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Στο παρόν κείμενο γίνεται ανάλυση της έννοιας και των μορφών της 
σύμβασης μερικής απασχόλησης, των λόγων που οδηγούν στην 
κατάρτιση αυτής, της συμφωνίας ως προαπαιτούμενου (κατά 
κανόνα) για την κατάρτισή της, των αναγκαίων στοιχείων της 
συμφωνίας αυτής, των συνεπειών της μη γνωστοποίησης αυτής στην 
Επιθεώρηση Εργασίας και των προϋποθέσεων επιβολής μονομερώς 
από τον εργοδότη συστήματος εκ περιτροπής εργασίας.  

  ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

 
1. Έννοια και μορφές σύμβασης μερικής απασχόλησης. 
 
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης υπάρχει όταν ο εργαζόμενος παρέχει 
εργασία σε χρόνο μικρότερο από τον κανονικό και ο εργοδότης του καταβάλλει ανάλογα 
μειωμένες αποδοχές. Η μερική απασχόληση μπορεί να εκδηλωθεί με περισσότερες από μία 
μορφές, όπως π.χ. με καθημερινή εργασία με ημερήσιο ωράριο μικρότερο από το πλήρες, με μη 
καθημερινή εργασία με πλήρες ημερήσιο ωράριο, με μη καθημερινή εργασία με ημερήσιο ωράριο 
μικρότερο από το πλήρες.  
 
Εκείνο το οποίο καθίσταται αναγκαίο να διευκρινιστεί είναι ότι η διάρκεια του ημερήσιου 
ωραρίου δεν είναι απαραίτητο να είναι η ίδια σε όλες τις ημέρες ούτε οι ημέρες εργασίας είναι 
απαραίτητο να κατανέμονται ομοιόμορφα στην περίοδο αναφοράς.  
 
2. Λόγοι που οδηγούν στην κατάρτιση σύμβασης μερικής απασχόλησης. 
 
Για τον εργαζόμενο, η κατάρτιση σύμβασης μερικής απασχόλησης άλλοτε αποτελεί την έσχατη 
λύση αντί της ανεργίας και άλλοτε ηθελημένη επιλογή. Πράγματι, πολλές φορές αδυνατεί 
κάποιος να ανεύρει εργασία πλήρους απασχόλησης και προκειμένου να μπορεί να 
αντεπεξέρχεται οικονομικώς, «συμβιβάζεται» με την κατάρτιση σύμβασης μερικής 
απασχόλησης. Βέβαια, υπάρχουν και άτομα που συνειδητά επιλέγουν την κατάρτιση σύμβασης 
μερικής απασχόλησης προκειμένου κυρίως να μπορούν να συνδυάζουν τις επαγγελματικές με 
τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, (εφόσον βεβαίως μπορούν να αντεπεξέλθουν οικονομικά με 
τη μερική απασχόληση). 
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3. Η συμφωνία ως κανόνας για την κατάρτιση σύμβασης μερικής απασχόλησης. Αναγκαία 
στοιχεία της σχετικής συμφωνίας, γνωστοποίηση της συμφωνίας, συνέπειες μη γνωστοποίησης. 
 
Για την κατάρτιση σύμβασης μερικής απασχόλησης απαιτείται σχετική συμφωνία μεταξύ 
εργοδότη και εργαζόμενου. Η σχετική συμφωνία μπορεί να έχει ορισμένη ή αόριστη διάρκεια. 
 
Η συμφωνία πρέπει να καταρτιστεί εγγράφως και να γνωστοποιηθεί το έγγραφο αυτής εντός 8 
ημερών από την κατάρτισή της στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Εάν δε γίνει εγκαίρως αυτή η 
γνωστοποίηση, τότε η σχετική συμφωνία τεκμαίρεται ότι καλύπτει  σχέση εργασίας με πλήρη 
απασχόληση. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο επικαλούμενος την κατάρτιση σύμβασης με πλήρη 
απασχόληση θα έχει υπέρ αυτού το εν λόγω τεκμήριο, ενώ ο αντίδικός του θα φέρει το βάρος 
της κατάρριψής του. Οπότε, σε περίπτωση αμφιβολίας, θα γίνει δεκτό από το δικαστήριο ότι 
καταρτίσθηκε σύμβαση με πλήρη απασχόληση.  
 
Στη σχετική συμφωνία θα πρέπει να αναφέρονται: 
 
α) τα στοιχεία της ταυτότητας του εργαζομένου και του εργοδότη, β) ο τόπος παροχής της 
εργασίας, η έδρα της επιχείρησης ή η διεύθυνση του εργοδότη, γ) ο χρόνος απασχόλησης, ο 
τρόπος κατανομής και οι περίοδοι εργασίας, δ) ο τρόπος αμοιβής και ε) οι τυχόν όροι 
τροποποίησης της σύμβασης. 
 
4. Η εξαίρεση του άρθρου 38 παρ. 3 του ν. 1892/1990 ως προς τη μονομερή επιβολή 
συστήματος εκ περιτροπής εργασίας - προϋποθέσεις μονομερούς επιβολής συστήματος εκ 
περιτροπής εργασίας από τον εργοδότη. 
 
Το άρθρο 38 παρ. 3 του ν. 1892/1990 καθιερώνει δικαίωμα του εργοδότη να επιβάλει μονομερώς 
σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, η οποία αποτελεί μορφή  μερικής απασχόλησης. Για την 
μονομερή επιβολή από τον εργοδότη συστήματος εκ περιτροπής εργασίας θα πρέπει να υπάρχει 
περιορισμός της δραστηριότητας του εργοδότη και να έχει προηγηθεί ενημέρωση και 
διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων έστω και αν αυτή δεν κατέληξε σε 
συμφωνία. Η μονομερής επιβολή από τον εργοδότη εκ περιτροπής εργασίας δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους εννέα μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος και θα πρέπει η σχετική απόφασή του 
να κοινοποιηθεί εντός 8 ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας. 
 
Από το ότι η επιβολή του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας προβλέπεται αντί της 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου, προκύπτει ότι ο περιορισμός της 
δραστηριότητας του εργοδότη πρέπει να είναι τέτοιος, που θα οδηγούσε σε απολύσεις, για 
οικονομικοτεχνικούς λόγους. Προϋποτίθεται δηλαδή η από τον περιορισμό της δραστηριότητας 
του εργοδότη πρόκληση πλεονάζοντος προσωπικού λόγω της μείωσης της διαθέσιμης εργασίας. 
Προκύπτει ακόμη ότι ο περιορισμός της δραστηριότητας του εργοδότη δεν δικαιολογεί την 
επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας αν είναι εντελώς ασήμαντος. Θα πρέπει αντιθέτως 
να πρόκειται για σημαντικό περιορισμό της δραστηριότητάς του.  
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Το δικαίωμα του εργοδότη για επιβολή εκ περιτροπής εργασίας αποτελεί διαπλαστικό δικαίωμά 
του, από τον νόμο, ασκούμενο με μονομερή απευθυντέα δήλωση βούλησης. Εντάσσεται στο 
διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη εν ευρεία έννοια. Με την άσκηση του ως άνω δικαιώματος, 
για επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας, μεταβάλλεται η κύρια συμβατική υποχρέωση 
του εργαζομένου, ενώ ταυτόχρονα μεταβάλλεται και η κύρια συμβατική υποχρέωση του 
εργοδότη. 
 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Άρειος Πάγος στην υπ’ αρ. 1.252/2014 απόφασή του, το 
δικαίωμα για επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας δεν είναι διαρκές αλλά στιγμιαίο, 
δηλαδή, με την περιέλευση της δήλωσης στον αποδέκτη της επέρχεται η διάπλαση, η οποία 
λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το περιεχόμενο της δήλωσης και για ολόκληρο το χρονικό 
διάστημα που αυτή καλύπτει.  
 
5. Δυνατότητες αντίδρασης εργαζομένου όταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις μονομερούς 
επιβολής συστήματος εκ περιτροπής εργασίας. 
 
Στην πράξη, είναι πολύ συχνές οι περιπτώσεις που ο εργαζόμενος προσφεύγει στο δικαστήριο 
ισχυριζόμενος ότι ο εργοδότης επέβαλε μονομερώς το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας χωρίς 
να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτού.  
 
Αν δεν τηρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις, δεν υφίσταται σχετικό δικαίωμα του 
εργοδότη για μονομερή μεταβολή των όρων εργασίας, δεν επέρχεται δηλαδή αναστολή της 
πλήρους λειτουργίας της εργασιακής σύμβασης, με τη μείωση του χρόνου απασχόλησης και την 
αντίστοιχη μείωση της αμοιβής.  
 
Η βλαπτική αυτή μεταβολή των όρων εργασίας, που λαμβάνει χώρα χωρίς τη συμφωνία του 
εργαζομένου και χωρίς σχετικό δικαίωμα του εργοδότη, αποτελεί (παράνομη) μονομερή 
βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, η οποία επισύρει τις συνέπειες του άρθρου 7 ν. 
2112/1920 και του ΑΚ. Είναι δε βλαπτική, για τον εργαζόμενο η μεταβολή, όχι μόνο όταν 
προκαλεί υλική ζημία αλλά και ηθική.  
 
Στην περίπτωση αυτή, ο μισθωτός έχει διαζευκτικώς τις εξής δυνατότητες: 
 
 α) να αποδεχθεί τη μεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύμβαση, τροποποιητική της αρχικής, η 
οποία είναι έγκυρη, εφόσον δεν αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη νόμου ή στα χρηστά ήθη, 
 
β) να θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία από την πλευρά του εργοδότη 
και να αποχωρήσει, αξιώνοντας συγχρόνως την καταβολή της νόμιμης αποζημιώσεως. Αν ο 
εργαζόμενος δηλώσει ότι θεωρεί την μεταβολή ως απόλυση, επέρχεται η λύση της συμβάσεως 
και ο εργοδότης δεν μπορεί να αξιώσει την εργασία του μισθωτού, δηλώνοντας ότι ανακαλεί τη 

www.yiannatsis.gr σελίδα 3 

 



 

βλαπτική μεταβολή, εκτός αν καταρτισθεί νέα σύμβαση με τη συγκατάθεση εννοείται του 
μισθωτού, και 
 
γ) να εμμείνει στην τήρηση των συμβατικών όρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σύμφωνα 
με τους πριν από τη μεταβολή όρους, οπότε η μη αποδοχή τους από τον εργοδότη τον καθιστά 
υπερήμερο δανειστή και επέρχονται οι συνέπειες που ορίζει το άρθρο 656 ΑΚ (καταβολή μισθών 
υπερημερίας).  
 
Εάν ο εργαζόμενος επιθυμεί να διατηρήσει τη θέση εργασίας, χωρίς όμως να υποκύψει στη 
δυσμενέστερη μεταβολή των όρων της, από τις τρεις παραπάνω εναλλακτικές δυνατότητες θα 
επιλέξει την τρίτη. Η επιλογή όμως αυτή δεν τον απαλλάσσει από τους κινδύνους, που 
συνεπάγεται μια ενδεχόμενη πλάνη του ως προς τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος του 
εργοδότη.  
 
Αν αργότερα, επί της αγωγής του για καταβολή των οφειλόμενων μισθών, κριθεί από το 
δικαστήριο ότι η συγκεκριμένη μεταβολή των όρων εργασίας ήταν εντός των ορίων του 
διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη, όπως αυτά καθορίζονται από το περιεχόμενο της 
συμβάσεως και την ΑΚ 281, τότε η αποχή του εργαζομένου από την εργασία δεν του στερεί 
μόνο τις αποδοχές του, για όσο διάστημα δεν παρείχε τις υπηρεσίες του, αλλά είναι δυνατό να 
θεωρηθεί και ως σιωπηρή καταγγελία της συμβάσεως εργασίας από τη δική του πλευρά. 
 
 Για να αποφύγει ακριβώς τους εν λόγω κινδύνους ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να 
συνεχίσει να εργάζεται προσωρινά με τους νέους όρους εργασίας, επιφυλασσόμενος για τα 
δικαιώματά του από τη σύμβαση. Τέτοια επιφύλαξη συνιστά, εκτός των άλλων και η ρηματική 
διαμαρτυρία του εργαζομένου. Η επιφύλαξη αυτή επιτρέπει στον εργαζόμενο να διεξάγει έναν 
δικαστικό αγώνα για το νόμιμο ή παράνομο χαρακτήρα της μεταβολής, χωρίς να θεωρείται η 
συνέχιση της απασχολήσεώς του με τους νέους όρους εργασίας ως σιωπηρή αποδοχή. Έτσι 
επιτυγχάνεται ο δικαστικός έλεγχος της μονομερούς μεταβολής χωρίς τον κίνδυνο όχι μόνο 
απώλειας του μισθού, αλλά και της θέσεως εργασίας. 
 
 
6. Τρόπος εξεύρεσης της αμοιβής των μερικώς απασχολούμενων, παροχές που δικαιούνται 
οι μερικώς απασχολούμενοι. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 1892/1990: «οι αποδοχές των εργαζόμενων με σύμβαση ή σχέση 
εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου 
εργαζομένου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης». 
 
Ως «συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση» θεωρείται κάθε εργαζόμενος πλήρους 
απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης 
εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Αν στην επιχείρηση 
δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά 
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στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε προσληφθεί με πλήρη 
απασχόληση. 
 
Έτσι, για να βρεθεί η ημερήσια αμοιβή του μερικώς απασχολούμενου θα πρέπει να 
πολλαπλασιαστεί το ωρομίσθιο του συγκρίσιμου εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης με τις 
ώρες εργασίας του μερικώς απασχολούμενου. Αν ο μισθός του συγκρίσιμου εργαζόμενου 
πλήρους απασχόλησης είναι υψηλότερος του νομίμου, τότε αυτός (ο υψηλότερος) θα ληφθεί 
υπόψη. Επίσης, οι αποδοχές και το επίδομα αδείας των μερικώς απασχολούμενων 
προσδιορίζονται με βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν οι μερικώς απασχολούμενοι εάν 
εργάζονταν κατά το χρόνο της άδειας. 
 
Κάποιες παροχές που από τη φύση τους είναι αδιαίρετες (π.χ. τροφή), τις δικαιούνται και οι 
μερικώς απασχολούμενοι εφόσον δε συντρέχει κάποιος αντικειμενικός λόγος που να δικαιολογεί 
την μη καταβολή τους σε αυτούς. Γίνεται επίσης δεκτό ότι παροχές που δεν εξαρτώνται από τη 
διάρκεια του χρόνου εργασίας (π.χ. εφάπαξ βοήθημα σε περίπτωση σύναψης γάμου), τις 
δικαιούνται και οι μερικώς απασχολούμενοι στο ίδιο ύψος όπως και οι πλήρως 
απασχολούμενοι.  O λόγος για τον οποίο δίνεται η παροχή είναι το κρίσιμο στοιχείο που θα μας 
δώσει την απάντηση αν δικαιούται μία παροχή ο εργαζόμενος με σύμβαση μερικής 
απασχόλησης ή όχι και σε καταφατική περίπτωση ποια είναι η έκταση του σχετικού 
δικαιώματος του προς λήψη αυτής (όλη ή μέρος της παροχής) . 
 
 
7. Η υποχρέωση (υπό προϋποθέσεις) του μισθωτού για παροχή εργασίας πέραν της 
συμφωνημένης και τα όρια αυτής.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 11 ν. 1892/1990: «αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία 
πέρα από τη συμφωνηθείσα ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση 
να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη στην καλή πίστη». 
 
Επομένως εξετάζεται, πρώτον αν ο εργαζόμενος είναι σε θέση να παράσχει πρόσθετη εργασία 
και δεύτερον αν η άρνησή του θα ήταν κακόπιστη αφού ληφθούν βεβαίως υπόψη οι 
συγκεκριμένες συνθήκες της εξεταζόμενης περίπτωσης. 
 
Για να μην παρέχει ο εργαζόμενος κατά μόνιμο τρόπο εργασία πέραν της συμφωνημένης,  ο 
νομοθέτης όρισε με το άρθρο 38 παρ. 11 εδ. β’ του ν. 1892/1990 ότι: «ο μερικώς απασχολούμενος 
μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη 
εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο». 
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