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ΟΔΗΓΙΑ 2010/…/ΕΕ

 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν 

αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και την κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη: 

τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 157 παράγραφος 3,

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία2,

                                               

1 ΕΕ C 
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της …. (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της ….



17279/3/09 REV 3 γπ 2
DG G EL

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 86/613/EΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1986, σχετικά με την 

εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη 

δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς και για την προστασία της 

μητρότητας1, εξασφαλίζει την εφαρμογή στα κράτη μέλη της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα ή συμβάλλουν 

στην άσκηση τέτοιας δραστηριότητας. Όσον αφορά τους αυτοαπασχολούμενους 

εργαζομένους και τις/τους συζύγους των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, η οδηγία 

86/613/EΟΚ δεν υπήρξε ιδιαίτερα αποτελεσματική και το πεδίο εφαρμογής της θα πρέπει 

να επανεξετασθεί, καθώς η διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου και η παρενόχληση 

παρουσιάζονται και σε τομείς πέραν της μισθωτής εργασίας. Για λόγους σαφήνειας, η 

οδηγία 86/613/ΕΟΚ θα πρέπει να αντικατασταθεί από την παρούσα οδηγία.

(2) Στην ανακοίνωσή της της 1ης Μαΐου 2006 με τίτλο «Χάρτης πορείας για την ισότητα 

μεταξύ ανδρών και γυναικών», η Επιτροπή ανήγγειλε ότι προκειμένου να βελτιωθεί η 

διακυβέρνηση της ισότητας των φύλων, θα επανεξετάσει την υπάρχουσα νομοθεσία για 

την ισότητα των φύλων στην ΕΕ που δεν περιλαμβάνεται στην αναδιατύπωση του 2005,

με σκοπό την ενημέρωση, τον εκσυγχρονισμό και την αναδιατύπωση, οσάκις απαιτείται. Η 

οδηγία 86/613/EΟΚ δεν έχει συμπεριληφθεί στη διαδικασία αναδιατύπωσης.

                                               

1 ΕΕ L 359, 19.12.1986, σ. 56.



17279/3/09 REV 3 γπ 3
DG G EL

(3) Το Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 5ης και 6ης Δεκεμβρίου 2007 με τίτλο 

«Ισορροπία των ρόλων ανδρών και γυναικών όσον αφορά την απασχόληση, την οικονομική 

μεγέθυνση και την κοινωνική συνοχή», κάλεσε την Επιτροπή να μελετήσει την ανάγκη 

αναθεώρησης, εφόσον είναι απαραίτητο, της οδηγίας 86/613/ΕΟΚ προκειμένου να 

διασφαλισθούν τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη μητρότητα και την πατρότητα των μη 

μισθωτών εργαζομένων και των συζύγων τους που τους συνδράμουν.

(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Επιτροπή να 

αναθεωρήσει την οδηγία 86/613/ΕΟΚ, ιδίως να προωθήσει την προστασία της μητρότητας 

των αυτοαπασχολούμενων γυναικών και να βελτιώσει την κατάσταση των συζύγων των 

μη μισθωτών εργαζομένων στη γεωργία.

(5) Στην ανακοίνωσή της της 2ας Ιουλίου 2008 με τίτλο «Ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα: 

Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα», η Επιτροπή 

επιβεβαίωσε την ανάγκη να αναληφθεί δράση σχετικά με το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ 

των φύλων στον τομέα της επιχειρηματικότητας καθώς και για τη βελτίωση του 

συνδυασμού της ιδιωτικής με την επαγγελματική ζωή.
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(6) Υπάρχουν ήδη διάφορες εν ισχύ νομικές πράξεις για την εφαρμογή της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης οι οποίες καλύπτουν τις αυτοτελείς επαγγελματικές δραστηριότητες, ιδίως η 

οδηγία 79/7/EΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί της προοδευτικής 

εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα 

κοινωνικής ασφαλίσεως1 και η οδηγία 2006/54/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και 

της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 

(αναδιατύπωση)2. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στους τομείς 

που καλύπτονται ήδη από άλλες οδηγίες.

(7) Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη των εξουσιών των κρατών μελών να 

οργανώνουν τα κοινωνικά συστήματα προστασίας τους. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των 

κρατών μελών όσον αφορά την οργάνωση των συστημάτών τους κοινωνικής προστασίας 

περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αποφάσεις για την καθιέρωση, τη χρηματοδότηση και τη 

διαχείριση τέτοιων συστημάτων και των σχετικών θεσμών καθώς και για την ουσία και

την απόδοση ωφελημάτων, το επίπεδο των συνεισφορών και τους όρους πρόσβασης.

                                               

1 ΕΕ L 6, 10.1.1979, σ. 24.
2 ΕΕ L 204, 26.7.2006, σ. 23.
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(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται στους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους 

και τους/ τις συζύγους τους ή, εάν και στο βαθμό που αυτό αναγνωρίζεται από το εθνικό 

δίκαιο, τους συντρόφους συμβίωσης, εφόσον αυτοί, υπό τους όρους που καθορίζονται από 

το εθνικό δίκαιο, συμμετέχουν συνήθως στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. 

Προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των συζύγων τους και, εάν και στο βαθμό που 

αυτό αναγνωρίζεται από το εθνικό δίκαιο, των συντρόφων συμβίωσης των 

αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, η εργασία τους θα πρέπει να αναγνωρίζεται.

(9) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε θέματα που καλύπτονται από άλλες 

οδηγίες για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, κυρίως 

της οδηγίας 2004/113/EΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και 

υπηρεσίες και στην παροχή αυτών1. Μεταξύ άλλων, το άρθρο 5 της οδηγίας 2004/113/EΚ 

σχετικά με την ασφάλιση και άλλες συναφείς χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εξακολουθεί 

να εφαρμόζεται.

(10) Για την πρόληψη της διάκρισης λόγω φύλου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται 

τόσο για τις άμεσες όσο και για τις έμμεσες διακρίσεις. Η παρενόχληση και η σεξουαλική 

παρενόχληση θα πρέπει να θεωρούνται διακριτική μεταχείριση και, συνεπώς, να 

απαγορεύονται.

(11) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την έγγαμη ή την οικογενειακή κατάσταση, όπως 

ορίζεται στο εθνικό δίκαιο.

                                               

1 ΕΕ L 373, 21.12.2004, σ. 37.
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(12) Η αρχή της ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να καλύπτει τις σχέσεις μεταξύ των 

αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων και τρίτων εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας 

οδηγίας, αλλά όχι τις σχέσεις μεταξύ του αυτοαπασχολούμενου εργαζομένου και της 

συζύγου ή της συντρόφου συμβίωσης αυτού.

(13) Στον τομέα της αυτοαπασχόλησης η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης σημαίνει 

ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις λόγω φύλου, π.χ. σε σχέση με τη σύσταση, 

εξοπλισμό ή επέκταση επιχείρησης ή την έναρξη ή την επέκταση κάθε άλλης μορφής 

αυτοαπασχολούμενης δραστηριότητας.

(14) Τα κράτη μέλη μπορούν, σύμφωνα με το άρθρο 157 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διατηρούν ή να θεσπίζουν μέτρα που παρέχουν 

συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, προκειμένου να καταστεί ευχερέστερο για το 

υποεκπροσωπούμενο φύλο να αναλαμβάνει αυτοτελείς επαγγελματικές δραστηριότητες ή 

για την πρόληψη ή την αντιστάθμιση των μειονεκτημάτων που προκύπτουν στις

επαγγελματικές σταδιοδρομίες. Καταρχήν, μέτρο, όπως θετική δράση που αποσκοπεί στην 

έμπρακτη επίτευξη της ισότητας, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως παράβαση της νομικής 

αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών.
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(15) Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι οι όροι για τη σύσταση εταιρείας μεταξύ συζύγων ή, 

εάν και στο βαθμό που αυτό αναγνωρίζεται από το εθνικό δίκαιο, μεταξύ συντρόφων 

συμβίωσης δεν είναι περισσότερο περιοριστικοί από τους όρους για τη σύσταση εταιρείας 

μεταξύ των άλλων προσώπων.

(16) Ενόψει της συνεισφοράς τους στις δραστηριότητες της οικογενειακής επιχείρησης, οι 

σύζυγοι ή, όταν και στο βαθμό που αυτοί αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο, οι 

σύντροφοι συμβίωσης των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων που έχουν πρόσβαση σε 

σύστημα κοινωνικής προστασίας, θα πρέπει επίσης να δικαιούνται να επωφεληθούν 

κοινωνικής προστασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κληθούν να λάβουν τα αναγκαία 

μέτρα για να οργανώσουν αυτή την κοινωνική προστασία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 

Ειδικότερα, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν κατά πόσον αυτή η κοινωνική 

προστασία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε υποχρεωτική ή εθελοντική βάση. Τα κράτη μέλη 

μπορούν να προβλέπουν ότι αυτή η κοινωνική προστασία μπορεί να είναι ανάλογη της 

συμμετοχής στις δραστηριότητες του αυτοαπασχολούμενου εργαζομένου και/ή του 

επιπέδου συνεισφοράς. Με την επιφύλαξη της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη μπορούν 

να διατηρούν εθνικές διατάξεις που θα περιορίζουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένα 

συστήματα κοινωνικής προστασίας ή σε συγκεκριμένο επίπεδο προστασίας, μεταξύ άλλων 

με ειδικούς όρους χρηματοδότησης, για ορισμένες ομάδες αυτοαπασχολούμενων 

εργαζομένων ή επαγγελματιών, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται διαθέσιμη πρόσβαση 

σε γενικό καθεστώς.
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(17) Η οικονομική και φυσική ευπάθεια των εγκύων αυτοαπασχολούμενων γυναικών και των 

εγκύων συζύγων και, όταν και στο βαθμό που αυτοί αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο, 

των συντρόφων συμβίωσης των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, καθιστά αναγκαίο να 

τους χορηγηθεί το δικαίωμα παροχών μητρότητας. Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι 

αρμόδια για τον καθορισμό των παροχών, μεταξύ άλλων για τον ορισμό του επιπέδου των 

εισφορών και όλων των ρυθμίσεων σχετικά με τις παροχές και τις πληρωμές, με την 

προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις ελάχιστες προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας.

Ειδικότερα, μπορούν να καθορίζουν ποια περίοδο πριν και/ή μετά τον τοκετό, χορηγείται 

το δικαίωμα παροχών μητρότητας. Περαιτέρω, η οικονομική κατάσταση του προσώπου ή 

της οικογένειας περί των οποίων πρόκειται, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη όταν 

καθορίζονται οι συνεισφορές και/ή παροχές.
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(18) Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων των 

αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων γυναικών 

και των γυναικών συζύγων ή, όταν και στο βαθμό που αυτοί αναγνωρίζονται από το 

εθνικό δίκαιο, των γυναικών συντρόφων συμβίωσης των αυτοαπασχολούμενων 

εργαζομένων, θα πρέπει να δίδεται πρόσβαση, στο μέτρο του δυνατού, σε οιαδήποτε 

υπάρχουσες υπηρεσίες παροχής προσωρινής αντικατάστασης που καθιστά δυνατή τη 

διακοπή στις επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν εγκυμοσύνη ή μητρότητα ή σε 

οιαδήποτε υφιστάμενη εθνική κοινωνική υπηρεσία. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές 

μπορεί να συνιστά εναλλακτική λύση ή μέρος του επιδόματος μητρότητας.

(19) Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των συστημάτων πρόνοιας, 

κυρίως μέσω της παροχής καλύτερων κινήτρων, της καλύτερης διαχείρισης και 

αξιολόγησης και του καθορισμού προτεραιοτήτων των προγραμμάτων δαπανών, έχει 

καταστεί σημαντική για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητας 

των ευρωπαϊκών κοινωνικών προτύπων. Κατά τον προγραμματισμό των μέτρων που 

χρειάζονται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίδουν 

ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση και στην εξασφάλιση της ποιότητας και της 

μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των συστημάτων τους κοινωνικής προστασίας.
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(20) Τα πρόσωπα που έχουν υποστεί διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου θα πρέπει να 

διαθέτουν κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας. Προκειμένου να υπάρξει πιο 

αποτελεσματική προστασία, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και οι άλλες νομικές οντότητες θα 

πρέπει επίσης να δύνανται να κινούν διαδικασίες, όπως τις ορίζουν τα κράτη μέλη, είτε εξ 

ονόματος του θύματος είτε προς υπεράσπισή του, με την επιφύλαξη των εθνικών

δικονομικών κανόνων όσον αφορά την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση ενώπιον των 

δικαστηρίων.

(21) Η προστασία των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων και των συζύγων 

αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων και, όταν και στο βαθμό που αυτοί αναγνωρίζονται 

από το εθνικό δίκαιο, των συντρόφων διαβίωσης αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, από 

τις διακρίσεις λόγω φύλου, θα πρέπει να ενισχυθεί με την ίδρυση φορέα ή φορέων σε κάθε 

κράτος μέλος, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την ανάλυση των σχετικών προβλημάτων, τη 

μελέτη δυνατών λύσεων και την παροχή συγκεκριμένης υποστήριξης προς τα θύματα. Ο 

φορέας ή οι φορείς μπορούν να είναι οι ίδιοι με αυτούς που είναι υπεύθυνοι, σε εθνικό 

επίπεδο, για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή για τη διασφάλιση των 

ατομικών δικαιωμάτων ή την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
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(22) Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό 

στα κράτη μέλη την ευχέρεια να εισάγουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις.

(23) Δεδομένου ότι οι στόχοι της δράσης που πρέπει να αναληφθεί, δηλαδή η εξασφάλιση 

κοινού υψηλού επιπέδου προστασίας από τις διακρίσεις σε όλα τα κράτη μέλη, δεν μπορεί 

να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο 

επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα 

οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
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Άρθρο 1

Αντικείμενο

1. Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα πλαίσιο για να τεθεί σε εφαρμογή στα κράτη μέλη η 

αρχή της ίσης μεταχείρισης των ανδρών και των γυναικών που ασκούν αυτοτελή 

απασχόληση ή συμβάλλουν στην άσκηση τέτοιας απασχόλησης, όσον αφορά τις πτυχές 

εκείνες που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες 2006/54/EΚ και 79/7/EΟΚ.

2. Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε 

αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή αυτών εξακολουθεί να καλύπτεται από την οδηγία 

2004/113/ΕΚ.
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Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία καλύπτει:

α) τους αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους, ήτοι όλα τα πρόσωπα που ασκούν μια 

επικερδή δραστηριότητα για λογαριασμό τους, υπό τους όρους που καθορίζονται από το 

εθνικό δίκαιο·

β) τους/ τις συζύγους των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων ή, όταν και στο βαθμό που 

αυτοί αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο, τους συντρόφους συμβίωσης των 

αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, οι οποίοι δεν είναι μισθωτοί ή συνέταιροι στην 

επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν συνήθως, υπό τους όρους που ορίζονται από το 

εθνικό δίκαιο, στις δραστηριότητες του αυτοαπασχολούμενου εργαζομένου και εκτελούν 

τα ίδια ή δευτερεύοντα καθήκοντα.
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Άρθρο 3

Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «άμεση διάκριση»: όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φύλου, μεταχείριση 

λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο ένα άλλο 

πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση·

β) «έμμεση διάκριση»: όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή 

πρακτική θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση τους εκπροσώπους του ενός φύλου σε 

σύγκριση με τους εκπροσώπους του άλλου φύλου, εκτός αν αυτή η διάταξη, το 

κριτήριο ή η πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικώς από νόμιμο στόχο και τα μέσα 

για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι πρόσφορα και αναγκαία·
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γ) «παρενόχληση»: όταν εκδηλώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με το 

φύλο ενός προσώπου με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας 

αυτού του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, 

ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος·

δ) «σεξουαλική παρενόχληση»: κάθε μορφή ανεπιθύμητης προφορικής, μη προφορικής 

ή φυσικής συμπεριφοράς με πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα με σκοπό ή 

αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, και, ιδίως, τη 

δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, ταπεινωτικού, εξευτελιστικού ή επιθετικού 

περιβάλλοντος.

Άρθρο 4

Αρχή της ίσης μεταχείρισης

1. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης σημαίνει ότι δεν υφίσταται καμία διάκριση λόγω φύλου, 

στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σε σχέση ιδίως με την 

οικογενειακή κατάσταση, ιδίως όσον αφορά τη σύσταση, την εγκατάσταση ή την 

επέκταση μιας επιχείρησης ή την έναρξη ή επέκταση κάθε άλλης μορφής αυτοτελούς 

επαγγελματικής δραστηριότητας.
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2. Στους τομείς που καλύπτει η παράγραφος 1, η παρενόχληση και η σεξουαλική 

παρενόχληση θεωρούνται ως μεταχείριση που ενέχει διάκριση λόγω φύλου και, συνεπώς,

απαγορεύονται. Το γεγονός ότι ένα άτομο απορρίπτει ή ανέχεται τέτοιου είδους 

συμπεριφορά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως βάση για τη λήψη απόφασης που 

επηρεάζει το εν λόγω άτομο.

3. Στους τομείς που καλύπτει η παράγραφος 1, η εντολή άνισης μεταχείρισης προσώπων 

λόγω φύλου θεωρείται διάκριση.

Άρθρο 5

Θετική δράση

Προκειμένου να διασφαλίζεται εμπράκτως η πλήρης ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, στον 

εργασιακό βίο, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν μέτρα κατά την έννοια του 

άρθρου 157, παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως, 

παραδείγματος χάριν, εκείνα με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ γυναικών.
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Άρθρο 6

Σύσταση μιας εταιρείας

Με την επιφύλαξη των ειδικών όρων πρόσβασης σε ορισμένες δραστηριότητες που ισχύουν εξίσου 

και για τα δύο φύλα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι όροι 

για τη σύσταση μιας εταιρείας μεταξύ συζύγων ή μεταξύ συντρόφων συμβίωσης, όταν και στο 

βαθμό που αυτοί αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο, δεν είναι πιο περιοριστικοί από τους όρους 

για τη σύσταση εταιρείας μεταξύ άλλων προσώπων.

Άρθρο 7

Κοινωνική προστασία

1. Εφόσον υφίσταται σύστημα κοινωνικής προστασίας για τους αυτοαπασχολούμενους 

εργαζόμενους σε ένα κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 

για να εξασφαλίσει ότι οι σύζυγοι και οι σύντροφοι συμβίωσης, που αναφέρονται στο 

άρθρο 2, στοιχείο β), μπορούν να επωφεληθούν κάποιας κοινωνικής προστασίας,

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.
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2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν εάν η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 

κοινωνική προστασία εφαρμόζεται σε υποχρεωτική ή προαιρετική βάση. Αντιστοίχως,

μπορούν να προβλέπουν ότι αυτή η κοινωνική προστασία χορηγείται μόνον κατόπιν 

αιτήματος συζύγων ή συντρόφων συμβίωσης κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, στοιχείο 

β).

Άρθρο 8

Παροχές μητρότητας

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι στις 

αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες, τις γυναίκες συζύγους και τις συντρόφους 

συμβίωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 2, μπορεί να χορηγείται, σύμφωνα με το εθνικό 

δίκαιο, επαρκές επίδομα μητρότητας, το οποίο επιτρέπει τη διακοπή της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας για τουλάχιστον 14 εβδομάδες.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν εάν το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 επίδομα 

μητρότητας χορηγείται σε υποχρεωτική ή προαιρετική βάση. Αντιστοίχως, μπορούν να 

προβλέπουν ότι το επίδομα αυτό χορηγείται μόνον κατόπιν αιτήματος 

αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων γυναικών, γυναικών συζύγων και συντρόφων 

συμβίωσης, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.
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3. Το επίδομα που αναφέρεται στην παράγραφο 1, κρίνεται επαρκές εάν εξασφαλίζει 

εισόδημα τουλάχιστον ίσο προς:

α) το επίδομα που θα εισέπραττε το εν λόγω άτομο σε περίπτωση διακοπής των 

δραστηριοτήτων του για λόγους που οφείλονται στην κατάσταση της υγείας του· 

και/ή

β) τη μέση απώλεια εισοδήματος ή κέρδους σε σχέση με συγκρίσιμη προηγούμενη 

περίοδο υπαγόμενη σε οιοδήποτε ανώτατο όριο καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο,

και/ή

γ) κάθε άλλο οικογενειακό επίδομα που θεσπίζεται από το εθνικό δίκαιο, υπαγόμενο σε 

οιοδήποτε ανώτατο όριο καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο.

4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι 

αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες και οι γυναίκες σύζυγοι ή σύντροφοι 

συμβίωσης, που αναφέρονται στο άρθρο 2, έχουν πρόσβαση, κατά το δυνατόν, στις όποιες 

υπάρχουσες υπηρεσίες παροχής προσωρινής αντικατάστασης ή στις όποιες υφιστάμενες 

εθνικές κοινωνικές υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η πρόσβαση 

στις εν λόγω υπηρεσίες αποτελεί μία εναλλακτική λύση για το επίδομα ή μέρος αυτού, 

κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 9

Προάσπιση των δικαιωμάτων

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο, το οποίο θεωρεί ότι έχει υποστεί απώλεια 

ή ζημία λόγω παράλειψης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ακόμη και εάν 

η σχέση, στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι υπέστη μεταχείριση που ενείχε διάκριση, 

έχει λήξει, έχει πρόσβαση σε δικαστικές ή/και διοικητικές διαδικασίες, 

συμπεριλαμβανόμενων, οσάκις τα κράτη μέλη το κρίνουν σκόπιμο, των συμφιλιωτικών 

διαδικασιών, με σκοπό την επιβολή της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ενώσεις, οι οργανώσεις και άλλες νομικές οντότητες, 

που έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει το εθνικό τους δίκαιο, έννομο συμφέρον να 

εξασφαλίσουν ότι τηρείται η παρούσα οδηγία, μπορούν να κινούν, είτε εξ ονόματος του 

ενάγοντος είτε προς υπεράσπισή του, και με την έγκρισή του/της, κάθε δικαστική ή 

διοικητική διαδικασία που προβλέπεται για την επιβολή της εφαρμογής των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν υπό την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων περί των 

προθεσμιών άσκησης αγωγής σε σχέση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
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Άρθρο 10

Αποζημίωση ή αποκατάσταση

Τα κράτη μέλη εισάγουν στα εθνικά νομικά τους συστήματα τα μέτρα που απαιτούνται για να 

εξασφαλίζεται η πραγματική και αποτελεσματική αποζημίωση ή αποκατάσταση, όπως καθορίζεται 

από τα κράτη μέλη, όσον αφορά την απώλεια ή τη ζημία που υπέστη ένα πρόσωπο ως αποτέλεσμα 

διάκρισης λόγω φύλου, όπως αποζημίωση ή αποκατάσταση, αποτρεπτική και ανάλογη της ζημίας ή 

της απώλειας που υπέστη. Η αποζημίωση ή η αποκατάσταση αυτή δεν περιορίζεται εκ των 

προτέρων από καθορισμένο ανώτατο όριο.

Άρθρο 11

Φορείς για την ισότητα

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν και λαμβάνουν τις αναγκαίες διευθετήσεις για έναν ή 

περισσότερους φορείς για την προώθηση, την ανάλυση, την παρακολούθηση και την 

υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου. Οι 

εν λόγω φορείς μπορούν να αποτελούν τμήμα οργανισμών επιφορτισμένων, σε εθνικό 

επίπεδο, με την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή με τη διασφάλιση των 

ατομικών δικαιωμάτων ή με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης.
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2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα καθήκοντα των φορέων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:

α) την παροχή ανεξάρτητης βοήθειας σε θύματα διακρίσεων για την προώθηση των 

καταγγελιών τους περί διάκρισης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των θυμάτων, 

και των ενώσεων, οργανώσεων και άλλων νομικών οντοτήτων που αναφέρονται στο 

άρθρο 9, παράγραφος 2,

β) τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών σχετικά με τις διακρίσεις,

γ) τη δημοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων και τη διατύπωση συστάσεων για κάθε θέμα 

που αφορά αυτές τις διακρίσεις,

δ) την ανταλλαγή, σε κατάλληλο επίπεδο, διαθέσιμων πληροφοριών με τους 

αντίστοιχους ευρωπαϊκούς φορείς, όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 

των Φύλων.
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Άρθρο 12

Ένταξη της διάστασης του φύλου

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν ενεργά υπόψη τον στόχο της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

κατά τη διατύπωση και την εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, 

πολιτικών και δραστηριοτήτων στους τομείς που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 13

Διάδοση πληροφοριών

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας 

οδηγίας, καθώς και οι ήδη ισχύουσες σχετικές διατάξεις, γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους 

με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλη την επικράτειά τους.
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Άρθρο 14

Επίπεδο προστασίας

Τα κράτη μέλη μπορούν να εισάγουν ή να διατηρούν διατάξεις, οι οποίες είναι ευνοϊκότερες από 

τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία όσον αφορά στην προστασία της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να αποτελέσει λόγο για τη 

μείωση του επιπέδου προστασίας έναντι των διακρίσεων, από αυτό το οποίο παρέχεται ήδη από τα 

κράτη μέλη στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.
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Άρθρο 15

Εκθέσεις

1. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας στην Επιτροπή μέχρι τις …*.

Η Επιτροπή εκπονεί συνοπτική έκθεση προς υποβολή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο το αργότερο έως …**. Οσάκις ενδείκνυται, η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από 

προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

2. Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των ενδιαφερόμενων παραγόντων.

                                               

* ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία 6 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία 7 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 16

Εφαρμογή

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία μέχρι τις …* το αργότερο. 

Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα 

οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο

τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2. Οσάκις τούτο δικαιολογείται από ιδιαίτερες δυσχέρειες, τα κράτη μέλη μπορούν, εν 

ανάγκη, να έχουν πρόσθετη περίοδο 2 ετών μέχρι τις …**, προκειμένου να συμμορφωθούν 

με το άρθρο 7, και προκειμένου να συμμορφωθούν με το άρθρο 8 όσον αφορά τις γυναίκες 

συζύγους και συντρόφους συμβίωσης που αναφέρονται στο άρθρο 2, στοιχείο β).

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων 

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα 

οδηγία.

                                               

* ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία 2 έτη μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας.
** ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία 4 έτη μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 17

Κατάργηση

Η οδηγία 86/613/EΟΚ καταργείται με ισχύ από τις …*.

Οι αναφορές στην καταργηθείσα οδηγία νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                               

* ΕΕ: Παρεμβάλλεται η ημερομηνία 2 έτη μετά την έκδοση της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 19

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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Θέμα: Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση που υιοθέτησε το Συμβούλιο στις 

[8] Μαρτίου 2010 ενόψει της έκδοσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα 
και την κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 6 Οκτωβρίου 2008, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και την 

κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ1.

Η πρόταση εντάσσεται σε δέσμη πρωτοβουλιών για τον συνδυασμό επαγγελματικής , 

οικογενειακής και προσωπικής ζωής . Η εν λόγω δέσμη περιλαμβάνει επίσης πρόταση 

αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση 

της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 

εργαζομένων, έκθεση για την υλοποίηση των στόχων της Βαρκελώνης όσον αφορά τις 

υπηρεσίες φροντίδας για παιδιά προσχολικής ηλικίας και ανακοίνωση για καλύτερη 

ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Ενεργώντας σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθόρισε τη 

θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Μαΐου 20092. 

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη της στις 24 Mαρτίου 20093. 

Η Επιτροπή δεν υπέβαλε επίσημη αναθεωρημένη πρόταση κατόπιν της θέσης που καθόρισε 

το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.

Στις 30 Νοεμβρίου 2009, το Συμβούλιο κατέληξε με ειδική πλειοψηφία σε πολιτική 

συμφωνία για θέση σε πρώτη ανάγνωση.

                                               
1 Οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1986, σχετικά με την εφαρμογή 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη 
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς και για την προστασία της 
μητρότητας (ΕΕ L 359, της 19.12.1986, σ. 56).

2 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
3 ΕΕ C 228, 22 Σεπτεμβρίου 2009, σελ. 107.
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Σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 5 (ΣΛΕΕ), το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του σε 

πρώτη ανάγνωση με ειδική πλειοψηφία στις 8 Μαρτίου 2010.

II. ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος της πρότασης είναι να αλλάξει το νομικό πλαίσιο της Κοινότητας σχετικά με την

εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών για τους 

αυτοαπασχολούμενους και τις/τους συζύγους τους.

Αποσκοπεί στη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας των αυτοαπασχολούμενων 

εργαζόμενων, προκειμένου να εξαλειφθούν τα αντικίνητρα για τη γυναικεία 

επιχειρηματικότητα. Επιδιώκει επίσης τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας των 

«συμβοηθουσών/ούντων συζύγων», που συχνά εργάζονται κανονικά με τον 

αυτοαπασχολούμενο χωρίς να απολαύουν των αντίστοιχων δικαιωμάτων. 

Τα βασικά στοιχεία της πρότασης είναι τα ακόλουθα:

- ο ορισμός των « συμβοηθουσών/ούντων συζύγων» τροποποιείται ώστε να καλύπτει και 

τους συντρόφους συμβίωσης (δηλ. ανύπαντρα ζευγάρια) εφόσον και στο βαθμό που 

αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο·

- σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και οι 

συμβοηθούσες σύζυγοι δικαιούνται, κατόπιν αιτήματός τους, την ίδια περίοδο άδειας 

μητρότητας που δικαιούνται και οι μισθωτές εργαζόμενες (πρβ. οδηγία 92/85/ΕΚ)·

- σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, οι συμβοηθούσες/ούντες σύζυγοι μπορούν, 

κατόπιν αιτήματός τους, να επωφελούνται από το ίδιο τουλάχιστον επίπεδο κοινωνικής 

προστασίας όπως οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι.
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Εφόσον εκδοθεί, η οδηγία θα καταργήσει την οδηγία 86/613/EΟΚ4 και θα εφαρμόζεται όσον 

αφορά εκείνες τις πτυχές που δεν καλύπτονται από τις οδηγίες 2006/54/EΚ, 2004/113/EΚ και 

79/7/EΟΚ, προκειμένου να εφαρμόζεται πιο αποτελεσματικά η αρχή της ίσης μεταχείρισης 

γυναικών και ανδρών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα ή συμβάλλουν 

στην άσκηση τέτοιου είδους δραστηριότητας.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

1. Γενικές παρατηρήσεις:

α) Θέση της Επιτροπής επί των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 30 τροπολογίες (τροπολογίες 1-16, 18-19, 21-28, 

36, 39, 40, 46) στην πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή επεσήμανε κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης στην ολομέλεια ότι θα μπορούσε να δεχθεί 15 από τις τροπολογίες εν 

όλω, εν μέρει ή κατόπιν αναδιατύπωσης (τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 

22, 23, 27, 28). Ωστόσο, οι λοιπές τροπολογίες (τροπολογίες 5, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 

24, 25, 26, 36, 39, 40, 46) δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή.

2. Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Το Συμβούλιο θα μπορούσε να δεχθεί 10 από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου εν όλω, εν μέρει ή κατόπιν αναδιατύπωσης, και συγκεκριμένα:

                                               
4 Οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1986, σχετικά με την εφαρμογή 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη 
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς και για την προστασία της 
μητρότητας (ΕΕ L 359, της 19.12.1986, σ. 56).
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 Τροπολογία αριθ. 4 (αιτιολογική παράγραφος 10: αναφορά σε θετικές δράσεις): 

το Συμβούλιο, ωστόσο, θεωρεί ότι ο όρος «θετικές δράσεις» θα πρέπει να 

αντικατασταθεί από «θετική δράση» σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 

2006/54/ΕΚ (αιτιολογική παράγραφος 14 της γνώμης του σε πρώτη ανάγνωση)·

 Τροπολογία αριθ. 9 (αιτιολογική παράγραφος 18: ρητή αναφορά στο κείμενο σε 

αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους και συμβοηθούσες/ντες συζύγους): το 

Συμβούλιο πρόσθεσε επίσης αναφορά στους συντρόφους συμβίωσης των 

αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων (όταν και στο βαθμό που αναγνωρίζονται 

από το εθνικό δίκαιο) στην αιτιολογική παράγραφο 21 της γνώμης του σε πρώτη 

ανάγνωση·

 Τροπολογία αριθ. 12 (άρθρο 4: προσθήκη αναφοράς στην ανάγκη προώθησης της 

επιχειρηματικότητας των γυναικών): το Συμβούλιο συμφώνησε με το 

Κοινοβούλιο ότι θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί μνεία στη δημιουργία 

επιχειρήσεων από γυναίκες, λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο χάσμα μεταξύ των 

φύλων στον τομέα της επιχειρηματικότητας (άρθρο 6 της θέσης του Συμβουλίου

σε πρώτη ανάγνωση)·

 Τροπολογίες αριθ. 13 και 39 (άρθρο 5: προσθήκη της λέξης «μεταξύ» πριν από 

τις λέξεις «συντρόφων συμβίωσης»): το Συμβούλιο συμφώνησε με το 

Κοινοβούλιο ότι αυτή η προσθήκη θα αποσαφηνίσει ότι οι όροι για τη δημιουργία 

επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι οι ίδιοι ανεξαρτήτως της προσωπικής 

κατάστασης (άρθρο 6 της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση)·

 Τροπολογία αριθ. 18 (νέο άρθρο 7α για την αναγνώριση της εργασίας των 

συμβοηθούντων/σών συζύγων): το Συμβούλιο ενσωμάτωσε την ουσία αυτής της 

τροπολογίας στην αιτιολογική παράγραφο 8 στη θέση του σε πρώτη ανάγνωση· 

 Τροπολογία αριθ. 22 (άρθρο 10 παράγραφος 2 νέο στοιχείο γα)): το Συμβούλιο 

θεωρεί ότι ο όρος «ομόλογους» θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο 

«αντίστοιχους» (άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της θέσης του Συμβουλίου

σε πρώτη ανάγνωση)·
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 Τροπολογία αριθ. 23 (προσθήκη νέας διάταξης (νέο άρθρο 10α) σχετικά με τη 

συνεκτίμηση της ισότητας ανδρών και γυναικών στις διάφορες πολιτικές): το 

Συμβούλιο θεωρεί ότι αυτή η νέα διάταξη θα αποτελέσει σαφή βελτίωση σε 

σχέση με την υφιστάμενη οδηγία (άρθρο 12 της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση)· 

 Τροπολογία αριθ. 27 (άρθρο 14 παράγραφος 2): το Συμβούλιο θα μπορούσε να 

συμφωνήσει με το πρώτο τμήμα της τροπολογίας που εισάγει προϋποθέσεις 

(«εφόσον τούτο δικαιολογείται από ιδιαίτερες δυσχέρειες…») αλλά εκτιμά ότι δεν 

μπορεί να γίνει δεκτή η μείωση της πρόσθετης περιόδου σε ένα έτος. Δεν είναι 

άλλωστε ούτε υπέρ της επέκτασης της πρόσθετης περιόδου ώστε να καλύπτει 

όλες τις διατάξεις της οδηγίας (άρθρο 16 παράγραφος 2 της θέσης του 

Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση)· 

 Τροπολογία αριθ. 28 (άρθρο 14α νέο: ελάχιστες προϋποθέσεις). Το Συμβούλιο

ενσωμάτωσε την ουσία αυτής της τροπολογίας στην αιτιολογική παράγραφο 22 

στη θέση του σε πρώτη ανάγνωση.

Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν θεώρησε σκόπιμο να δεχτεί τις ακόλουθες τροπολογίες:

 Αριθ. 1 (αιτιολογική παράγραφος 4: αναφορά στην ανάγκη βελτίωσης της 

κατάστασης των συμβοηθουσών/ούντων συζύγων στη βιοτεχνία, το εμπόριο, τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ελεύθερα επαγγέλματα): το Συμβούλιο

δεν θεωρεί απαραίτητο να αναφερθούν ρητά αυτοί οι τομείς (αιτιολογική 

παράγραφος 4 της θέσης του σε πρώτη ανάγνωση)·
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 Αριθ. 2 (νέα αιτιολογική παράγραφος 4α): το Συμβούλιο δεν θεωρεί σκόπιμο να 
θεσπιστεί σύστημα υποχρεωτικής καταχώρισης των συμβοηθουσών/ούντων 
συζύγων. Επιπλέον, στην αιτιολογική παράγραφο 16 της θέσης του Συμβουλίου
σε πρώτη ανάγνωση επισημαίνεται ότι οι συμβοηθούσες/ούντες σύζυγοι ή οι 
σύντροφοι συμβίωσης των αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων που έχουν 
πρόσβαση σε σύστημα κοινωνικής προστασίας, θα πρέπει επίσης να δικαιούνται 
κοινωνική προστασία.  Τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα 
μέτρα για την οργάνωση της εν λόγω κοινωνικής προστασίας σύμφωνα με το 
εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη είναι αρμόδια να αποφασίζουν εάν η εν 
λόγω κοινωνική προστασία θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά ή εθελοντικά·

 Αριθ. 3 (νέα αιτιολογική παράγραφος 7β): το Συμβούλιο δεν θεωρεί σκόπιμο να 
θεσπίσει υποχρέωση να καθοριστούν σαφώς προσδιορισμένο επαγγελματικό 
καθεστώς και τα δικαιώματα των συμβοηθουσών/ούντων συζύγων·

 Αριθ. 5 (αιτιολογική παράγραφος 11): το Συμβούλιο δεν θεωρεί σκόπιμο να 
τροποποιήσει την παρούσα διατύπωση της ισχύουσας οδηγίας 86/613/ΕΟΚ 
(αιτιολογική παράγραφος 13 της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση)·

 Αριθ. 6 (αιτιολογική παράγραφος 12): το Συμβούλιο θεωρεί αυτή την τροπολογία 
περιττή διότι αποτελεί πάγια νομολογία ότι τα κράτη μέλη, κατά την άσκηση των 
εθνικών αρμοδιοτήτων τους, πρέπει να συμμορφώνονται με το κοινοτικό δίκαιο 
όπως ερμηνεύεται από το Δικαστήριο·
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 Αριθ. 7 (αιτιολογική παράγραφος 13): το Συμβούλιο δεν κρίνει σκόπιμο να 
καθορισθεί ότι το επίπεδο προστασίας των της/του συμβοηθούσας/ντος συζύγου 
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων πρέπει να είναι ανάλογο με το βαθμό 
συμμετοχής του στις δραστηριότητες του αυτοαπασχολούμενου εργαζομένου 
στην οικογενειακή επιχείρηση. Κρίθηκε ότι θα πρέπει να είναι τα κράτη μέλη που 
θα οργανώνουν την εν λόγω κοινωνική προστασία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
και ειδικότερα που θα λαμβάνουν την απόφαση εάν η εν λόγω κοινωνική 
προστασία είναι αναλογική της συμμετοχής στις δραστηριότητες του 
αυτοαπασχολούμενου εργαζόμενου ή/ και του βαθμού συνεισφοράς (αιτιολογική 
παράγραφο 16 της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση),

 Αριθ. 8 (αιτιολογική παράγραφος 16): το Συμβούλιο δεν μπορεί να δεχθεί την 
τροποποίηση αυτή καθ’όσον εκτιμά ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η αναφορά στην 
ποιότητα και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας (αιτιολογική παράγραφος 19 της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση),

 Αριθ. 10 (άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)): το Συμβούλιο θεωρεί σκόπιμο να 
διαγραφεί ο ορισμός αυτός και να μεταφερθεί σε νέο άρθρο (άρθρο 2 της θέσης 
του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση) όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας. Επίσης, το Συμβούλιο δεν θεωρεί σκόπιμο να αναφερθούν οι τομείς 
αυτοί όπως η γεωργία, τα ελεύθερα επαγγέλματα, η βιοτεχνία και οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις δεδομένου ότι θεωρεί ότι δεν υπάρχει βάσιμος λόγος τροποποίησης 
του κειμένου του ορισμού ως έχει στην ισχύουσα οδηγία,

 Τροπολογία 11 (Άρθρο 3 παράγραφος 1)): Το Συμβούλιο δεν θεωρεί αναγκαία 
την προσθήκη της διαχείρισης επιχείρησης σε καταστάσεις στις οποίες θα πρέπει 
να ισχύει η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης, εφόσον δεν θεωρεί 
δικαιολογημένη την τροποποίηση της ισχύουσας διάταξης που περιλαμβάνεται 
στην οδηγία 86/613/EΟΚ (Άρθρο 4 παράγραφος 1)) της θέσης του Συμβουλίου
σε πρώτη ανάγνωση),
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 Τροποποιήσεις αριθ 14 και 40 (Άρθρο 6): Ενώ το Συμβούλιο θα μπορούσε να 
αποδεχθεί την προσθήκη αναφοράς στους συντρόφους συμβίωσης, δεν είναι 
ωστόσο σε θέση να αποδεχθεί τους όρους που περιλαμβάνονται στην 
τροποποίηση σχετικά με την κοινωνική προστασία, καθώς θεωρεί ότι τα κράτη 
μέλη είναι αρμόδια να αποφασίζουν εάν η εν λόγω κοινωνική προστασία θα 
εφαρμόζεται υποχρεωτικά ή εθελοντικά (όπως εξηγείται περαιτέρω στην 
αιτιολογική παράγραφο 16 της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση),

 Τροπολογία αριθ. 15 (Άρθρο 7 παράγραφος 1) σχετικά με τη διάρκεια της άδειας 
μητρότητας): το Συμβούλιο εκτιμά ότι η οδηγία δεν θα πρέπει να προβλέπει 
ειδικά προσαρμοσμένες άδειες λόγω μητρότητας με βάση προσωπική επιλογή, 
καθώς οι άδειες θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ισχύουσα και μελλοντική 
εθνική νομοθεσία, αλλά θα πρέπει να προβλέπει επαρκή επιδόματα μητρότητας 
που να επιτρέπουν διακοπές της επαγγελματικής δραστηριότητας λόγω 
εγκυμοσύνης (Άρθρο 8 παράγραφος 1 της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση), 

 Τροπολογία αριθ. 16 (άρθρο 7 παράγραφος 3): το Συμβούλιο θεωρεί ότι κάθε 

σχετική διάταξη θα ήταν ασαφής και θα οδηγούσε σε νομική αβεβαιότητα 

δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο διακριτικής 

μεταχείρισης (Άρθρο 8 παράγραφος 3 της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση).

 Τροπολογία αριθ. 19 (άρθρο 8 παράγραφος 1): προσθήκη του όρου 

«αποτελεσματικές». Το Συμβούλιο εκτιμά ότι το κείμενο πρέπει να 

ευθυγραμμισθεί με τις ισχύουσες διατάξεις των οδηγιών 2006/54/ΕΚ και 

2004/113/ΕΚ (Άρθρο 9 παράγραφος 1 της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση) 

 Τροπολογία αριθ. 21 (άρθρο 10 παράγραφος 2): αναφορά στο φορέα που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1): το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί η διατύπωση που αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής 

(«φορείς»), ώστε να καταστεί σαφές ότι οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 10 

παράγραφος 2) είναι οι ίδιοι με εκείνους τους φορείς που είναι υπεύθυνοι στις 

οδηγίες 2004/113/ΕΚ και 2006/54/ΕΚ (Άρθρο 11 παράγραφος 2 της θέσης του 

Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση),
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 Τροπολογία αριθ. 24 (άρθρο 11): αναφορά στο Διαδίκτυο ως μέσο διάδοσης 

πληροφοριών). Το Συμβούλιο δεν θεωρεί χρήσιμη την τροποποίηση του κειμένου 

της πρότασης της Επιτροπής που είναι το ίδιο με τις ισχύουσες διατάξεις των 

οδηγιών 2006/54/ΕΚ και 2004/113/EΚ (Άρθρο 13 της θέσης του Συμβουλίου σε 

πρώτη ανάγνωση),

 Τροπολογία αριθ. 25 (Άρθρο 13 παράγραφος 1)). Προθεσμίες για την 

κοινοποίηση της πληροφορίας σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας και για την 

έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την οδηγία): Το Συμβούλιο δεν διάκειται 

ευνοϊκά προς τη μείωση των προθεσμιών ως έχουν στην πρόταση της Επιτροπής 

(Άρθρο 15 της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση),

 Τροπολογία αριθ. 26 (άρθρο 13 (νέο): επανεξέταση της οδηγίας): Το Συμβούλιο

δεν θεωρεί αναγκαία την πρόβλεψη ρήτρας επανεξέτασης,

 Τροπολογία αριθ. 36 (άρθρο 2α (νέο): απαγόρευση κάθε διακριτικής μεταχείρισης 
λόγω της έγγαμης ή της οικογενειακής κατάστασης): Το Συμβούλιο δεν θεωρεί 
σκόπιμο να λάβει υπόψη την τροπολογία αυτή για τους ίδιους λόγους με εκείνους 
που αφορούν την τροπολογία αριθ. 6,

 Τροπολογία αριθ. 46 (άρθρο 7 παράγραφος 4): διάταξη σχετικά με την πρόσβαση
στις εθνικές κοινωνικές υπηρεσίες εκτός από το επίδομα μητρότητας): το 
Συμβούλιο δεν υποστηρίζει την τροπολογία αυτή διότι εκτιμά ότι τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να είναι σε θέση να προβλέψουν ότι η πρόσβαση στις κοινωνικές 
υπηρεσίες αυτές είναι μια εναλλακτική λύση ή μέρος του επιδόματος (Άρθρο 8 
παράγραφος 4 της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση).

Η Επιτροπή αποδέχθηκε τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.
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3. Ειδικές παρατηρήσεις

Κοινωνική προστασία (Άρθρο 7 και αιτιολογική παράγραφος 16 της θέσης του 
Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση)

Το Συμβούλιο συμφωνεί με το Κοινοβούλιο στην αρχή ότι, λαμβανομένης υπόψη της 
συμμετοχής τους στις δραστηριότητες της οικογενειακής επιχείρησης, οι σύζυγοι, ή, 
εφόσον και στο βαθμό που αναγνωρίζεται από το εθνικό δίκαιο, οι σύντροφοι 
συμβίωσης των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε 
σύστημα κοινωνικής προστασίας, πρέπει επίσης να δικαιούνται κοινωνικής προστασίας.

Κατά την άποψη του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα για την οργάνωση της εν λόγω κοινωνικής προστασίας σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα, πρέπει να αφεθεί στα κράτη μέλη να αποφασίζουν εάν η 
εν λόγω κοινωνική προστασία θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά ή εθελοντικά και θα 
παρέχεται μόνο κατόπιν αιτήματος των συμβοηθουσών/ούντων συζύγων ή συντρόφων 
διαβίωσης.

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν ότι η κοινωνική 
προστασία είναι αναλογική της συμμετοχής στις δραστηριότητες του 
αυτοαπασχολούμενου εργαζόμενου ή/ και του βαθμού συνεισφοράς.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει 

επίσης να είναι σε θέση να διατηρούν εθνικές διατάξεις που περιορίζουν την πρόσβαση 

σε ειδικά συστήματα κοινωνικής προστασίας, ή σε ορισμένο επίπεδο προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένων ειδικών όρων χρηματοδότησης, για ορισμένες ομάδες 

αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων ή επαγγελμάτων, με την προϋπόθεση να είναι 

διαθέσιμη η πρόσβαση σε γενικό σύστημα.
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Επιδόματα μητρότητας και υπηρεσίες προσωρινής αντικατάστασης (Άρθρο 8, 

αιτιολογικές παράγραφοι 17 και 18 της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση) 

Ενόψει της οικονομικής και φυσικής ευπάθειας, το Συμβούλιο συμμερίζεται τις απόψεις 

του Κοινοβουλίου για την ανάγκη να παρέχεται στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και 

εγκύους συζύγους ή συντρόφους συμβίωσης των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων η 

άδεια μητρότητας με επαρκή διάρκεια ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή πορεία μιας 

κανονικής εγκυμοσύνης και φυσικής αποκατάστασης της μητέρας μετά από κανονικό 

τοκετό. 

Ωστόσο, ενόψει του καθεστώτος τους ως αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, 

το Συμβούλιο δεν θεωρεί σκόπιμο να προβλέψει ότι οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες 

και, κατ’αναλογία, οι συμβοηθούσες/ούντες σύζυγοι ή οι σύντροφοι συμβίωσης των 

αυτοαπασχολούμενων εργαζόμενων πρέπει να δικαιούνται, κατόπιν αιτήματός τους, 

την ίδια περίοδο άδειας μητρότητας, όπως προβλέπεται στην οδηγία 92/85/ΕΟΚ. Η 

οδηγία αυτή ισχύει μόνο για υπαλλήλους που υπόκεινται σε διαφορετικές διατάξεις σε 

σύγκριση με τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες.

Για το λόγο αυτό, το Συμβούλιο κρίνει ότι θα ήταν προτιμότερο να προβλέπεται ότι, οι 

αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και οι γυναίκες σύζυγοι και σύντροφοι συμβίωσης θα 

πρέπει, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, να δικαιούνται τη χορήγηση επαρκών 

επιδομάτων μητρότητας που να τους επιτρέπουν διακοπές της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας για 14 τουλάχιστον εβδομάδες.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξακολουθούν να είναι αρμόδια για την οργάνωση των 
παροχών αυτών, περιλαμβανομένης και της σύστασης του επιπέδου των συνεισφορών 
και όλων των ρυθμίσεων σχετικά με τις παροχές και τις πληρωμές, με την προϋπόθεση 
ότι θα συμμορφώνονται με τις ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας. Θα 
πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν ειδικότερα σε ποια περίοδο πριν ή/ και μετά τον 
τοκετό χορηγείται το δικαίωμα των επιδομάτων μητρότητας. Θα πρέπει επίσης να 
καθορίζουν αν λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση του προσώπου ή της 
οικογένειας κατά τη σύσταση των συνεισφορών ή/ και των επιδομάτων.
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Επιπλέον, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της αυτοαπασχόλησης, το 
Συμβούλιο θεωρεί ότι οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και γυναίκες σύζυγοι ή, εφόσον 
και στο βαθμό που αναγνωρίζεται από το εθνικό δίκαιο, οι σύντροφοι συμβίωσης 
αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων, πρέπει να έχουν πρόσβαση, στο μέτρο του 
δυνατού, σε κάθε μορφή υπάρχουσας υπηρεσίας που προσφέρει προσωρινή 
αντικατάσταση, επιτρέποντας διακοπές της επαγγελματικής τους δραστηριότητας λόγω 
εγκυμοσύνης ή μητρότητας, ή σε τυχόν υφιστάμενες εθνικές κοινωνικές υπηρεσίες. Η 
πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές μπορεί να αποτελεί εναλλακτική λύση ή μέρος του 
επιδόματος μητρότητας.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η θέση που υιοθέτησε σε πρώτη ανάγνωση για την εφαρμογή της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική 
δραστηριότητα συνιστά μια ισορροπημένη και ρεαλιστική λύση στα ζητήματα που 
καλύπτονται από την πρόταση της Επιτροπής, δεδομένου ότι δεν πρέπει ειδικότερα να γίνεται 
παρέμβαση στην οργάνωση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας των κρατών μελών ή 
στη χρηματοδότησή τους. 

Κατά την άποψή του, οι διατάξεις που αναφέρονται στην εν λόγω θέση θα πρέπει να 
βοηθήσουν στην άρση των εμποδίων στην πρόσβαση των γυναικών σε ανεξάρτητη 
δραστηριότητα και να επιτρέψουν, ως εκ τούτου, τον ευκολότερο συνδυασμό των αυτοτελών 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων και των οικογενειακών υποχρεώσεων.

Το Συμβούλιο προσβλέπει σε εποικοδομητική συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
ώστε να επιτευχθεί τελική συμφωνία για τη σημαντική αυτή οδηγία.

______________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2010 (01.03)
(OR. fr)

Διοργανικός φάκελος:
2008/0192 (COD)

6324/10

CODEC 107
SOC 99

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς: την ΕΜΑ/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θέμα: Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν 
αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και την κατάργηση της οδηγίας 
86/613/EΟΚ (πρώτη ανάγνωση) (ΝΠ+Δ)
- Έγκριση
α) της θέσης του Συμβουλίου
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου

1. Στις 6 Οκτωβρίου 2008, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συμβούλιο την προαναφερόμενη πρόταση1, 

η οποία βασίζεται στο άρθρο 141 παράγραφος 3 της ΣΕΚ.

2. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη της στις 24 Μαρτίου 20092.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Μαΐου 20093.

                                               
1 έγγρ. 13981/08 SOC 574 CODEC 1284.
2 ΕΕ C 228, 22/09/2009, σ. 107.
3 έγγρ. 8840/09 CODEC 552 TRANS 259.
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4. Κατά την 2980ή σύνοδο της 30ής Νοεμβρίου 2009, το Συμβούλιο «Μεταφορές, 

Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια» κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για τη θέση του Συμβουλίου 

σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την προαναφερόμενη πρόταση κανονισμού.

5. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο:

- να εγκρίνει, με αποχή της αντιπροσωπίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ως σημείο «Α» της 

ημερήσιας διάταξης προσεχούς συνόδου του την κοινή θέση του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση που περιέχεται στο έγγραφο 17279/09 καθώς και το σκεπτικό που περιέχεται 

στο έγγραφο 17279/09 ADD 1,

- να αποφασίσει να καταχωρηθεί στα πρακτικά της εν λόγω συνόδου η δήλωση που 

περιλαμβάνεται στην προσθήκη του παρόντος σημειώματος.

____________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2010 (02.03)
(OR. fr,en)

Διοργανικός φάκελος :
2008/0192 (COD)

6324/10
ADD 1

CODEC 107
SOC 99

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α»
της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς : την ΕΜΑ / το Συμβούλιο
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 13981/08 SOC 574 CODEC 1284
Θέμα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των αυτοαπασχολούμενων ανδρών 
και γυναικών και την κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ (πρώτη ανάγνωση) 
(ΝΠ + Δ)
- Έγκριση
α) της κοινής θέσης
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου
- Δήλωση

Δήλωση της βελγικής αντιπροσωπίας όσον αφορά το άρθρο 7 παράγραφος 4

Η βελγική αντιπροσωπία δηλώνει ότι το σύστημα δελτίων («titres-services» - τίτλοι αγοράς 

υπηρεσιών) που εφαρμόζει, πρέπει να θεωρείται ως εθνική κοινωνική υπηρεσία για τους σκοπούς 

του άρθρου 7, παράγραφος 4.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2010 (04.03)
(OR. fr)

Διοργανικός φάκελος :
2008/0192 (COD)

6324/10
COR 1

CODEC 107
SOC 99

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς : την ΕΜΑ/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θέμα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 

εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν 
αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και την κατάργηση της οδηγίας 
86/613/EΟΚ (πρώτη ανάγνωση) (ΝΠ+Δ)
- Έγκριση
α) της θέσης του Συμβουλίου
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου

Σελίδα 2, σημείο 5, πρώτη περίπτωση:

Η παράγραφος: «-να εγκρίνει, με αποχή της αντιπροσωπίας του Ηνωμένου Βασιλείου, ως σημείο 

«Α» της ημερήσιας διάταξης προσεχούς συνόδου του την κοινή θέση του Συμβουλίου σε 

πρώτη ανάγνωση που περιέχεται στο έγγραφο 17279/09 καθώς και το σκεπτικό που 

περιέχεται στο έγγραφο 17279/09 ADD 1,»,

τροποποιείται ως εξής: «-να εγκρίνει, με αποχή των αντιπροσωπιών  του Ηνωμένου Βασιλείου, 

της Ουγγαρίας και της Γερμανίας, ως σημείο «Α» της ημερήσιας διάταξης προσεχούς 

συνόδου του την κοινή θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση που περιέχεται στο 

έγγραφο 17279/09 καθώς και το σκεπτικό που περιέχεται στο έγγραφο 17279/09 ADD 1,».

_______________
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 22.3.2010 
COM(2010)99 τελικό 

2008/0192 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 294 παράγραφος 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
σχετικά µε 

τη θέση σε πρώτη ανάγνωση του Συµβουλίου ενόψει της έγκρισης της πρότασης 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εφαρµογή της 

αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη 
δραστηριότητα και την κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ  



 

EL 2   EL 

2008/0192 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 294 παράγραφος 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
σχετικά µε 

τη θέση σε πρώτη ανάγνωση του Συµβουλίου ενόψει της έγκρισης της πρότασης 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εφαρµογή της 

αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη 
δραστηριότητα και την κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Η Επιτροπή ενέκρινε στις 3 Οκτωβρίου 2008 την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη επαγγελµατική δραστηριότητα και την 
κατάργηση της οδηγίας 86/613/EΟΚ (COM(2008) 636 τελικό). 

Η εν λόγω πρόταση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο στις 3 
Οκτωβρίου 2008. 

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε γνώµη στις 24 Μαρτίου 2009. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε γνώµη στις 6 Μαΐου 2009 σε πρώτη ανάγνωση. 

Κατά τη συζήτηση στην ολοµέλεια, η Επιτροπή έλαβε θέση σχετικά µε τις προτεινόµενες 
τροπολογίες. Η Επιτροπή δεν ενέκρινε επίσηµη πρόταση που τροποποιήθηκε µετά τη 
γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Το Συµβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 8 Μαρτίου 2010 µε ειδική 
πλειοψηφία. 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ο στόχος της πρότασης είναι να αλλάξει το νοµικό πλαίσιο της Κοινότητας σχετικά µε την 
εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης γυναικών και ανδρών για τους 
αυτοαπασχολούµενους και τις/τους συζύγους τους. 

Εισάγονται ουσιαστικές τροποποιήσεις της ισχύουσας οδηγίας που χρονολογείται από το 
1986. Καταρχήν, διευρύνεται η έννοια των συζύγων, στην οποία συµπεριλαµβάνονται οι 
σύντροφοι συµβίωσης, εφόσον αναγνωρίζονται από την εθνική νοµοθεσία. ∆εύτερον, η 
πρόταση προβλέπει ότι ο/η συµβοηθών/συµβοηθούσα σύζυγος του αυτοαπασχολούµενου 
εργαζόµενου, λόγω της συµβολής του/της στη δραστηριότητα της οικογενειακής επιχείρησης, 
πρέπει να µπορεί να δικαιούται, µετά από αίτηµά του/της, κοινωνική προστασία του ίδιου 
επιπέδου όπως ο αυτοαπασχολούµενος εργαζόµενος. Τέλος, η πρόταση προβλέπει ότι οι 
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αυτοαπασχολούµενες εργαζόµενες και οι συµβοηθούσες σύζυγοι µπορούν να δικαιούνται, 
µετά από αίτηµά τους, άδεια µητρότητα ίσης διαρκείας µε αυτή που προβλέπεται στην οδηγία 
για την προστασία των εγκύων εργαζοµένων (14 εβδοµάδες), µε αποδοχές κατ' αρχήν ύψους 
αντίστοιχου µε αυτό του επιδόµατος ασθενείας. 

3. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

3.1. Σύντοµες γενικές παρατηρήσεις  

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η θέση του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση διαφέρει αισθητά 
από την πρόταση της Επιτροπής και τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως όσον 
αφορά την κοινωνική προστασία των συµβοηθούντων συζύγων. Πράγµατι, ενώ η Επιτροπή 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούν ότι οι συµβοηθούντες/συµβοηθούσες σύζυγοι 
πρέπει να µπορούν να δικαιούνται κοινωνική προστασία του ίδιου επιπέδου όπως ο 
αυτοαπασχολούµενος εργαζόµενος, η θέση του Συµβουλίου περιορίζεται στο να εγγυάται ότι 
οι συµβοηθούντες/συµβοηθούσες σύζυγοι έχουν πρόσβαση σε σύστηµα «κοινωνικής 
προστασίας». 

Όσον αφορά την άδεια µητρότητας για αυτοαπασχολούµενες εργαζόµενες ή συµβοηθούσες 
συζύγους, η θέση του Συµβουλίου ανταποκρίνεται περισσότερο στην τροπολογία που 
ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποδέχτηκε η Επιτροπή, η οποία προβλέπει την 
αρχή της προσαρµογής στις ειδικές ανάγκες των ενδιαφεροµένων προσώπων. Ωστόσο, η 
θέση του Συµβουλίου σχετικά µε την παράγραφο 3 του άρθρου 7 όσον αφορά το κατάλληλο 
επίπεδο του επιδόµατος µητρότητας απέχει περισσότερο από τις θέσεις της Επιτροπής και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

3.2. Συνέχεια που δόθηκε στις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση 

3.2.1. Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση και στη θέση σε 
πρώτη ανάγνωση του Συµβουλίου 

Η θέση του Συµβουλίου ενσωµατώνει τις ακόλουθες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στα άρθρα της πρότασης, που είχαν γίνει επίσης αποδεκτές από την Επιτροπή: 

- τροπολογία 12: στο άρθρο σχετικά µε τη θετική δράση προστίθεται ρητή αναφορά στην 
προώθηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των γυναικών· 

- τροπολογία 13: συντακτική διευκρίνιση σχετικά µε τους όρους για τη δηµιουργία µιας 
εταιρείας· 

- τροπολογία 15: το κείµενο που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο αναφέρει συγκεκριµένα την 
προσαρµογή της διάταξης σχετικά µε τις ειδικές ανάγκες των αυτοαπασχολούµενων 
γυναικών και των συµβοηθουσών συζύγων· 

- τροπολογία 18: η αναφορά της αναγνώρισης της εργασίας που παρέχουν οι 
συµβοηθούντες/συµβοηθούσες σύζυγοι περιλαµβάνεται στην αιτιολογική σκέψη 7 του 
κειµένου που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο· 
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- τροπολογία 22: η προσθήκη σχετικά µε την αρµοδιότητα των εθνικών οργανισµών ισότητας 
στον τοµέα της ανταλλαγής πληροφοριών µε τους οµόλογους ευρωπαϊκούς οργανισµούς· 

- τροπολογία 23: νέο άρθρο σχετικά µε την έννοια της συνεκτίµησης της ισότητας ανδρών 
και γυναικών στις διάφορες πολιτικές· 

- τροπολογία 27: απαίτηση «ιδιαίτερων δυσχερειών» για την παροχή της πρόσθετης περιόδου 
για την εφαρµογή της οδηγίας· 

- τροπολογία 28: προσθήκη νέου άρθρου σχετικά µε τη φύση των «ελάχιστων 
προϋποθέσεων» της πρότασης. 

3.2.2. Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση αλλά δεν έγιναν 
δεκτές στη θέση σε πρώτη ανάγνωση του Συµβουλίου 

- τροπολογίες 21 και 22 σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα: η Επιτροπή 
αποδέχτηκε τις τροπολογίες αυτές στην ουσία. Το Συµβούλιο ήθελε, ωστόσο, να 
προσαρµόσει το κείµενο αυτής της τυποποιηµένης διάταξης στο κείµενο της πιο πρόσφατης 
οδηγίας σχετικά µε την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών (η οδηγία «αναδιατύπωση»1). Η 
Επιτροπή αποδέχτηκε την αρχή αυτή. 

3.3. Νέες διατάξεις που εισάγει το Συµβούλιο και θέση της Επιτροπής σχετικά µε 
αυτές 

∆ύο διατάξεις της θέσης σε πρώτη ανάγνωση του Συµβουλίου αξίζουν ιδιαίτερης µνείας, 
επειδή αποµακρύνονται ουσιαστικά από την πρόταση της Επιτροπής και τη γνώµη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόκειται για το άρθρο 6 και το άρθρο 7 παράγραφος 3 του 
κειµένου της θέσης του Συµβουλίου που αφορά, αντίστοιχα, την κοινωνική προστασία των 
συµβοηθούντων/συµβοηθουσών συζύγων και το επίδοµα µητρότητας των 
αυτοαπασχολουµένων γυναικών και των συµβοηθουσών συζύγων. 

Όσον αφορά το άρθρο 6, η Επιτροπή υποστήριξε την πρότασή της να δώσει στις/στους 
συµβοηθούσες/συµβοηθούντες συζύγους το ίδιο επίπεδο κοινωνικής προστασίας όπως και οι 
αυτοαπασχολούµενοι εργαζόµενοι. Επειδή οι συµβοηθούντες/συµβοηθούσες σύζυγοι 
συµµετέχουν συνήθως στις δραστηριότητες της επιχείρησης, κάθε άλλη προσέγγιση φαίνεται 
να µην επιτρέπει την επίτευξη του στόχου της πρότασης, δηλαδή να εφαρµόζεται η αρχή της 
ίσης µεταχείρισης µεταξύ των γυναικών (η συντριπτική πλειονότητα των συµβοηθούντων 
συζύγων είναι γυναίκες) και των ανδρών (η πλειονότητα - 2/3 – των αυτοαπασχολούµενων 
είναι άνδρες). 

Κατά τις διαπραγµατεύσεις στο Συµβούλιο, έγινε σαφώς εµφανές ότι κάθε στοιχείο 
σύγκρισης ανάµεσα στο επίπεδο της προστασίας που χορηγείται στους 
αυτοαπασχολούµενους εργαζόµενους και στις/στους συµβοηθούσες/συµβοηθούντες 
συζύγους θα αντιµετώπιζε την αντίσταση των περισσότερων κρατών µελών. Η Επιτροπή 
υπογράµµισε λοιπόν ότι, µολονότι πρόκειται για µια ουσιαστική τροποποίηση του κειµένου 
της µε την οποία µειώνεται το φιλόδοξο επίπεδο της πρότασης, είναι όπως πρόθυµη να 
συµφωνήσει προκειµένου να µπορέσει το Συµβούλιο να καταλήξει σε πολιτική συµφωνία, 

                                                 
1 Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την 

εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα 
εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση), ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23. 
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που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατή. Πράγµατι, η Επιτροπή θεώρησε ότι το κείµενο που 
εγκρίθηκε από το Συµβούλιο αποτελούσε σηµαντική βελτίωση της σηµερινής κατάστασης, 
τόσο για τους αυτοαπασχολούµενους εργαζόµενους όσο και για τις/τους 
συµβοηθούντες/συµβοηθούσες συζύγους. Πράγµατι, όσον αφορά τους αυτοαπασχολούµενους 
εργαζόµενους και τις/τους συµβοηθούσες/συµβοηθούντες συζύγους, η νέα διάταξη για το 
επίδοµα µητρότητας θεσπίζει για πρώτη φορά, σε επίπεδο Ένωσης, το δικαίωµα σε επίδοµα 
µε στόχο να καταστεί δυνατή η διακοπή των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων για ελάχιστη 
περίοδο 14 εβδοµάδων. Όσον αφορά ειδικότερα τις/τους συµβοηθούσες/συµβοηθούντες 
συζύγους και τις/τους συντρόφους διαβίωσης, η διάταξη όπως εγκρίθηκε από το Συµβούλιο 
θα έδινε στις/στους συµβοηθούσες/συµβοηθούντες συζύγους και στις/στους συντρόφους 
διαβίωσης το δικαίωµα πρόσβασης ιδίω ονόµατι στην κοινωνική προστασία, ανεξάρτητα από 
τον τύπο συστήµατος και δικαιώµατος κάποιας έµµεσης κοινωνικής προστασίας (µέσω του 
αυτοαπασχολούµενου εργαζόµενου). 

Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη το γεγονός ότι, λόγω της κατ' αρχήν αντίθεσης δύο κρατών 
µελών σε κάθε νοµοθετικό κείµενο για τον εν λόγω τοµέα, το Συµβούλιο δεν θα µπορούσε να 
λάβει οµόφωνη απόφαση. 

Κατά τη συνεδρίαση του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 30ής Νοεµβρίου 2009, η 
Προεδρία τροποποίησε την πρότασή της για συµβιβασµό για να εντάξει στο πλαίσιό της 
πρόταση που αφήνει στα κράτη µέλη την επιλογή σχετικά µε το επίπεδο του επιδόµατος 
µητρότητας. Η Επιτροπή δεν αντιτίθεται και στην εν λόγω περίπτωση για να µην εµποδίσει 
την επίτευξη πολιτικής συµφωνίας στο Συµβούλιο. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Με βάση τα προηγούµενα, η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη ότι η θέση σε πρώτη ανάγνωση 
του Συµβουλίου δεν αντιστοιχεί σε ορισµένους βασικούς στόχους της πρότασής της, θεώρησε 
ότι ο µόνος τρόπος για να µπορέσει να συνεχιστεί η διαδικασία ήταν να µην αντιτεθεί στο 
κείµενο της θέσης σε πρώτη ανάγνωση του Συµβουλίου. 
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