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Α̟ό το 2011, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει χειριστεί σηµαντικό αριθµό
καταγγελιών για ε̟ιβολή µε µονοµερή α̟όφαση του εργοδότη εκ ̟εριτρο̟ής
α̟ασχόληση, σε γυναίκες εργαζόµενες στον ιδιωτικό τοµέα, οι ο̟οίες ε̟ιστρέφουν
στην εργασία τους µετά α̟ό άδεια µητρότητας. Η νοµοθεσία ̟ροβλέ̟ει ότι 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. Τυχόν λιγότερο
ευνοϊκή µεταχείριση εργαζόµενης λόγω εγκυµοσύνης ή µητρότητας ως ̟ρος τις
συνθήκες και τους όρους α̟ασχόλησης συνιστά διάκριση λόγω φύλου και
α̟αγορεύεται.
Ο Συνήγορος του Πολίτη δια̟ιστώνει ότι :
1. Με την ε̟ίκληση αόριστων οικονοµικών λόγων, ολοένα αυξανόµενος αριθµός
ε̟ιχειρήσεων θέτει σε εκ ̟εριτρο̟ής εργασία, χωρίς την τήρηση των
̟ροϋ̟οθέσεων του νόµου, άρα ̟αράνοµα και καταχρηστικά, εργαζόµενες ̟ου
ε̟ιστρέφουν α̟ό άδεια µητρότητας και τελούν σε ειδικό καθεστώς ̟ροστασίας
α̟ό α̟όλυση. Η εκ ̟εριτρο̟ής εργασία α̟οτελεί σύστηµα εργασίας και είναι
αδύνατον να αφορά α̟οκλειστικά έναν/µία εργαζόµενο/η, διότι τότε ̟ρόκειται για
µονοµερή βλα̟τική για τον εργαζόµενο µεταβολή των όρων της σύµβασης
εργασίας του. Εάν η ε̟ιχείρηση αντιµετω̟ίζει αισθητό ̟εριορισµό εργασιών,
εξαιτίας του ο̟οίου τίθεται ̟ρο του διλήµµατος να µειώσει τον αριθµό των
εργαζοµένων της, καταγγέλλοντας, µεταξύ άλλων, και τη σύµβαση της εργαζόµενης
̟ου ̟ροστατεύεται λόγω µητρότητας (στη ̟ερί̟τωση αυτή υφίσταται καταρχάς
σ̟ουδαίος λόγος για την καταγγελία), οφείλει να α̟οδείξει ότι συντρέχει
̟εριορισµός της δραστηριότητάς της τόσο σηµαντικός ώστε να δικαιολογεί
α̟ολύσεις. Για την α̟οφυγή αυτών, µ̟ορεί να ε̟ιβληθεί µονοµερώς εκ ̟εριτρο̟ής
εργασία, ως η̟ιότερο εναλλακτικό µέσο. Ωστόσο η µείωση των ηµερών εργασίας,
̟ρέ̟ει να κατανεµηθεί αναλογικά σε όλους τους εργαζόµενους, ανεξαρτήτως φύλου.
Με τη θέση µόνης της εργαζόµενης µητέρας σε εκ ̟εριτρο̟ής α̟ασχόληση
καταστρατηγούνται αφενός οι διατάξεις για την εφαρµογή συστήµατος εκ
̟εριτρο̟ής εργασίας στην ε̟ιχείρηση, αφετέρου οι διατάξεις για την α̟αγόρευση
των διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία και τρίτον οι διατάξεις για την ̟ροστασία
της µητρότητας.
2. Με την ̟ροβλεφθείσα διαδικασία, η Ε̟ιθεώρηση Εργασίας ασκεί τυ̟ικό έλεγχο,
θεωρώντας το ̟ρακτικό διαβούλευσης και το ̟ρόγραµµα εργασίας του ̟ροσω̟ικού
̟ου τίθεται σε εκ ̟εριτρο̟ής α̟ασχόληση, χωρίς να δύναται να εξετάσει αν
συντρέχει ̟ράγµατι «̟εριορισµός» της δραστηριότητας της ε̟ιχείρησης, αφού η
έννοια αυτή είναι αόριστη και δεν εξειδικεύεται στο νόµο. Η αοριστία αυτή ε̟ιτρέ̟ει
στους εργοδότες να ε̟ικαλούνται γενικώς οικονοµικές δυσχέρειες, χωρίς να
̟ροσκοµίζουν συγκεκριµένα στοιχεία α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ̟.χ. η µείωση του
κύκλου εργασιών τους. Για να ̟ροβεί το ΣΕΠΕ σε ουσιαστικό έλεγχο, ̟ρέ̟ει ο
εργαζόµενος ̟ου θίγεται α̟ό το µέτρο να αµφισβητήσει την ύ̟αρξη των
οικονοµικών δυσκολιών. ∆ηλαδή, το βάρος της α̟όδειξης µετακυλίεται στον
εργαζόµενο, ενώ εκείνος δεν έχει ̟ρόσβαση στα οικονοµικά στοιχεία της
ε̟ιχείρησης, ιδίως όταν η ενηµέρωση και η διαβούλευση ̟ου α̟αιτεί ο νόµος είναι
γενική και αόριστη.

Για τους λόγους αυτούς, ο Συνήγορος του Πολίτη ̟ροτείνει :
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 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
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