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ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
 

ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

 
Άρθρο 1 

 
Για τους σκοπούς αυτής της Σύµβασης -  
 
(α) Ο όρος "µερικώς απασχολούµενος" θα σηµαίνει το απασχολούµενο άτοµο του οποίου οι 
 κανονικές ώρες απασχόλησης είναι λιγότερες από εκείνες των πλήρως απασχολουµένων 
 µε τους οποίους µπορεί να γίνει σύγκριση, 
 
(β) οι κανονικές ώρες απασχόλησης που αναφέρονται στο εδάφιο (α) µπορούν να 
 υπολογιστούν σε εβδοµαδιαία βάση ή κατά µέσο όρο για µία ορισµένη περίοδο 
 απασχόλησης, 
 
(γ) ο όρος "πλήρως απασχολούµενος µε τον οποίο µπορεί να γίνει σύγκριση" αναφέρεται 
 στον πλήρως απασχολούµενο, ο οποίος -  
 

(i) έχει ίδιας µορφής σχέση απασχόλησης, 
(ii) απασχολείται σε ίδιο ή παρεµφερές είδος εργασίας ή επάγγελµα, και 
(iii) απασχολείται στο ίδιο κατάστηµα ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εργαζόµενος 
 πλήρως απασχολούµενος σ' αυτό το κατάστηµα µε τον οποίο να µπορεί να γίνει 
 σύγκριση, στην ίδια επιχείρηση ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει εργαζόµενος πλήρως 
 απασχολούµενος σ' αυτήν την επιχείρηση µε τον οποίο να µπορεί να γίνει σύγκριση, 
 στον ίδιο κλάδο δραστηριότητας, 
 όπως και ο µερικώς απασχολούµενος, 

 
(δ) οι πλήρως απασχολούµενοι που επηρεάζονται από µερική ανεργία, δηλαδή µε τη 
 συλλογική  και προσωρινή µείωση των κανονικών ωρών απασχόλησης για 
 οικονοµικούς, τεχνικούς, ή διαρθρωτικούς λόγους, δε θεωρούνται µερικώς 
 απασχολούµενοι. 
 

Άρθρο 2 
 
Οι ευνοϊκότερες διατάξεις που εφαρµόζονται στους µερικώς απασχολούµενους, µε βάση άλλες 
∆ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας, δε θίγονται από αυτή τη Σύµβαση. 
 

Άρθρο 3 
 
1. Αυτή η Σύµβαση εφαρµόζεται σε όλους τους µερικώς απασχολούµενους, εννοείται δε 
ότι ένα µέλος µπορεί, αφού διαβουλευθεί µε τις ενδιαφερόµενες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις 
των εργοδοτών και των εργαζοµένων, να εξαιρέσει εξ ολοκλήρου ή µερικώς από το πεδίο 
εφαρµογής τις ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων ή καταστηµάτων σε περίπτωση που η εφαρµογή 
της σ' αυτούς θα µπορούσε να δηµιουργήσει ιδιαίτερα προβλήµατα ουσιαστικής σηµασίας. 
 
2. Κάθε Μέλος που έχει επικυρώσει αυτή τη Σύµβαση και το οποίο κάνει χρήση της 
δυνατότητας που παρέχεται στην προηγούµενη παράγραφο θα πρέπει να αναφέρει, στις 



εκθέσεις του για την εφαρµογή της Σύµβασης µε βάση το άρθρο 22 του Καταστατικού της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όλες τις ειδικές κατηγορίες των εργαζοµένων ή των 
καταστηµάτων που εξαιρούνται και τους λόγους για τους οποίους αυτή η εξαίρεση θεωρήθηκε 
ή ακόµα θεωρείται απαραίτητη. 

Άρθρο 4 
 
Θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν ότι οι µερικώς απασχολούµενοι 
απολαύουν της ίδιας προστασίας µε αυτή που παρέχεται στους πλήρως απασχολούµενους µε 
τους οποίους µπορεί να γίνει σύγκριση όσον αφορά -  
 

(α) Στο δικαίωµα της οργάνωσης, το δικαίωµα της συλλογικής διαπραγµάτευσης και το 
 δικαίωµα να ενεργούν ως εκπρόσωποι των εργαζοµένων, 
(β) στην επαγγελµατική ασφάλεια και υγεία 
(γ) στη διάκριση, στην απασχόληση και στο επάγγελµα. 

 
Άρθρο 5 

 
Θα πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και 
πρακτική, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι οι µερικώς απασχολούµενοι δε λαµβάνουν, λόγω 
µόνο της µερικής απασχόλησης, ένα βασικό µισθό ο οποίος, υπολογιζόµενος αναλογικά σε 
ωριαία βάση, σε σχέση µε την απόδοση ή µε βάση την αµοιβή κατά τεµάχιο, είναι χαµηλότερος 
από το βασικό µισθό που καταβάλλεται στους πλήρως απασχολούµενους µε τους οποίους 
µπορεί να γίνει σύγκριση, υπολογιζόµενος σύµφωνα µε την ίδια µέθοδο. 
 

Άρθρο 6 
 
Τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης που έχουν θεσπισθεί µε νόµο και τα οποία βασίζονται 
στην επαγγελµατική δραστηριότητα θα πρέπει να προσαρµοσθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι 
µερικώς απασχολούµενοι να απολαύουν ισότιµες συνθήκες µε αυτές που απολαύουν οι πλήρως 
απασχολούµενοι µε τους οποίους µπορεί να γίνει σύγκριση.  Αυτές οι συνθήκες µπορούν να 
καθοριστούν κατ' αναλογία των ωρών απασχόλησης, των εισφορών ή των αποδοχών ή µέσω 
άλλων µεθόδων σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική. 
 

Άρθρο 7 
 
Θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν ότι οι µερικώς απασχολούµενοι 
απολαύουν ισότιµες συνθήκες µε εκείνες που ισχύουν για τους πλήρως απασχολούµενους µε 
τους οποίους µπορεί να γίνει σύγκριση στους εξής τοµείς: 

(α) Προστασία µητρότητας 
(β) τερµατισµό απασχόλησης, 
(γ) ετήσια άδεια µε αποδοχές και αργίες λόγω εορτών µε αποδοχές, και 
(δ) αναρρωτική άδεια, 

 
εννοείται όµως ότι οι παροχές σε χρήµα µπορούν να καθορίζονται σε συνάρτηση µε τις ώρες 
απασχόλησης ή τις αποδοχές. 
 

Άρθρο 8 
 
1. Ένα Μέλος µπορεί να εξαιρέσει τους µερικώς απασχολούµενους των οποίων οι ώρες 
απασχόλησης ή οι αποδοχές είναι χαµηλότερες από τα καθορισµένα κατώτατα όρια -  



 
(α) Από το πεδίο εφαρµογής οποιουδήποτε συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης που έχει 

θεσπισθεί µε νόµο και αναφέρεται στο Άρθρο 6, εκτός αν πρόκειται για παροχές 
εργατικών ατυχηµάτων, 

(β) από το πεδίο εφαρµογής οποιωνδήποτε µέτρων που λαµβάνονται όσον αφορά τους 
τοµείς που καλύπτονται από το Άρθρο 7, εκτός όσον αφορά µέτρα για την προστασία 
της µητρότητας άλλα από εκείνα που προβλέπονται από τα συστήµατα κοινωνικής 
ασφάλισης που έχουν θεσπιστεί µε νόµο. 

 
2. Τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην παρ. 1 θα πρέπει να είναι αρκετά χαµηλά ώστε 
να µην αποκλείεται ένα αδικαιολόγητα µεγάλο ποσοστό των µερικώς απασχολουµένων. 
 
3. Το Μέλος που κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται από την παραπάνω παρ. 1 
θα πρέπει -  

(α) Να αναθεωρεί περιοδικά τα ισχύοντα κατώτατα όρια, 
(β) να αναφέρει, στις εκθέσεις του για την εφαρµογή της Σύµβασης µε βάση το Άρθρο 22 

του Καταστατικού της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τα ισχύοντα κατώτατα όρια, 
τους λόγους καθιέρωσής τους και κατά πόσο εξετάζει τη σταδιακή επέκταση της 
προστασίας στους εργαζόµενους που εξαιρούνται. 

 
4. Οι πιο αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των εργοδοτών και των εργαζοµένων θα πρέπει 
να ερωτώνται για την καθιέρωση, επανεξέταση και αναθεώρηση των κατωτάτων ορίων που 
αναφέρονται σ' αυτό το Άρθρο. 
 

Άρθρο 9 
 
1. Θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην παραγωγική 
και ελεύθερα επιλεγόµενη µερική απασχόληση που θα καλύπτει τις ανάγκες εργοδοτών και 
εργαζοµένων µε την προϋπόθεση της διασφάλισης της προστασίας που αναφέρεται στα Άρθρα 
4 έως 7. 
 
2.  Αυτά τα µέτρα θα πρέπει να περιλαµβάνουν -  
 

(α) Την επανεξέταση των νόµων και των κανονισµών που µπορεί να παρεµποδίζουν ή 
αποθαρρύνουν την πρόσβαση στη µερική απασχόληση ή την αποδοχή της µερικής 
απασχόλησης, 

 
(β) τη χρησιµοποίηση των υπηρεσιών απασχόλησης, όπου υπάρχουν, για την εξακρίβωση 

και δηµοσιοποίηση των δυνατοτήτων για µερική απασχόληση µέσα από τις 
δραστηριότητες τους ενηµέρωσης και τοποθέτησης, 

 
(γ) ιδιαίτερη προσοχή, µέσα στα πλαίσια της πολιτικής για την απασχόληση, στις ανάγκες 

και προτιµήσεις των ειδικών οµάδων όπως είναι οι άνεργοι, οι εργαζόµενοι µε 
οικογενειακές υποχρεώσεις, οι ηλικιωµένοι εργαζόµενοι, οι εργαζόµενοι µε αναπηρίες 
και οι εργαζόµενοι που σπουδάζουν ή παρακολουθούν µαθήµατα επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης. 

 
3. Αυτά τα µέτρα µπορεί επίσης να περιλαµβάνουν τη διενέργεια έρευνας και τη διάδοση 
των πληροφοριών σχετικά µε το βαθµό στον οποίο ανταποκρίνεται η µερική απασχόληση στους 
οικονοµικούς και κοινωνικούς στόχους των εργοδοτών και των εργαζοµένων. 



 
Άρθρο 10 

 
Μέτρα θα πρέπει να λαµβάνονται, στις περιπτώσεις όπου κρίνεται κατάλληλο, για να 
διασφαλιστεί ότι η µετάβαση από την πλήρη απασχόληση στη µερική απασχόληση, ή 
αντίστροφα, γίνεται εθελοντικά, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική.  


