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Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Α̟ό το 2011 ο Συνήγορος του Πολίτη έχει δεχτεί σηµαντικό αριθµό
καταγγελιών για ε̟ιβολή µε µονοµερή α̟όφαση του εργοδότη εκ ̟εριτρο̟ής
α̟ασχόλησης, σε γυναίκες εργαζόµενες στον ιδιωτικό τοµέα, οι ο̟οίες
ε̟ιστρέφουν στην εργασία τους µετά α̟ό άδεια µητρότητας. Αρκετές α̟ό τις
καταγγελίες αυτές διαβιβάστηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη α̟ό τα
αρµόδια Τµήµατα Κοινωνικής Ε̟ιθεώρησης Εργασίας, στο ̟λαίσιο της
συνεργασίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται µεταξύ των δύο φορέων, για θέµατα διάκρισης
λόγω φύλου στις σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ν. 3896/2010). Οι
εργαζόµενες ανέφεραν ειδικότερα ότι η εκ ̟εριτρο̟ής εργασία αφορούσε
µόνο αυτές α̟’ όλο το ̟ροσω̟ικό της ε̟ιχείρησης, ότι η ε̟ίκληση
οικονοµικών δυσκολιών α̟ό τον εργοδότη ήταν ̟ροσχηµατική και ότι σε
ορισµένες ̟ερι̟τώσεις η χρονική διάρκεια της εκ ̟εριτρο̟ής εργασίας ήταν
αόριστη. Περαιτέρω, στο στάδιο της διαµεσολάβησης για ε̟ίλυση των
σχετικών ̟ροβληµάτων, αναδείχθηκε και το ζήτηµα της κατάθεσης στον
ΟΑΕ∆ ανυ̟όγραφων αναγγελιών οικειοθελών α̟οχωρήσεων εργαζόµενων
α̟ό τον εργοδότη, το ο̟οίο έχει ευρύτερο ̟εδίο ενδιαφέροντος.

ΙΙ. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η νοµοθεσία (ν. 3846/2010) ̟ροβλέ̟ει ότι, κατά την κατάρτιση της
σύµβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της, ο εργοδότης και ο µισθωτός
µ̟ορούν µε έγγραφη ατοµική σύµβαση να συµφωνήσουν εκ ̟εριτρο̟ής
α̟ασχόληση. Η έννοια της εκ ̟εριτρο̟ής α̟ασχόλησης καταλαµβάνει την
α̟ασχόληση κατά λιγότερες ηµέρες την εβδοµάδα ή κατά λιγότερες
εβδοµάδες το µήνα ή κατά λιγότερους µήνες το έτος ή και συνδυασµό αυτών,
η ο̟οία ̟αρέχεται κατά ̟λήρες ηµερήσιο ωράριο εργασίας. Ο εργοδότης
µ̟ορεί, αντί της καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, να ε̟ιβάλλει
µονοµερώς σύστηµα εκ ̟εριτρο̟ής α̟ασχόλησης στην ε̟ιχείρησή του, η
διάρκεια της ο̟οίας δεν ε̟ιτρέ̟εται να υ̟ερβαίνει τους εννέα (9) µήνες στο
ίδιο ηµερολογιακό έτος, µόνο εφόσον συντρέχουν αθροιστικά δύο
̟ροϋ̟οθέσεις: α) ̟εριορισµός της δραστηριότητας της ε̟ιχείρησης και β)
̟ροηγούµενη ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους
των εργαζοµένων. Ως διαβούλευση νοείται η ανταλλαγή α̟όψεων και η
καθιέρωση διαλόγου µεταξύ των εκ̟ροσώ̟ων των εργαζοµένων και του
εργοδότη. Εάν ελλεί̟ουν συνδικαλιστικές οργανώσεις ή συµβούλιο
εργαζοµένων, η ενηµέρωση και η διαβούλευση γίνεται µε το σύνολο των
εργαζοµένων της ε̟ιχείρησης. Η συµφωνία ή η α̟όφαση για εκ ̟εριτρο̟ής
εργασία γνωστο̟οιούνται µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες στην οικεία Ε̟ιθεώρηση
Εργασίας.
Περαιτέρω, τυχόν λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση εργαζόµενης λόγω
εγκυµοσύνης ή µητρότητας ως ̟ρος τις συνθήκες και τους όρους
α̟ασχόλησης συνιστά διάκριση λόγω φύλου και α̟αγορεύεται (ν.
3896/2010). Η εργαζόµενη ̟ου έχει λάβει την εκάστοτε ισχύουσα άδεια
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µητρότητας ή την ειδική εξάµηνη άδεια ̟ροστασίας µητρότητας του άρθρου
142 του ν. 3655/2008 δικαιούται, µετά το ̟έρας των αδειών αυτών, να
ε̟ιστρέψει στη θέση εργασίας της ή σε ισοδύναµη θέση, µε όχι λιγότερο
ευνοϊκούς ε̟αγγελµατικούς όρους και συνθήκες και να ε̟ωφεληθεί α̟ό
ο̟οιαδή̟οτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την ο̟οία θα εδικαιούτο
κατά την α̟ουσία της. Ακόµα, η νοµοθεσία ̟ροβλέ̟ει ότι α̟αγορεύεται και
είναι α̟όλυτα άκυρη η καταγγελία της σύµβασης ή σχέσης εργασίας
εργαζόµενης α̟ό τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης
της όσο και για το χρονικό διάστηµα δεκαοκτώ (18) µηνών µετά τον τοκετό ή
κατά την α̟ουσία της για µεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας ̟ου οφείλεται
στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υ̟άρχει σ̟ουδαίος λόγος για καταγγελία.
Ως σ̟ουδαίος λόγος δεν µ̟ορεί σε καµία ̟ερί̟τωση να θεωρηθεί ενδεχόµενη
µείωση της α̟όδοσης στην εργασία της εγκύου ̟ου οφείλεται στην
εγκυµοσύνη (άρθρο 15 του ν. 1483/1984, ό̟ως ισχύει),

ΙΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Στην ̟λειονότητα των καταγγελιών µε το ως άνω αντικείµενο, ο εργοδότης
κλήθηκε εγγράφως να ̟αραστεί σε τριµερή συνάντηση στα γραφεία του
εκάστοτε αρµόδιου Τµήµατος Κοινωνικής Ε̟ιθεώρησης, ̟ροκειµένου να
̟αράσχει εξηγήσεις. Στις συναντήσεις αυτές έλαβαν µέρος ο εργαζόµενος, ο
εργοδότης, ο ε̟ιθεωρητής εργασίας και ο εκ̟ρόσω̟ος του Συνηγόρου του
Πολίτη. ∆ιατυ̟ώθηκαν συστάσεις για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας
και έγινε ad hoc διαµεσολάβηση ώστε να ε̟ιλυθεί η εργατική διαφορά ̟ου
είχε ανακύψει µεταξύ των µερών. Σε λίγες ̟ερι̟τώσεις η έκβαση της
συνάντησης ήταν θετική και η εργατική διαφορά ε̟ιλύθηκε µε διατήρηση της
̟λήρους α̟ασχόλησης της εργαζόµενης. Στις λοι̟ές, το αντικείµενο της
καταγγελίας εξακολούθησε να υφίσταται και µετά την τριµερή συνάντηση,
ο̟ότε ο Συνήγορος του Πολίτη ̟ροχώρησε σε ̟εραιτέρω ενέργειες
(̟ραγµατο̟οίηση ίδιας έρευνας) για την άρση της διάκρισης σε βάρος των
εργαζόµενων γυναικών. Ό̟ου η έρευνα αυτή κατέληξε τεκµηριωµένα ότι η
µονοµερής ̟ράξη (α̟όφαση) του εργοδότη για ε̟ιβολή εκ ̟εριτρο̟ής
εργασίας δεν ήταν έγκυρη και ότι συγχρόνως συνέτρεχε διάκριση λόγω φύλου
σε βάρος της εργαζόµενης µητέρας, ο Συνήγορος του Πολίτη αξιο̟οίησε τη
συνεργασία του µε την Ε̟ιθεώρηση Εργασίας ̟ρος την κατεύθυνση της
ε̟ιβολής διοικητικών κυρώσεων (̟ροστίµων) σε βάρος του εργοδότη. Θα
̟ρέ̟ει ̟άντως να σηµειωθεί ότι σε ορισµένες ̟ερι̟τώσεις οι ίδιες οι
εργαζόµενες ανακάλεσαν την αναφορά τους και η έρευνα διακό̟ηκε.
Με βάση την εµ̟ειρία ̟ου α̟έκτησε α̟ό την εξέταση των σχετικών
υ̟οθέσεων, ο Συνήγορος του Πολίτη κατέληξε στις ακόλουθες δια̟ιστώσεις
και ̟ροτάσεις.
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IV. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. Η µονοµερής ε̟ιβολή εκ ̟εριτρο̟ής εργασίας µόνο σε εργαζόµενες ̟ου
τελούν σε καθεστώς ̟ροστασίας λόγω µητρότητας είναι καταχρηστική και
συνιστά διάκριση λόγω φύλου
Το ̟ρώτο εξάµηνο του 2012 αυξήθηκαν κατά 117,9%, σε σχέση µε το
αντίστοιχο διάστηµα του 2011, οι ̟ερι̟τώσεις µετατρο̟ής συµβάσεων
̟λήρους α̟ασχόλησης σε εκ ̟εριτρο̟ής εργασία, µε µονοµερή α̟όφαση του
εργοδότη1. Αντιστοίχως αυξήθηκαν οι αναφορές εργαζόµενων γυναικών στον
Συνήγορο του Πολίτη σχετικά µε το θέµα αυτό. Ήδη στην Ειδική Έκθεση
2011 «Φύλο και Εργασιακές Σχέσεις»2, ο Συνήγορος του Πολίτη είχε
ε̟ισηµάνει την ε̟ιδείνωση των όρων εργασίας των εργαζόµενων µητέρων,
εξαιτίας της ανοδικής τάσης ευέλικτων µορφών α̟ασχόλησης ̟ου έχουν ως
αντικείµενο τη µείωση του χρόνου εργασίας µε αντίστοιχη µείωση α̟οδοχών
(µερική α̟ασχόληση, εκ ̟εριτρο̟ής α̟ασχόληση).
Την ανησυχητική αύξηση της εκ ̟εριτρο̟ής εργασίας και τις ε̟ι̟τώσεις της
στις εργαζόµενες γυναίκες ε̟ισηµαίνει µε έµφαση και το ∆ιεθνές Γραφείο
Εργασίας (∆.Γ.Ε.), στην Έκθεση της Ε̟ιτρο̟ής Εµ̟ειρογνωµόνων για την
Εφαρµογή των ∆ιεθνών Συµβάσεων και Συστάσεων, την ο̟οία
δηµοσιο̟οίησε στις 2/3/2012 (101η Συνεδρία, 2012). Η Έκθεση αυτή κάνει
ιδιαίτερη µνεία σε σχετικές Παρατηρήσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, ό̟ως
διατυ̟ώθηκαν κατά τη συνάντηση της Συνηγόρου του Πολίτη και των
αρµόδιων Βοηθών Συνηγόρων µε τα µέλη της Α̟οστολής Υψηλού Ε̟ι̟έδου
του ∆.Γ.Ε., τα ο̟οία ε̟ισκέφτηκαν τη χώρα µας α̟ό τις 19 – 23 Σε̟τεµβρίου
20113.
Ο Συνήγορος του Πολίτη δια̟ιστώνει ότι, µε την ε̟ίκληση αόριστων
οικονοµικών λόγων, όλο και µεγαλύτερος αριθµός ε̟ιχειρήσεων θέτουν
µεµονωµένα και χωρίς την τήρηση των ̟ροϋ̟οθέσεων του νόµου - άρα
̟αράνοµα και καταχρηστικά - σε εκ ̟εριτρο̟ής εργασία εργαζόµενες ̟ου
ε̟ιστρέφουν στην ε̟ιχείρηση α̟ό άδεια µητρότητας και τελούν για 18 µήνες
µετά α̟ό τον τοκετό σε ειδικό καθεστώς ̟ροστασίας α̟ό α̟όλυση.
Συγκεκριµένα οι εργαζόµενες αυτές καλούνται αντί για ̟ενθήµερο να
εργάζονται α̟ό 1 έως 3 ηµέρες την εβδοµάδα, κατά ̟ερί̟τωση, λαµβάνοντας
αντίστοιχα µειωµένο µισθό ή λιγότερα ηµεροµίσθια.
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας στις
18.7.2012.
2
Βλ. Ειδικές Εκθέσεις στην ιστοσελίδα http://www.synigoros.gr.
3
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/101stSession/reports. Το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας «χαιρετίζει
την ενίσχυση της εξουσίας ̟ου δόθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη σε θέµατα ̟αρακολούθησης και
διαχείρισης του φαινοµένου της διάκρισης ̟ου βασίζεται στο φύλο, στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα,
ιδίως σε συνεργασία µε την Ε̟ιθεώρηση Εργασίας και τους κοινωνικούς εταίρους».
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Ο Συνήγορος του Πολίτη ε̟ισηµαίνει ότι η εκ ̟εριτρο̟ής εργασία είναι ένα
σύστηµα εναλλάξ ̟αρεχόµενης εργασίας ̟ου µ̟ορεί να εφαρµόζεται είτε σε
όλο το ̟ροσω̟ικό της ε̟ιχείρησης είτε σε µέρος αυτού, δηλαδή σε
̟ερισσότερους του ενός εργαζόµενους. Εξ ορισµού αυτή η µορφή
α̟ασχόλησης δεν µ̟ορεί να αφορά έναν/µία εργαζόµενο/η, διότι τότε δεν
̟ρόκειται για ε̟ιβολή συστήµατος εκ ̟εριτρο̟ής εργασίας αλλά για µονοµερή
µετατρο̟ή της ̟λήρους α̟ασχόλησης του συγκεκριµένου εργαζόµενου σε εκ
̟εριτρο̟ής α̟ασχόληση κατά ορισµένες ηµέρες την εβδοµάδα. Αυτή η
µετατρο̟ή συνιστά κατά το εργατικό δίκαιο µονοµερή βλα̟τική για τον/την
εργαζόµενο/η µεταβολή ουσιωδών όρων της σύµβασης εργασίας ̟ου
αναφέρονται στο ωράριο και στο µισθό. Ο/Η εργαζόµενος/η, εφόσον είναι
καταχρηστική, έχει δικαίωµα να την αρνηθεί και να εµµείνει στην τήρηση
των συµβατικών όρων, άλλως να α̟οχωρήσει αξιώνοντας τη νόµιµη
α̟οζηµίωση.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ε̟ισηµαίνει ιδιαίτερα ότι η µονοµερής ε̟ιβολή εκ
̟εριτρο̟ής εργασίας κατά ορισµένες ηµέρες την εβδοµάδα σε εργαζόµενη
̟ου έχει κάνει χρήση αδειών µητρότητας ̟ου ̟ροβλέ̟ει ο νόµος (κυοφορίας
– λοχείας- ̟ρόσθετης εξάµηνης άδειας ̟ροστασίας µητρότητας), ̟αραβιάζει
ευθέως και το δικαίωµά της να ε̟ανέλθει µετά το ̟έρας των αδειών αυτών
στην ίδια ή σε ισοδύναµη θέση εργασίας, διατηρώντας τους ίδιους
ε̟αγγελµατικούς όρους ή συνθήκες (άρθρο 16 ν. 3896/2010). Σε κάθε
̟ερί̟τωση η εργαζόµενη δεν µ̟ορεί να τυγχάνει λιγότερο ευνοϊκής
µεταχείρισης ως ̟ρος τους όρους και τις συνθήκες εργασίας της λόγω
εγκυµοσύνης ή µητρότητας, γιατί αυτό συνιστά άµεση διάκριση λόγω φύλου.
2. Η θέση σε εκ ̟εριτρο̟ής α̟ασχόληση εργαζόµενης ̟ου ̟ροστατεύεται
λόγω µητρότητας ̟ρέ̟ει να συνιστά έσχατο µέσο αντί της α̟όλυσης
Κατά την ά̟οψη του Συνηγόρου του Πολίτη η θέση σε εκ ̟εριτρο̟ής εργασία
µίας εργαζόµενης σε κατάσταση εγκυµοσύνης ή σε άδεια µητρότητας ή σε
̟ερίοδο ̟ροστασίας α̟ό α̟όλυση λόγω µητρότητας (18 µήνες α̟ό τον
τοκετό) δικαιολογείται µόνο εάν η ε̟ιχείρηση ̟ράγµατι αντιµετω̟ίζει
αισθητό ̟εριορισµό εργασιών, εξαιτίας του ο̟οίου θα αναγκαζόταν να
̟εριορίσει το σύνολο ή µεγάλο µέρος των εργαζοµένων της, καταγγέλλοντας
µεταξύ άλλων και τη σύµβαση της εν λόγω εργαζόµενης. Στην ̟ερί̟τωση
αυτή θα συνέτρεχε σ̟ουδαίος λόγος για την καταγγελία της ̟ροστατευόµενης
λόγω µητρότητας σύµβασης εργασίας και η υιοθέτηση ενός η̟ιότερου
εναλλακτικού µέτρου για την α̟οφυγή της α̟όλυσης θα ̟αρίστατο όχι
α̟λώς εύλογη αλλά και α̟ολύτως συµβατή µε το σκο̟ό του νοµοθέτη (άρθρο
15 ν. 1483/1984), ο ο̟οίος θέσ̟ισε αυξηµένη ̟ροστασία για 18 µήνες
̟ροκειµένου να ε̟ιτρέψει στη λεχώνα να ανακάµψει και να ανα̟τύξει
α̟ερίσ̟αστη δεσµούς µε το τέκνο της. Ωστόσο, στην ̟ερί̟τωση αυτή ο
εργοδότης ̟ρέ̟ει να είναι σε θέση να α̟οδείξει ότι συντρέχει ̟εριορισµός της
δραστηριότητας της ε̟ιχείρησής του τόσο σηµαντικός ώστε να δικαιολογεί
α̟ολύσεις, για την α̟οφυγή των ο̟οίων ε̟ιβάλλεται µονοµερώς εκ
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̟εριτρο̟ής εργασία στο ̟ροσω̟ικό του, µεταξύ του ο̟οίου συγκαταλέγεται
και η εργαζόµενη ̟ου εγκυµονεί ή ε̟ιστρέφει µετά α̟ό χρήση νόµιµης άδειας
µητρότητας.
Ο εργοδότης οφείλει, ε̟ίσης, να κατανείµει τα ό̟οια µέτρα αναλογικά σε
όλους τους εργαζόµενους – µεταξύ των ο̟οίων συγκαταλέγεται και η
εργαζόµενη ̟ου είναι έγκυος ή τελεί σε ̟ερίοδο ̟ροστασίας λόγω
µητρότητας.
Η θέση µόνης της εργαζόµενης µητέρας σε εκ ̟εριτρο̟ής α̟ασχόληση κατά
ορισµένες ηµέρες της εβδοµάδα, ενίοτε κατά µία ηµέρα εβδοµαδιαίως, είναι
̟αράνοµη και καταχρηστική και συνιστά καταστρατήγηση αφενός των
διατάξεων του ν. 3846/2010 για την εφαρµογή συστήµατος εκ ̟εριτρο̟ής
εργασίας στην ε̟ιχείρηση, αφετέρου των διατάξεων για την α̟αγόρευση των
διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία (ν. 3896/2010) και τέλος των διατάξεων
για την ̟ροστασία α̟ό α̟όλυση λόγω µητρότητας (άρθρο 15 ν. 1483/1984).
3. Οι Ε̟ιθεωρητές Εργασίας ̟ρέ̟ει να µ̟ορούν να ελέγξουν αν ο
̟εριορισµός της οικονοµικής δραστηριότητας έχει µόνιµα χαρακτηριστικά
και έκταση τέτοια ̟ου να α̟ειλεί τις θέσεις εργασίας
Η εκ ̟εριτρο̟ής εργασία ̟ρέ̟ει να ε̟ιβάλλεται ως ένα η̟ιότερο και
εναλλακτικό ̟ρος την καταγγελία της σύµβασης εργασίας µέτρο, όταν
τίθεται, σοβαρά και α̟οδεδειγµένα, ζήτηµα α̟ώλειας θέσεων εργασίας λόγω
σηµαντικής µείωσης της οικονοµικής δραστηριότητας της ε̟ιχείρησης. Η
α̟οφυγή των α̟ολύσεων οριοθετεί τη χρηστή ή µη άσκηση του
συγκεκριµένου δικαιώµατος α̟ό τον εργοδότη, το ο̟οίο δεν ̟ρέ̟ει να
ξεχνάµε ότι συνιστά κατ’ εξαίρεση µονοµερή µεταβολή του ̟εριεχοµένου
ατοµικών συµφωνιών και ε̟ιδείνωση των όρων τους για τον/την
εργαζόµενη/η (βλ. ΜΠρΑθ 4424/2012).
Οι ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου θέτει ο νοµοθέτης για την εφαρµογή της σχετικής
διάταξης είναι συγκεκριµένες και αυστηρές γιατί, εφόσον τηρούνται, η
αλλαγή των όρων εργασίας ̟ου ε̟ιφέρει η θέση σε εκ ̟εριτρο̟ής εργασία µε
µονοµερή α̟όφαση του εργοδότη δεν συνιστά µονοµερή βλα̟τική µεταβολή,
αφού γίνεται ̟λέον κατ’ ενάσκηση δικαιώµατος ̟ου αναγνωρίζει ο νόµος
στον εργοδότη. ∆εν αρκεί, ε̟οµένως, α̟λή ε̟ίκληση οικονοµικών δυσκολιών
συγκυριακού χαρακτήρα. Η νοµολογία α̟αιτεί «ο ̟εριορισµός της οικονοµικής
δραστηριότητας της ε̟ιχείρησης να είναι σοβαρός και µε µόνιµα χαρακτηριστικά, και
όχι να γίνεται α̟λώς α̟ό τον εργοδότη η ε̟ίκληση της ταµειακής δυσχέρειας ή της
άσχηµης οικονοµικής συγκυρίας στην αγορά»
Ο Συνήγορος του Πολίτη δια̟ιστώνει ότι αν και η συνδροµή της
̟ροϋ̟όθεσης του ̟εριορισµού της οικονοµικής δραστηριότητας της
ε̟ιχείρησης έχει καθοριστική σηµασία για να κριθεί αν ο εργοδότης ασκεί το
διευθυντικό του δικαίωµα ό̟ως ε̟ιβάλλει ο κοινωνικός και οικονοµικός
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σκο̟ός του δικαιώµατος και η αρχή της καλή ̟ίστης (ΑΚ 281), η έννοια του
«̟εριορισµού» τίθεται κατά τρό̟ο αόριστο στη σχετική διάταξη. Για το λόγο
αυτό δεν δύναται να ελεγχθεί α̟ό την Ε̟ιθεώρηση Εργασίας τη στιγµή ̟ου ο
ε̟ιθεωρητής ̟αραλαµβάνει και θεωρεί το ̟ρακτικό διαβούλευσης και το
̟ρόγραµµα κατανοµής των ηµερών εργασίας του ̟ροσω̟ικού µιας εταιρείας,
εγκρίνοντας τη θέση των εργαζοµένων σε εκ ̟εριτρο̟ής α̟ασχόληση. Αυτό
οδηγεί σε καταστρατήγηση της νοµοθεσίας και καθιστά το ρόλο του Σώµατος
Ε̟ιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) τυ̟ικό και διεκ̟εραιωτικό. Οι εργοδότες
µ̟ορεί να ε̟ικαλούνται οικονοµικές δυσχέρειες, χωρίς να ̟ροσκοµίζουν
συγκεκριµένα στοιχεία α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει η µείωση του κύκλου
εργασιών τους. Για να ̟ροχωρήσει το ΣΕΠΕ σε ουσιαστικό έλεγχο ̟ρέ̟ει ο
εργαζόµενος ̟ου θίγεται α̟ό το µέτρο να αµφισβητήσει την ύ̟αρξη των
οικονοµικών δυσκολιών, να ισχυριστεί δηλαδή ότι η ε̟ίκληση αυτών είναι
̟ροσχηµατική. Το βάρος της α̟όδειξης µετακυλίεται στον θιγόµενο
εργαζόµενο, µολονότι ο τελευταίος δεν έχει ευχερή ̟ρόσβαση στα οικονοµικά
στοιχεία της ε̟ιχείρησης, ιδίως όταν η ενηµέρωση και η διαβούλευση ̟ου
α̟αιτεί ο νόµος είναι γενική και δεν διαφωτίζει το ̟ροσω̟ικό ως ̟ρος την
οικονοµική κατάσταση της ε̟ιχείρησης.
Για τον λόγο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη ̟ροτείνει να τεθούν
συγκεκριµένα κριτήρια ελέγχου της οικονοµικής δυσχέρειας της ε̟ιχείρησης,
ό̟ως για ̟αράδειγµα η σύγκριση των ισολογισµών του ε̟ίµαχου έτους και
̟ροηγούµενων ετών, ώστε να καθίσταται δυνατός και εξωδίκως ο έλεγχος του
κατά ̟όσον το µέτρο της εκ ̟εριτρο̟ής εργασίας είναι νόµιµο και εύλογο.
Ακόµα, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι ̟ρέ̟ει να γίνονται
ε̟αναλαµβανόµενοι έλεγχοι α̟ό το ΣΕΠΕ µετά τη θέση των εργαζοµένων σε
εκ ̟εριτρο̟ής α̟ασχόληση, για να δια̟ιστώνεται αν εφαρµόζεται ορθώς το
µέτρο ή αν καταστρατηγείται, αν δηλαδή δηλώνεται ότι ο εργαζόµενος
εργάζεται 1, 2 ή 3 ηµέρες την εβδοµάδα κατά ̟ερί̟τωση, ενώ στην
̟ραγµατικότητα εργάζεται κανονικά ̟ενθήµερο ή εξαήµερο µε µειωµένες
α̟οδοχές. Ε̟ίσης, ̟ρέ̟ει να τεθούν εκ του νόµου κριτήρια ελέγχου της
µείωσης του χρόνου εργασίας ώστε η µείωση των α̟οδοχών ̟ου αυτή
συνε̟άγεται να µη θέτει τον εργαζόµενο ̟ρο σοβαρών ̟ροβληµάτων
ε̟ιβίωσης. Αν η µείωση των α̟οδοχών είναι τέτοιου εύρους (̟.χ. όταν ο
εργαζόµενος καλείται να εργαστεί 1 φορά την εβδοµάδα, δηλαδή 4 ηµέρες το
µήνα) ώστε να θέτει σε διακινδύνευση την αξιο̟ρε̟ή διαβίωση του
εργαζόµενου, τότε το µέτρο της εκ ̟εριτρο̟ής α̟ασχόλησης υ̟όκειται σε
̟εραιτέρω δικαστικό έλεγχο ως ̟ρος τη συνταγµατικότητά του, ως ̟ρος το
κατά ̟όσο δηλαδή συνιστά ̟ερί̟τωση ̟αραβίασης του άρθρου 2 του
Συντάγµατος ̟ου ̟ροστατεύει την ανθρώ̟ινη αξιο̟ρέ̟εια.
4. Η µετατρο̟ή της ̟λήρους σε εκ ̟εριτρο̟ής εργασία έχει ανώτατη
διάρκεια εφαρµογής (εννέα µήνες)
Η εκ ̟εριτρο̟ής εργασία έχει ανώτατη διάρκεια εννέα µήνες και
α̟αγορεύεται να εφαρµόζεται ε̟’ αόριστον στο ίδιο ηµερολογιακό έτος γιατί
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µε αυτόν τον τρό̟ο θα υ̟οκαθιστούσε µόνιµα τη σύµβαση ̟λήρους
α̟ασχόλησης του/της εργαζόµενου/ης, οδηγώντας σε καταστρατήγηση των
σχετικών διατάξεων. ∆εν ̟ρέ̟ει να ̟αραβλέ̟εται ότι ο νοµοθέτης α̟έβλεψε
σε ένα εναλλακτικό ̟ρος την α̟όλυση µέτρο, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να έχει
̟ροσωρινό χαρακτήρα, ̟αρέχοντας στην ε̟ιχείρηση τη δυνατότητα να
ανακάµψει, µειώνοντας τις λειτουργικές της δα̟άνες, στις ο̟οίες
̟εριλαµβάνεται και το κόστος µισθοδοσίας. ∆εν µ̟ορεί όµως το µέτρο αυτό
να θέτει τους εργαζόµενους, ιδίως τις εργαζόµενες µητέρες, σε καθεστώς
αιχµαλωσίας, εγκλωβίζοντάς τες σε συνθήκες ε̟ισφαλούς υ̟οα̟ασχόλησης,
χωρίς ̟ροο̟τική και χωρίς τη δυνατότητα να λάβουν την α̟οζηµίωση
α̟όλυσης. Η εκ ̟εριτρο̟ής α̟ασχόληση δεν ̟ρέ̟ει να καταστεί άλλοθι για
τη µετατρα̟ούν µόνιµες θέσεις εργασίας α̟ό ̟λήρους α̟ασχόλησης σε
ευέλικτες σχέσεις α̟ασχόλησης χωρίς εργασιακά δικαιώµατα.
5. Ο Ο.Α.Ε.∆. δεν ̟ρέ̟ει να ̟αραλαµβάνει ανε̟ιφύλακτα ανυ̟όγραφες
αναγγελίες οικειοθελούς α̟οχώρησης γιατί µ̟ορεί να κατατίθενται εν
αγνοία του εργαζόµενου
Ένα άλλο ζήτηµα ̟ου δια̟ίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη κατά τη
διερεύνηση συναφών αναφορών αφορά ̟ερί̟τωση εργαζόµενης, της ο̟οίας
είχαν µειωθεί οι ηµέρες εργασίας, στη συνέχεια α̟οχώρησε και ανέκυψε
ζήτηµα αν η σύµβασή της ήταν αορίστου ή ορισµένου χρόνου. Η υ̟όθεση έχει
γενικότερο ενδιαφέρον, καθώς, ε̟’ αφορµή αυτής, δια̟ιστώθηκε ότι ο ΟΑΕ∆
δέχεται ανε̟ιφύλακτα τις δηλώσεις οικειοθελούς α̟οχώρησης ̟ου
υ̟οβάλλουν οι εργοδότες, ακόµα και όταν αυτές είναι ανυ̟όγραφες α̟ό την
εργαζόµενη. Παρατηρήθηκε το φαινόµενο ο εργοδότης να καταθέτει δήλωση
οικειοθελούς α̟οχώρησης της µισθωτού την τελευταία ηµέρα λήξης της
σύµβασης της τελευταίας (διάρκειας ορισµένου χρόνου), µε α̟οτέλεσµα η
εργαζόµενη στην ̟ορεία να χάσει και τη δυνατότητα να λάβει το ε̟ίδοµα
ανεργίας του ΟΑΕ∆. Σε σχετική εγκύκλιο (υ̟’ αριθµ. Β 135185/29.9/2010),
αναφέρεται ότι ο ΟΑΕ∆ δύναται να ̟αραλάβει οικειοθελή α̟οχώρηση ̟ου
καταθέτει ο εργοδότης χωρίς υ̟ογραφή µισθωτού. Εάν ο µισθωτός έχει
σύµβαση ορισµένου ή αορίστου χρόνου ο ΟΑΕ∆ δεν το γνωρίζει διότι δεν
υφίσταται υ̟οχρέωση κατάθεσης των ατοµικών συµβάσεων εργασίας στον
ΟΑΕ∆.
Ο Συνήγορος του Πολίτη κρίνει α̟αραίτητο να τεθούν κριτήρια για την
α̟οδοχή της αναγγελίας οικειοθελούς α̟οχώρησης των εργαζοµένων,
δεδοµένου ότι σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις ο εργοδότης καταθέτει τη δήλωση εν
αγνοία του εργαζοµένου, κατά τη διάρκεια αναρρωτικών αδειών ή αναλόγων
̟ερι̟τώσεων, δηµιουργώντας τεκµήρια σε βάρος του.
6. Οι εργαζόµενες δεν αξιο̟οιούν ̟λήρως τη νοµοθεσία για την ίση
µεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία, ̟αρότι συνιστά σηµαντικό
εργαλείο για την ̟ροστασία τους έναντι τέτοιων ̟αράνοµων και
καταχρηστικών ̟ρακτικών
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Ο Συνήγορος του Πολίτη δια̟ιστώνει ότι ο/η εργαζόµενος/η ̟ροσ̟αθεί
̟λέον να ε̟ιλύσει τα εργασιακά του ̟ροβλήµατα σε ατοµικό ε̟ί̟εδο: δεν
α̟ευθύνεται στον ε̟αγγελµατικό του σύλλογο, ούτε και υ̟οβάλει κοινή
καταγγελία (στο ΣΕΠΕ ή στον ΣτΠ) µε συναδέλφους του, ακόµη και αν αυτοί
αντιµετω̟ίζουν ακριβώς το ίδιο ̟ρόβληµα. Ειδικότερα οι εργαζόµενες ̟ου
α̟οκτούν ̟αιδιά, ως εξαιρετικά ευάλωτη κατηγορία σε ̟ερίοδο οικονοµικής
ύφεσης, ε̟ιδιώκουν συχνά να διευθετήσουν τα ̟ροβλήµατα ̟ου ανακύ̟τουν
α̟ό την καταχρηστική εφαρµογή του µέτρου της εκ ̟εριτρο̟ής εργασίας
α̟ευθείας µε τον εργοδότη, δεχόµενες, κατ’ ουσίαν, την ̟αραβίαση
εργασιακών τους δικαιωµάτων, ̟ροκειµένου να µην α̟ωλέσουν τη θέση
εργασίας τους. Χαρακτηριστικό είναι το ̟αράδειγµα εργαζόµενης ̟ου
α̟ασχολείτο ε̟ί ̟ολλά έτη µε ̟λήρες ωράριο ε̟ί 5 ηµέρες την εβδοµάδα.
Όταν ε̟έστρεψε στην εργασία της έχοντας κάνει χρήση της εξάµηνης άδειας
̟ροστασίας λόγω µητρότητας, ο εργοδότης της ανακοίνωσε ότι στο εξής θα
εργάζεται µόνο Σάββατο, λόγω των οικονοµικών δυσκολιών ̟ου η
ε̟ιχείρηση αντιµετω̟ίζει. ∆ύο εβδοµάδες αφότου η εργαζόµενη υ̟έβαλε
αναφορά στον ΣτΠ, την α̟έσυρε, ενηµερώνοντας την Αρχή ̟ως συµφώνησε
µε τον εργοδότη να εµφανίζεται στο ΙΚΑ και στο ΣΕΠΕ ότι εργάζεται δύο
ηµέρες την εβδοµάδα και στην ̟ράξη να εργάζεται τέσσερις. Η τάση ̟ου
διαµορφώνεται ̟λέον σε αρκετές ε̟ιχειρήσεις, ιδίως µικρές, είναι να
α̟οδέχεται ο/η εργαζόµενος/η ατοµικές συµφωνίες ̟ου ̟αραβιάζουν
ευθέως το νόµο ή τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
Ενώ η νοµοθεσία για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών
και γυναικών στην εργασία (ν. 3896/2010) είναι σηµαντικό εργαλείο για την
̟ροστασία των γυναικών, δεν αξιο̟οιείται όσο θα έ̟ρε̟ε α̟ό τις
εργαζόµενες. ∆εν είναι µόνο θέµα άγνοιας, είναι και κυρίως θέµα φόβου. Ενώ
̟ροβαίνουν σε καταγγελία, στη συνέχεια εµφανίζονται ιδιαίτερα αµφίθυµες
ως ̟ρος τις ενέργειες διαµεσολάβησης, ενώ δεν είναι σ̟άνιες οι ̟ερι̟τώσεις
κατά τις ο̟οίες α̟οσύρουν την καταγγελία, φοβούµενες την α̟όλυση. Το
φαινόµενο είναι συνηθέστερο στις ̟ερι̟τώσεις κατά τις ο̟οίες ο φάκελος της
υ̟όθεσης διαβιβάζεται στον Συνήγορο του Πολίτη α̟ό το ΣΕΠΕ -όταν,
δηλαδή, ο Συνήγορος ̟ροτίθεται να διερευνήσει ̟εραιτέρω την υ̟όθεση- και
εµφανίζεται συχνότερα κατά το χρονικό διάστηµα των τελευταίων µηνών.
V. ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ενόψει των ̟αρα̟άνω, ο Συνήγορος του Πολίτη ανακεφαλαιώνει τις
̟ροτάσεις του ως εξής :

να τεθούν συγκεκριµένα κριτήρια ελέγχου της οικονοµικής
κατάστασης της ε̟ιχείρησης, ώστε να µ̟ορεί να ελεγχθεί κατά ̟όσον
το µέτρο της εκ ̟εριτρο̟ής εργασίας είναι νόµιµο και εύλογο.

να γίνονται ε̟αναλαµβανόµενοι έλεγχοι α̟ό το ΣΕΠΕ µετά τη
θέση των εργαζοµένων σε εκ ̟εριτρο̟ής α̟ασχόληση, για να
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δια̟ιστώνεται αν εφαρµόζεται το ̟ρόγραµµα εργασίας ̟ου δηλώθηκε
ή αν υφίσταται καταστρατήγηση

να τεθούν εκ του νόµου κριτήρια ελέγχου της µείωσης του
χρόνου εργασίας ώστε η µείωση των α̟οδοχών ̟ου αυτή συνε̟άγεται
να µη θέτει σε διακινδύνευση την αξιο̟ρε̟ή διαβίωση του/της
εργαζόµενου/ης (ό̟ως ̟.χ. συµβαίνει όταν ε̟ιβάλλεται εργασία µίας
ηµέρας την εβδοµάδα

να ελέγχεται αυστηρά κατά ̟όσον ο εργοδότης ̟ροέβη σε
αναλογική κατανοµή της µείωσης των ηµερών εργασίας σε όλους ή
τους εργαζόµενους ή σε ε̟ιλεκτική µείωση του ωραρίου εργασίας
εργαζόµενων ̟ου είναι έγκυες ή τελούν σε ̟ερίοδο ̟ροστασίας λόγω
µητρότητας.

να τεθούν κριτήρια για την α̟οδοχή της αναγγελίας
οικειοθελούς α̟οχώρησης των εργαζοµένων α̟ό τις υ̟ηρεσίες του
ΟΑΕ∆, δεδοµένου ότι σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις ο εργοδότης καταθέτει τη
δήλωση εν αγνοία του εργαζοµένου, κατά τη διάρκεια αναρρωτικών
αδειών ή αναλόγων ̟ερι̟τώσεων, δηµιουργώντας τεκµήρια σε βάρος
του
Συµ̟ερασµατικά, ο Συνήγορος του Πολίτη ε̟ισηµαίνει ότι η υιοθέτηση
καταχρηστικών ̟ρακτικών α̟ό τις ε̟ιχειρήσεις δηµιουργεί στρέβλωση των
εννοιών του νόµου (̟.χ. έννοια της εκ ̟εριτρο̟ής α̟ασχόληση) και ακυρώνει
στη ̟ράξη το σκο̟ό του νοµοθέτη, ο ο̟οίος κατέστησε ελκυστική µία ευέλικτη
µορφή α̟ασχόλησης (εκ ̟εριτρο̟ής εργασία) ̟ου ̟ροϋ̟ήρχε, για να
διευκολύνει τις ε̟ιχειρήσεις να αντε̟εξέλθουν σε σοβαρά οικονοµικά
̟ροβλήµατα, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας. Ωστόσο η ευελιξία αυτή
φαίνεται ότι στη ̟ράξη καταλήγει να χρησιµο̟οιείται για να
καταστρατηγήσει διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας ̟ου ̟ροστατεύουν τις
εργαζόµενες µητέρες και ̟ροωθούν την ίση µεταχείριση ανδρών και
γυναικών στην εργασία.
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VΙ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
- Πρόστιµο σε εργοδότη ε̟ειδή µετέτρεψε ̟αρανόµως σε εκ ̟εριτρο̟ής την
̟λήρη α̟ασχόληση εργαζόµενης ̟ου ε̟έστρεψε α̟ό άδεια µητρότητας
Βοηθός λογιστή µε σύµβαση αορίστου χρόνου, εργαζόµενη κατά ̟λήρες
ωράριο σε εµ̟ορική εταιρεία ε̟ί 9 έτη, ε̟έστρεψε στην εργασία της, έχοντας
κάνει χρήση της εξάµηνης άδειας ̟ροστασίας λόγω µητρότητας. Κατά τη
διάρκεια της εν λόγω άδειας, ο εργοδότης κατήγγειλε τη σύµβαση εργασίας
της, µε ̟ροειδο̟οίηση, ενηµερώνοντας ότι τα έννοµα α̟οτελέσµατα της
καταγγελίας θα ε̟έλθουν αργότερα (κατά την ηµεροµηνία ̟ου
συµ̟ληρωνόταν ένα έτος µετά α̟ό τον τοκετό – ο εργοδότης δεν γνώριζε για
την αυξηµένη ̟ροστασία α̟ό α̟όλυση, στις εν λόγω ̟ερι̟τώσεις). Όταν
ενηµερώθηκε για την ακυρότητα της α̟όλυσης -µέσω εξωδίκου ̟ου του
α̟έστειλε η εργαζόµενη- και λίγες ηµέρες ̟ροτού εκείνη ε̟ιστρέψει στην
εργασία της, της γνωστο̟οίησε την α̟όφασή του να µετατρέψει την
εργασιακή της σχέση σε «εκ ̟εριτρο̟ής», δηλαδή σε µειωµένη χρονικά
̟αροχή εργασίας κατά ορισµένες µέρες της εβδοµάδας, αµέσως µετά την
ε̟άνοδό της στην εργασία. Ο Συνήγορος του Πολίτη ε̟εσήµανε στον
εργοδότη ότι δεν είχε τηρήσει τις εκ του νόµου τιθέµενες ̟ροϋ̟οθέσεις για τη
µονοµερή ε̟ιβολή εκ ̟εριτρο̟ής εργασίας. Ειδικότερα, δεν είχε ̟ροσκοµίσει
κανένα στοιχείο α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει µείωση του κύκλου εργασιών της
ε̟ιχείρησής του, ̟.χ. µείωση ̟αραγγελιών, εισ̟ράξεων ή εσόδων, και η ο̟οία
να είναι τόσο σηµαντική ̟ου να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιµότητά της, ώστε να
δικαιολογεί την εκ ̟εριτρο̟ής εργασία ως η̟ιότερο µέτρο αντί της α̟όλυσης.
Ε̟ίσης, η α̟όφαση του εργοδότη αφορούσε µόνο τη συγκεκριµένη
εργαζόµενη, αφού δεν φαινόταν να θίγεται το υ̟όλοι̟ο ̟ροσω̟ικό ούτε είχε
̟ροηγηθεί σχετική ενηµέρωση και διαβούλευση των νοµίµων εκ̟ροσώ̟ων
των εργαζοµένων ή του συνόλου των εργαζοµένων, ό̟ως α̟αιτεί η
νοµοθεσία.
Για τους λόγους αυτούς, ο Συνήγορος έκρινε ότι στην ̟ραγµατικότητα
ε̟ρόκειτο για µονοµερή βλα̟τική µεταβολή της σύµβασης εργασίας της
εργαζοµένης µετά την ε̟ιστροφή α̟ό άδεια µητρότητας. Ο εργοδότης δεν
̟αρέσχε γρα̟τές εξηγήσεις, ό̟ως του ζητήθηκε. Έτσι, ε̟ιβλήθηκε ̟ρόστιµο
στην ε̟ιχείρηση για ̟αραβίαση του δικαιώµατος της εργαζόµενης, µετά το
τέλος της άδειας µητρότητας, να ε̟ιστρέψει στη θέση εργασίας της ή σε
ισοδύναµη θέση µε όχι λιγότερο ευνοϊκούς ε̟αγγελµατικούς όρους, το ύψος
του ο̟οίου καθορίστηκε α̟ό το αρµόδιο Τµήµα Κοινωνικής Ε̟ιθεώρησης
Εργασίας σε 2.000 ευρώ.
- Εισήγηση για ε̟ιβολή ̟ροστίµου σε εργοδότη για άρνηση α̟οδοχής
̟ροσφερόµενων υ̟ηρεσιών εργαζόµενης και ̟αραβίαση διατάξεων για εκ
̟εριτρο̟ής εργασία
Εργαζόµενη ως βοηθός λογιστή σε τεχνική εταιρεία, µε ̟λήρες ωράριο, ε̟ί
δέκα έτη, αντιµετώ̟ισε την άρνηση του εργοδότη να δεχθεί την ̟ροσφορά της
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εργασίας της, όταν ε̟έστρεψε στην εργασία της, µετά α̟ό την εξάµηνη άδεια
µητρότητας, µε την αιτιολογία ότι δεν υ̟άρχει εργασία στο αντικείµενό της.
Όµως, είχε ̟ροσληφθεί έτερος εργαζόµενος, ως βοηθός λογιστή, ο ο̟οίος
ασκούσε τα δικά της καθήκοντα. Η εργαζόµενη ̟ροέβη σε καταγγελία στην
Ε̟ιθεώρηση
Εργασίας.
Κατά
την
τριµερή
συνάντηση
̟ου
̟ραγµατο̟οιήθηκε, στα γραφεία της Ε̟ιθεώρησης Εργασίας, µε τη
συµµετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη, ο εργοδότης ε̟έµεινε ότι δεν υ̟άρχει
εργασία στην εταιρεία για την ̟ροσφεύγουσα και ανέφερε ότι η εταιρεία
̟ρόκειται να κλείσει. Ε̟ίσης, δήλωσε ότι θα µετατρα̟ούν οι συµβάσεις όλων
των εργαζοµένων σε εκ ̟εριτρο̟ής. Λίγες ηµέρες αργότερα,
̟ραγµατο̟οιήθηκε έλεγχος α̟ό την Ε̟ιθεώρηση Εργασίας στα γραφεία της
εταιρείας και βρέθηκαν να α̟ασχολούνται εργαζόµενοι ̟ου, σύµφωνα µε το
Πρόγραµµα εργασίας της εταιρείας, δεν θα έ̟ρε̟ε να εργάζονται κατά τη
συγκεκριµένη ηµέρα, δεδοµένου ̟ως (είχε δηλωθεί ότι) βρίσκονταν σε εκ
̟εριτρο̟ής α̟ασχόληση. Μεταξύ αυτών ήταν και ο βοηθός λογιστή ̟ου
ασκούσε τα καθήκοντα της ̟ροσφεύγουσας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διατύ̟ωσε την ά̟οψη ότι οι γρα̟τές εξηγήσεις ̟ου
̟ροσκόµισε ο εργοδότης, µετά α̟ό τη διενέργεια του ελέγχου, δεν
αντέστρεψαν το µαχητό τεκµήριο ̟ου είχε δηµιουργηθεί σε βάρος του. Για
τον λόγο αυτό, εισηγήθηκε στην Ε̟ιθεώρηση Εργασίας την ε̟ιβολή
̟ροστίµου, ̟ρώτον, για ̟αραβίαση του δικαιώµατος της εργαζόµενης να
ε̟ιστρέψει στην ίδια θέση εργασίας, ή σε ισοδύναµη θέση, µετά α̟ό τη λήξη
της εξάµηνης άδειας µητρότητας, δεύτερον, για ̟αραβίαση των διατάξεων
σχετικά µε την εκ ̟εριτρο̟ής α̟ασχόληση και, τρίτον, για διάκριση λόγω
φύλου.
Σύσταση σε εργοδότη ̟ου έθεσε µονοµερώς σε εκ ̟εριτρο̟ής εργασία
εργαζόµενη ευρισκόµενη σε ̟ερίοδο ̟ροστασίας α̟ό α̟όλυση λόγω
µητρότητας
Εργαζόµενη ως υ̟άλληλος µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου σε
εταιρεία τηλε̟ικοινωνιών ̟ληροφορήθηκε το Νοέµβριο του 2011 -ενώ
τελούσε σε εκ του νόµου ̟ερίοδο ̟ροστασίας α̟ό α̟όλυση λόγω µητρότηταςότι τίθεται σε εκ ̟εριτρο̟ής εργασία τρεις φορές την εβδοµάδα, µε ̟ρακτικό
διαβούλευσης στα ̟λαίσια του ν. 3846/2010. Η εκ ̟εριτρο̟ής εργασία
συνεχίστηκε για την εργαζόµενη όλο το χρονικό διάστηµα της ̟ροστασίας της
λόγω µητρότητας µέχρι το Μάιο του 2012, ο̟ότε ετέθη σε εκ ̟εριτρο̟ής
εργασία µία φορά εβδοµαδιαίως. Ε̟ισηµαίνεται ότι η εργαζόµενη, µετά την
ε̟ιστροφή της α̟ό την γέννηση του ̟αιδιού της, δεν µ̟ορούσε να εργαστεί
στον κτηµατοµεσιτικό κλάδο της εταιρείας ό̟ου εργαζόταν, καθώς το τµήµα
αυτό καταργήθηκε. Της ̟ροτάθηκε α̟ό την εργοδότρια να εργαστεί στο
τµήµα των ̟ωλήσεων αλλά εκείνη αρνήθηκε. Ο Συνήγορος του Πολίτη
συµµετείχε στην τριµερή συνάντηση στα γραφεία της Ε̟ιθεώρησης Εργασίας,
ό̟ου ενηµερώθηκε για τις α̟όψεις των µερών. Στη συνέχεια ̟ληροφόρησε
εγγράφως την εργοδότρια εταιρεία για τις ̟ρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας,
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δηλώνοντάς της ότι η θέση της εργαζόµενης ̟ου ̟ροστατευόταν λόγω
µητρότητας σε εκ ̟εριτρο̟ής εργασία για ̟ολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα
συνιστούσε µη ορθή ερµηνεία του νόµου 3846/2010 και ότι η ενέργεια αυτή
της εργοδότριας εταιρείας ήταν δυνατό να θεωρηθεί καταχρηστική άσκηση
του διευθυντικού δικαιώµατός της (ΑΚ 281). Έτσι, της α̟ηύθυνε σύσταση να
α̟οφύγει στο µέλλον ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη συµ̟εριφορά έναντι των
εργαζοµένων της, η ο̟οία δύναται να θεωρηθεί ̟ροσβλητική της
̟ροσω̟ικότητάς τους. Σε κάθε ̟ερί̟τωση ε̟ισηµάνθηκε στην εργοδότρια ότι
τυχόν νέα καταγγελία µε ̟αρόµοιο αντικείµενο α̟ό ̟λευρά εργαζόµενης της
εταιρείας θα συνιστά ένδειξη µονοµερούς βλα̟τικής µεταβολής σε βάρος της
και κατ’ ε̟έκταση ̟ιθανολόγηση ̟αραβίασης των διατάξεων του νόµου
3896/2010.
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