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Εργαζόµενη επί τέσσερα έτη ως ̟ωλήτρια ζήτησε αναρρωτική άδεια εξ αιτίας 
̟ροβληµάτων ̟ου αντιµετώ̟ιζε στην εγκυµοσύνη της. Ο εργοδότης της ισχυρίστηκε 
ότι η σύµβαση εργασίας της ήταν ορισµένου χρόνου και ότι είχε λήξει. Η 
εργαζόµενη η ο̟οία ̟ίστευε ότι εργαζόταν µε σύµβαση αορίστου χρόνου, ̟ροσέφυγε 
στην Ε̟ιθεώρηση Εργασίας η ο̟οία ενηµέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη.  

 
Ο Συνήγορος του Πολίτη, µετά α̟ό ε̟ανειληµµένες οχλήσεις του ̟ρος τον εργοδότη, 
έλαβε αντίγραφο της σύµβασης εργασίας α̟ό την ο̟οία φαινόταν να έχει 
συµφωνηθεί µεταξύ των µερών σύµβαση τετραετούς διάρκειας. Α̟ό ̟ουθενά όµως 
δεν ̟ροέκυ̟τε ότι η φύση της σχέσης εργασίας ή το αντικείµενό της δικαιολογούσε 
το ορισµένο του χρόνου της συµβάσεως και µάλιστα για το συγκεκριµένο διάστηµα 
των τεσσάρων ετών. 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη κατέληξε ότι δεν δικαιολογείτο ο ̟εριορισµός της 
διάρκειας της σύµβασης της εργαζοµένης σε τέσσερα έτη. Ειδικότερα, τα καθήκοντα 
̟ου συµφωνήθηκαν ήταν να εργάζεται ως ̟ωλήτρια, χωρίς να ̟εριγράφεται κά̟οιο 
ειδικότερο έργο το ο̟οίο τυχόν θα δικαιολογούσε το ορισµένο της χρονικής 
διάρκειας. Αντίθετα, η εργαζόµενη είχε συµφωνήσει να εργάζεται σ’ όλα τα 
υ̟άρχοντα αλλά και µελλοντικά καταστήµατα της εταιρείας. Ε̟οµένως,  
καταχρηστικά η σύµβαση αυτή χαρακτηρίστηκε ως τετραετούς διάρκειας, η ο̟οία 
δήθεν έληξε, αφού στην ̟ραγµατικότητα έ̟ρε̟ε να θεωρηθεί ως αορίστου χρόνου, 
ο̟ότε η λύση της α̟ό τον εργοδότη ισοδυναµούσε µε καταγγελία αυτής. Κατά 
συνέ̟εια δεν τηρήθηκαν οι νόµιµες διατυ̟ώσεις για τη λύση της σχέσης εργασίας 
εγκύου εργαζόµενης, γεγονός ̟ου καθιστά την α̟όλυση άκυρη.  
 
Στις συµβάσεις εργασίας µε ορισµένη χρονική διάρκεια, εάν ο καθορισµός της 
διαρκείας αυτής δεν δικαιολογείται α̟ό τη φύση της σύµβασης αλλά τέθηκε 
σκο̟ίµως για την καταστρατήγηση των διατάξεων ̟ερί καταγγελίας της συµβάσεως 
εργασίας αορίστου χρόνου ̟ου εφαρµόζονται υ̟οχρεωτικά, τότε θεωρείται ότι ο 
καθορισµός της διάρκειας τέθηκε καταχρηστικά και η σύµβαση αντιµετω̟ίζεται ως 
σύµβαση αορίστου χρόνου. Κατά συνέ̟εια, οι εργαζόµενοι έχουν στην ̟ερί̟τωση 
αυτή όλα τα δικαιώµατα ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις συµβάσεις αορίστου χρόνου. 
Συγκεκριµένα, α̟αγορεύεται η καταγγελία ή η µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο λύση της 
σχέσεως εργασίας, καθώς και κάθε άλλη δυσµενής µεταχείριση για λόγους φύλου ή 
οικογενειακής κατάστασης. Η διάκριση λόγω εγκυµοσύνης ή µητρότητας 
εξοµοιώνεται µε διάκριση λόγω φύλου. Περαιτέρω α̟αγορεύεται και είναι α̟όλυτα 
άκυρη η καταγγελία της σύµβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόµενης 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. Εφόσον υ̟άρχει σ̟ουδαίος λόγος, ο εργοδότης οφείλει να 
αιτιολογήσει την καταγγελία γρα̟τώς και να την κοινο̟οιήσει στην Ε̟ιθεώρηση 
Εργασίας.  
 
Σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω ο Συνήγορος του Πολίτη εισηγήθηκε στην Ε̟ιθεώρηση 
Εργασίας την ε̟ιβολή ̟ροστίµου σε βάρος του εργοδότη.  Η εισήγηση έγινε δεκτή 
και ε̟ιβλήθηκε στον εργοδότη ̟ρόστιµο 6.000 €.  


