
Πρόλογος
Η μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία ταλανίζει την Ελλάδα από τετραετίας τουλάχι-

στον, μεταξύ των άλλων σοβαρών επιπτώσεων, αποτέλεσε αιτία δραματικής συρρικνώ-
σεως σημαντικών ατομικών και συλλογικών εργασιακών δικαιωμάτων, με μακρά διάρ-
κεια ισχύος, τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα ήταν, τουλάχιστον αδιανόητο, ακόμη και 
να σκεφθεί κανείς, να συρρικνώσει ή καταλύσει.

Αυτές, τις δραματικές θα λέγαμε, τροποποιήσεις της εργατικής νομοθεσίας, επί το 
σαφώς δυσμενέστερον για τους εργαζομένους, παραθέτει το παρόν πόνημα.

Αποφεύγοντας να λάβουμε θέση ως προς την αναγκαιότητα, αλλά και την σκοπι-
μότητα της επί το δυσμενέστερον μεταβολής ή και καταργήσεως βασικών εργασιακών 
δικαιωμάτων, τόσον του ατομικού, όσον και του συυλλογικού εργατικού δικαίου, πα-
ραθέτουμε τα νομοθετήματα αυτά, επισημαίνοντας τόσον τις τροποποιήσεις τις οποίες 
επέφεραν σε σημαντικούς νόμους του ατομικού και του συλλογικού εργατικού δικαίου, 
καθώς και τις νέες ρυθμίσεις τις οποίες εισήγαγαν και επέβαλαν αυτά (σ.σ.: τα εν λόγω 
νέα νομοθετήματα), όσον και μία, κατά το δυνατόν, αντικειμενική ερμηνεία και κριτική 
αξιολόγησή τους.

Εγράφη στην Αθήνα την 4η Φεβρουαρίου 2013
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Τροποποιήσεις της Εργατικής Νομοθεσίας-Αλλαγές ατομικών & συλλογικών εργασιακών 
σχέσεων με στόχο την ανόρθωση της Εθνικής Οικονομίας

(Νόμοι 3846/2010, 3863/2010, 3899/2010, 4024/2011, 4046/2012, Π.Υ.Σ.,υπ’αριθμ. 6/28.02.2012, N. 
4075/2012, Y.A. Y1γ/ΓΠ/οικ. 35797/2012 & N. 4093/2012)

----------------------------

1. Αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις με το ν. 3846/2010

(Κείμενο του νόμου 3846/2010).

Αρθρο 1
Ειδικές μορφές απασχόλησης

Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α`) αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«1. Η συμφωνία μεταξύ εργοδότη και απασχολούμενου για παροχή υπηρεσιών ή 
έργου, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αμοιβής κατά μονάδα 
εργασίας (φασόν),Τηλεργασίας, κατ` οίκον απασχόλησης, τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, απο-
κλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9)συνεχείς μήνες.»

Αρθρο 2
Μερική απασχόληση

Το άρθρο 38 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α`), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 2 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α`), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια της ο εργοδότης 
και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, ημερήσια 
ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η 
οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση). Η συμ-
φωνία αυτή, εφόσον μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση της δεν γνωστοποιηθεί 
στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλή-
ρη απασχόληση. 2. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται ως: α) «εργαζό-
μενος μερικής απασχόλησης», κάθε εργαζόμενος με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης 
εργασίας, του οποίου οι ώρες εργασίας, υπολογιζόμενες σε ημερήσια, εβδομαδιαία, 
δεκαπενθήμερη ή μηνιαία βάση είναι λιγότερες από το κανονικό ωράριο εργασίας του 
συγκρίσιμου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση, β) «συγκρίσιμος εργαζόμενος με 
πλήρη απασχόληση», κάθε εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται 
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στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, και εκτελεί ίδια ή 
παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συ-
γκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη 
συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε προσληφθεί με 
πλήρη απασχόληση. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχό-
λησης δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους συγκρίσιμους 
εργαζόμενους με κανονική απασχόληση, εκτός εάν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι 
οι οποίοι τη δικαιολογούν, όπως η διαφοροποίηση στο ωράριο εργασίας. 3. Κατά την 
κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια της ο εργοδότης και ο μισθωτός 
μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης 
εκ περιτροπής. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες 
ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το 
έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας. Η παρεχόμενη 
από το άρθρο αυτό προστασία καλύπτει και τους απασχολούμενους με βάση τις συμφω-
νίες του προηγούμενου εδαφίου. «Αν περιοριστούν οι δραστηριότητες του ο εργοδότης 
μπορεί, αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστημα εκ περιτροπής 
απασχόλησης στην επιχείρηση του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τους εννέα (9) μήνες στο ίδιο ημερολογιακό έτος, μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί 
σε ενημέρωση και διαβούλευση με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 240/ 2006 και του ν. 1767/1988.». *** Το τέταρτο 
εδάφιο της παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 17 παρ.1 Ν.3899/2010,ΦΕΚ 
Α 212/17.12.2010.

Οι συμφωνίες ή οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής γνωστοποιούνται μέσα σε 
οκτώ (8) ημέρες από την κατάρτιση ή τη λήψη τους στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. 
4.Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων, για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγρά-
φου ορίζονται κατά την εξής σειρά προτεραιότητας: α) οι εκπρόσωποι από την πλέον 
αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης, η 
οποία καλύπτει κατά το καταστατικό της εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την κατηγορία, 
τη θέση ή την ειδικότητα τους, β) οι εκπρόσωποι των υφιστάμενων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης, γ) το συμβούλιο εργαζομένων, δ) 
εάν ελλείπουν συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμβούλιο εργαζομένων, η ενημέρωση 
και διαβούλευση γίνεται με το σύνολο των εργαζομένων. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει 
με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Η διαβού-
λευση πραγματοποιείται σε τόπο και χρόνο που ορίζει ο εργοδότης. 5. Οι έγγραφες 
ατομικές συμβάσεις των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να περιλαμβάνουν: α) τα 
στοιχεία ταυτότητας των συμβαλλομένων, β) τον τόπο παροχής της εργασίας, την έδρα 
της επιχείρησης ή τη διεύθυνση του εργοδότη, γ) το χρόνο της απασχόλησης, τον τρόπο 
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κατανομής και τις περιόδους εργασίας,δ) τον τρόπο αμοιβής και ε) τους τυχόν όρους 
τροποποίησης της σύμβασης. Σε εποχικές ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις 
οι έγγραφες ατομικές συμβάσεις, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος, γίνονται για 
ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο εργασίας. 6. Σε κάθε περίπτωση, η απασχόληση 
κατά την Κυριακή ή άλλη ημέρα αργίας, ως και η νυκτερινή εργασία συνεπάγεται την 
καταβολή της νόμιμης προσαύξησης.

7. Αν η μερική απασχόληση έχει καθοριστεί με ημερήσιο ωράριο μικρότερης διάρ-
κειας από το κανονικό, η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς απασχο-
λούμενων πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μία φορά την ημέρα. Η διάταξη 
του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στους οδηγούς αυτοκινήτων μεταφοράς 
μαθητών, νηπίων και βρεφών και στους συνοδούς αυτών που εργάζονται στα ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια, στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, 
καθώς και στους καθηγητές που εργάζονται στα φροντιστήρια ξένων γλωσσών και μέ-
σης εκπαίδευσης. 8. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας λόγω μη αποδοχής από τον 
μισθωτό εργοδοτικής πρότασης γιαΜερική απασχόληση είναι άκυρη. 9. Οι αποδοχές 
των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται 
όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου και αντιστοιχούν στις ώρες εργα-
σίας της μερικής απασχόλησης. Εφόσον το ωράριο απασχόλησης τους είναι μικρότερο 
των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως, οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων μι-
σθωτών προσαυξάνονται κατά επτάμισι τοις εκατό (7,5%). 10.Οι μερικώς απασχολού-
μενοι μισθωτοί έχουν δικαίωμα ετήσιας άδειας με αποδοχές και επίδομα αδείας, με 
βάση τις αποδοχές που θα ελάμβαναν εάν εργάζονταν κατά το χρόνο της αδείας τους, 
για τη διάρκεια της οποίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 
2 του άρθρου 2 του α.ν.539/1945, όπως ισχύει. 11.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 άρνηση του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Αν 
παρασχεθεί εργασία πέραν της συμφωνημένης, ο μερικώς απασχολούμενος δικαιούται 
αντίστοιχης αμοιβής με προσαύξηση 10%. Ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρ-
νηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία 
λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο. 12. Ο πλήρως απασχολούμενος σε επιχειρήσεις 
πλέον των είκοσι (20) ατόμων,έχει δικαίωμα μετά τη συμπλήρωση ενός ημερολογιακού 
έτους εργασίας να ζητήσει τη μετατροπή της σύμβασης εργασίας του από πλήρη σε 
μερική απασχόληση, με δικαίωμα επανόδου σε πλήρη απασχόληση, εκτός αν η άρνη-
ση του εργοδότη δικαιολογείται από τις επιχειρησιακές ανάγκες. Ο εργαζόμενος στην 
αίτηση του πρέπει να προσδιορίζει τη διάρκεια της μερικής απασχόλησης και το είδος 
της. Αν ο εργοδότης δεν απαντήσει εγγράφως μέσα σε ένα μήνα θεωρείται ότι το αίτημα 
του εργαζόμενου έχει γίνει δεκτό. 13. Ο μερικώς απασχολούμενος, επί προσφοράς 
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εργασίας με ίσους όρους από μισθωτούς της ίδιας κατηγορίας, έχει δικαίωμα προτε-
ραιότητας για πρόσληψη σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης στην ίδια επιχείρη-
ση. Ο χρόνος της μερικής απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος προϋπηρεσίας 
όπως και για τον συγκρίσιμο εργαζόμενο. Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας αυτής, 
μερική απασχόληση που αντιστοιχεί στον κανονικό (νόμιμο ή συμβατικό) ημερήσιο χρό-
νο του συγκρίσιμου εργαζόμενου αντιστοιχεί σε μία ημέρα προϋπηρεσίας.14. Στους 
εργαζόμενους που καλύπτονται από σύμβαση ή σχέση εργασίας με Μερική απασχό-
ληση παρέχονται: α) δυνατότητες συμμετοχής στις δραστηριότητες της επαγγελματι-
κής κατάρτισης που εφαρμόζει η επιχείρηση υπό συνθήκες ανάλογες με εκείνες που 
αφορούν τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου, β) οι ίδιες 
κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στη διάθεση των άλλων εργαζόμενων στην επι-
χείρηση. 15. Ο εργοδότης ενημερώνει τους εκπροσώπους των εργαζόμενων για τον 
αριθμό των απασχολούμενων με μερική απασχόληση σε σχέση με την εξέλιξη του 
συνόλου των εργαζόμενων, καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψης εργαζόμενων με 
πλήρη απασχόληση. 16. Με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας επιτρέ-
πεται η συμπλήρωση ή τροποποίηση των ρυθμίσεων των προηγούμενων παραγράφων. 
17. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται για τους μερικώς απασχολούμενους όλες οι διατάξεις 
της εργατικής νομοθεσίας. 18. Η κατά το παρόν άρθρο μερική απασχόληση με σχέση 
ιδιωτικού δικαίου επιτρέπεται και στις δημόσιες επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και 
τους λοιπούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από 
το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`), όπως ισχύει, με εξαίρεση το ∆ημόσιο, 
τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα Ν.Π.∆.∆., καθώς και στους φορείς 
για τους οποίους η μερική απασχόληση προβλέπεται από ειδικούς νόμους ή από δι-
ατάξεις κανονισμών που έχουν κυρωθεί με νόμο ή έχουν ισχύ νόμου. Για τηΜερική 
απασχόληση σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του προηγούμενου εδαφίου, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`),όπως ισχύει, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις όπου για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών συμφωνείται 
με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών.Μερική απασχόληση που 
δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες ημερησίως. Στην τελευταία περίπτωση η σχετική 
προκήρυξη αποστέλλεται πριν από τη δημοσίευση της στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλο-
γής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), το οποίο οφείλει να ελέγξει αυτήν από άποψη νομιμότητας 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Οι ανωτέρω συμβάσεις που καταρτίζονται για την κάλυψη 
έκτακτων ή επειγουσών αναγκών λήγουν αυτοδικαίως με την πάροδο της συμφωνη-
θείσας διάρκειας τους,χωρίς να απαιτείται προς τούτο καμία άλλη διατύπωση, η δε για 
οποιονδήποτε λόγο ανανέωση τους ή μετατροπή τους σε σύμβαση ή σχέση εργασίας 
αορίστου χρόνου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη.».
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Αρθρο 3
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωρινής απασχόλησης (πρβλ. και ν. 4052/2012)

Α. Το άρθρο 20 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α`) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης :
1. Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) είναι οι εταιρείες οι οποίες έχουν 

ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από μισθωτούς τους σε άλλον 
εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης. 2. Ως προ-
σωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος 
εργοδότης) για περιορισμένο χρονικό διάστημα από μισθωτό, ο οποίος συνδέεται με 
τον εργοδότη του (άμεσος εργοδότης) με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας 
ορισμένου ή αορίστου χρόνου και επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους και προϋποθέσεις 
των διατάξεων του παρόντος. 3. Οι Ε.Π.Α. έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 
του εργοδότη. 4. Η παραχώρηση μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη επιτρέπεται μόνο για 
συγκεκριμένους λόγους που δικαιολογούνται από έκτακτες, πρόσκαιρες ή εποχιακές 
ανάγκες. 5. Οι Ε.Π.Α. δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα εκτός από: α) 
μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την οποία απαιτείται ειδική άδεια, που 
χορηγείται κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του π.δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157 Α`), 
όπως εκάστοτε ισχύει και β) αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.»

Β. Το άρθρο 22 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α`) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
Κατοχύρωση Εργασιακών ∆ικαιωμάτων των Προσωρινά Απασχολούμενων
1.Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται 

προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση 
καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέ-
πει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκεια της, οι όροι παροχής 
της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του 
μισθωτού, οι λόγοι της παραχώρησης του εργαζομένου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο 
το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός ανα-
φορικά με την παροχή της εργασίας του. Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει 
εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες 
στην εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Εάν κατά το χρόνο κα-
τάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου 
εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του 
ο μισθωτός, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και συνθηκών 
για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη. Για την απασχόληση του μισθωτού σε 
έμμεσο εργοδότη απαγορεύεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του μισθωτού. 
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