ανώτερο Δικαστήριο της Γαλικίας, Ισπανία, στο εξής «το 
Δικαστήριο της Ισπανίας»).

Στις 08/11/14 η I.Gonzalez Castro(«Castro») γέννησε ένα αγόρι το οποίο στη συνέχεια θήλασε. Από το Μάρτιο του 
2015 η Castro εργάζεται ως φύλακας ασφαλείας σε ένα εμπορικό κέντρο με εναλασσόμενο κυκλικό ωράριο στο 
πλαίσιο του οποίου πραγματοποιεί οκτάωρες βάρδιες. Τα καθήκοντα επιτήρησης τα οποία εκτελεί, εκπληρώνονται 
από κοινού με δεύτερο φύλακα, εξαιρουμένων συγκεκριμένων ημερών/ωρών κατά τα οποία ασκεί τα καθήκοντα της 
μόνη της. Η Castro κίνησε τη διαδικασία χορηγήσεων επιδόματος λόγω κινδύνου κατά τη γαλουχία, στη βάση της 
εθνικής νομοθεσίας της Ισπανίας. Προς τούτο, ζήτησε από το αρμόδιο ταμείο όπως της χορηγήσει ιατρικό 
πιστοποιητικό που θα βεβαίωνε την ύπαρξη κινδύνου για τον θηλασμό, τον οποίο ενείχε η θέση εργασίας της, αίτημα 
το οποίο απορρίφθηκε από το αρμόδιο ταμείο. Η Castro καταχώρησε Αγωγή στο Δικαστήριο Εργατικών και 
Κοινωνικοασφαλιστικών Διαφορών της Ισπανίας η οποία απερρίφθη με αποτέλεσμα να εφεσιβάλει την απόφαση στο 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Σχετική με την υγεία και την ασφάλεια των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων είναι η Οδηγία 92/85' η 
οποία ορίζει μεταξύ άλλων ότι οι εργαζόμενες αυτές δεν πρέπει να υποχρεούνται να εκτελούν νυκτερινή εργασία 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, καθώς και για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά τον τοκετό, με την 
επιφύλαξη της υποβολής ιατρικού πιστοποιητικού που βεβαιώνει την ανάγκη του μέτρου αυτού όσον αφορά την 
ασφάλεια και την υγεία τους. Την ίδια ώρα, η Οδηγία 2006/54² για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε 
θέματα εργασίας και απασχόλησης προβλέπει πως, όταν πρόσωπο που κρίνει ότι θίγεται από τη μη τήρηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης επικαλείται, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, πραγματικά περιστατικά 
από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, το βάρος απόδειξης ότι δεν υπήρξε παραβίαση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταφέρεται στην άλλη πλευρά.

Κάτω από τις συνθήκες αυτές, το Δικαστήριο της Ισπανίας, υπέβαλε στο Δ.Ε.Ε. σχετικά προδικαστικά ερωτήματα. 
Ειδικότερα, το Δικαστήριο της Ισπανίας έθεσε ερώτημα σε σχέση με την ερμηνεία της «νυκτερινής εργασίας» ως 
αυτή αναφέρεται στα πλαίσια της Οδηγίας 92/85 και κατά πόσον σε αυτή περιλαμβάνεται και η νυκτερινή εργασία 
κατά βάρδιες, αναφέροντας ότι ενδεχομένως να μην αξιολογήθηκαν ορθά οι κίνδυνοι που ενέχει η θέση εργασίας 
της Castro για την υγεία και ασφάλεια της. Ακολούθως το Δικαστήριο της Ισπανίας, έθεσε το ερώτημα, αν είναι η 
Castro, ο εργοδότης της ή το αρμόδιο ταμείο το πρόσωπο που καλείται να αποδείξει ότι η προσαρμογή των 
συνθηκών εργασίας ή η τοποθέτηση της ενδιαφερόμενης εργαζόμενης σε άλλη θέση είναι τεχνικώς και 
αντικειμενικώς αδύνατες.

¹ Στο Κυπριακό Δίκαιο το θέματα αυτά καλύπτονται από τον Περί προστασίας της Μητρότητας Νόμος, Ν.100(Ι)/1997 και τους περί της προστασίας της 
μητρότητας (Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία) Κανονισμούς του 2002(Κ.Δ.Π.255/2002) καθώς και τους τροποποιητικοί Κανονισμοί του 2015(Κ.Δ.Π.42/2015)
² Η Οδηγία 2006/54 ενσωματώθηκε στο Κυπριακό Δίκαιο με τον Περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική 
Εκπαίδευση Νόμος του 2002 (205(I)/2002)
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Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα που έθεσε το Ισπανικό Δικαστήριο, το Δ.Ε.Ε., αποφάνθηκε ότι η Οδηγία 92/85 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατά την οποία η εργαζόμενη σε βάρδιες εκτελεί μόνο μέρος της εργασίας της σε 
νυκτερινό ωράριο. Το Δ.Ε.Ε. κατέληξε στην απόφαση αυτή, λαμβάνοντας καθοδήγηση από την ερμηνεία που δίνεται 
στην εργασία σε «νυχτερινή περίοδο» στην Οδηγία 2003/88³ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Όπως εξηγεί το 
Δ.Ε.Ε. στην Οδηγία 92/85 δεν υπάρχουν διευκρινήσεις ως προς το ακριβές περιεχόμενο της έννοιας της «νυκτερινής 
εργασίας», κάτι το οποίο όμως δεν πρέπει να οδηγεί σε ερμηνεία των συγκεκριμένων διατάξεων κατά τρόπο λιγότερο 
ευνοϊκό απ’ ό,τι οι γενικές διατάξεις της οδηγίας 2003/88. Ως εκ τούτου, στην έννοια της «νυκτερινής εργασίας» ως 
αυτή αναφέρεται στα πλαίσια της Οδηγίας 92/85 περιλαμβάνεται και η νυκτερινή εργασία κατά βάρδιες. Το Δ.Ε.Ε. 
προσθέτει ότι, προκειμένου να τύχει της προστασίας αυτής στο πλαίσιο της νυκτερινής εργασίας, η ενδιαφερόμενη 
εργαζόμενη οφείλει να υποβάλει ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ανάγκη του μέτρου αυτού όσον αφορά την 
ασφάλεια και την υγεία της. 

Αναφορικά με το δεύτερο ερώτημα που έθεσε το Ισπανικό Δικαστήριο, το Δ.Ε.Ε. αποφάσισε ότι εφόσον η 
ενδιαφερόμενη εργαζόμενη επικαλείται πραγματικά περιστατικά από τα οποία πιθανολογείται ότι η αξιολόγηση των 
κινδύνων τους οποίους ενέχει η θέση εργασίας της δεν συμπεριέλαβε ειδικό έλεγχο που να λαμβάνει υπόψη την 
ατομική κατάστασή της, τότε δικαιολογημένα συνάγεται τεκμήριο περί υπάρξεως άμεσης διακρίσεως λόγω φύλου, 
κατά την έννοια της Οδηγίας 2006/54 και ο εργοδότης είναι αυτός που φέρει το βάρος να αποδείξει ότι δεν υπήρξε 
παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Το Δ.Ε.Ε. έκανε αναφορά στον τρόπο και το είδος της αξιολόγησης της 
κατάστασης της κάθε ενδιαφερόμενης αναφέροντας ότι η αξιολόγηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ειδικό έλεγχο που 
να λαμβάνει υπόψη την ατομική κατάσταση της συγκεκριμένης εργαζομένης προκειμένου να κριθεί αν η υγεία και η 
ασφάλειά της ή η υγεία και η ασφάλεια του τέκνου της είναι εκτεθειμένες σε κίνδυνο. Σε αντίθετη περίπτωση, προκύπτει 
θέμα λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας. Το Δικαστήριο κατέληξε ότι, 
κατά τα φαινόμενα, η αξιολόγηση των κινδύνων της θέσεως εργασίας της Castro δεν συμπεριέλαβε τέτοιον έλεγχο και 
ότι η ενδιαφερόμενη υπέστη δυσμενή διάκριση, αφήνοντας το Ισπανικό Δικαστήριο να ελέγξει αν τα πράγματα έχουν 
όντως έτσι. Σε περίπτωση όπου το Ισπανικό Δικαστήριο συμφωνήσει ότι ο έλεγχος που έγινε δεν ήταν τέτοιος, τότε ο 
εργοδότης της Castro θα κληθεί να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Ελένη Προδρόμου
Δικηγόρος

³ Στο Κυπριακό δίκαιο σχετικός με την οργάνωση του χρόνου εργασίας Νόμος είναι ο Περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμος του 2002 (63(I)/2002)
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