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Πρόηαζη απόθαζης 

– 

ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ
*
 

ζηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

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

ΑΠΟΦΑΗ (ΕΕ) 2016/... 

ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

περί δημιοσργίας εσρωπαϊκής πλαηθόρμας με ζκοπό ηην ενίζτσζη ηης ζσνεργαζίας προς 

αληηκεηώπηζε ηης αδήλωηης εργαζίας 

(Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) 

                                                 
*
  Σξνπνινγίεο: ην λέν ή ην ηξνπνπνηεκέλν θείκελν ζεκεηψλεηαη κε έληνλνπο πιάγηνπο 

ραξαθηήξεο· νη δηαγξαθέο ζεκεηψλνληαη κε ην ζχκβνιν ▌. 
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ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ 

ΔΝΩΗ, 

Έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηδίσο ην 

άξζξν 153 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α), 

Έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

Καηφπηλ δηαβίβαζεο ηνπ ζρεδίνπ λνκνζεηηθήο πξάμεο ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα, 

Έρνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο
1
, 

Έρνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ
2
, 

▌ 

Απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία
3
, 

                                                 
1
 ΔΔ C 458 ηεο 19.12.2014, ζ. 43. 

2
 ΔΔ C 415 ηεο 20.11.2014, ζ. 37. 

3
  Θέζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο ... (δελ έρεη δεκνζηεπζεί αθφκε ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα) θαη απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ... . 
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Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα: 

(1) Η Δπηηξνπή, ζηελ αλαθνίλσζε πνπ εμέδσζε ζηηο 18 Απξηιίνπ 2012 κε ηίηιν 

«ηνρεχνληαο ζε κηα αλάπηπμε κε άθζνλεο ζέζεηο απαζρφιεζεο», επηζήκαλε ηελ 

αλάγθε λα βειηησζεί ε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ κειψλ θαη αλήγγεηιε ηελ έλαξμε 

δηαβνπιεχζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία πιαηθφξκαο ζε ελσζηαθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ 

επηζεσξήζεσλ εξγαζίαο θαη άιισλ θνξέσλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ κε ζθνπφ ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηελ 

αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ θνηλψλ αξρψλ γηα ηηο 

επηζεσξήζεηο. 

(2) χκθσλα κε ην άξζξν 148 ηεο πλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΛΔΔ), ην πκβνχιην, κε ηελ απφθαζε (ΔΔ) 2015/1848
1
, εμέδσζε θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ απαζρφιεζε. Απηέο νη 

▌  γξακκέο παξέρνπλ θαηεπζχλζεηο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 

πινπνίεζε ησλ εζληθψλ ηνπο κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. Οη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηηο εηδηθέο αλά ρψξα ζπζηάζεηο ηηο νπνίεο απεπζχλεη 

ην πκβνχιην ζηα θξάηε κέιε, ζχκθσλα κε ην ελ ιφγσ άξζξν. Σα ηειεπηαία έηε, 

απηέο νη εηδηθέο ζπζηάζεηο έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ▌ θαη  ζπζηάζεηο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. 

                                                 
1
 Απφθαζε (EE) 2015/1848 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Οθησβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο πνιηηηθέο απαζρφιεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ην 2015 

(ΔΔ L 268 ηεο 15.10.2015, ζ. 28). 
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(3) Σν άξζξν 151 ΛΔΔ ζέηεη σο ζηφρνπο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηελ 

πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη 

εξγαζίαο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ε Έλσζε κπνξεί λα ππνζηεξίδεη θαη λα 

ζπκπιεξψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, ηνπο φξνπο εξγαζίαο, ηελ αθνκνίσζε ησλ απνθιεηνκέλσλ 

απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο πξνζψπσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. Σύκθσλα κε ην άξζξν 153 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) ηεο ΣΛΔΔ, ε 

Έλσζε κπνξεί λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ 

θξαηώλ κειώλ, απνθιεηνκέλεο νπνηαζδήπνηε ελαξκόληζεο ησλ λνκνζεηηθώλ θαη 

θαλνληζηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ θξαηώλ κειώλ. 

(4) Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζην ςήθηζκά ηνπ ηεο 14εο Ηαλνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά 

κε ηηο απνηειεζκαηηθέο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο σο ζηξαηεγηθή βειηίσζεο ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε, εθθξάδεη  ηθαλνπνίεζή  γηα ηελ πξσηνβνπιία ηεο 

Δπηηξνπήο λα δεκηνπξγήζεη κηα επξσπατθή πιαηθφξκα θαη δήηεζε  κεγαιχηεξε 

ζπλεξγαζία ζε επίπεδν Έλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ε 

νπνία ζύκθσλα κε ην ςήθηζκα απηό βιάπηεη ηελ νηθνλνκία ηεο Έλσζεο θαη 

πξνθαιεί αζέκηην αληαγσληζκό, κε απνηέιεζκα λα δηαθπβεύεηαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή βησζηκόηεηα ηνπ ελσζηαθνύ θνηλσληθνύ πξνηύπνπ θαη νη 

εξγαδόκελνη λα ηπγράλνπλ δηαξθώο κηθξόηεξεο πξνζηαζίαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ θαη ηεο απαζρόιεζεο. 
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(5) H αδήισηε εξγαζία έρεη νξηζζεί ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 2007, κε ηίηιν «Δλίζρπζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο αδήισηεο 

εξγαζίαο» σο «φιεο νη ακεηβφκελεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη λφκηκεο σο πξνο ηε 

θχζε ηνπο αιιά δελ δειψλνληαη ζηηο δεκφζηεο αξρέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηα δηάθνξα θξάηε 

κέιε». Ο ελ ιφγσ νξηζκφο απνθιείεη φιεο ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

(6) Ζ αδήισηε εξγαζία έρεη ζπρλά δηαζπλνξηαθή δηάζηαζε ελώ ε . θύζε ηεο κπνξεί 

λα πνηθίιιεη από ρώξα ζε ρώξα, αλάινγα κε ην νηθνλνκηθό, δηνηθεηηθό θαη 

θνηλσληθό πιαίζην. Οη εζληθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο όζνλ αθνξά ηελ αδήισηε 

εξγαζία θαη νη νξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε εζληθό επίπεδν δηαθέξνπλ. Τα 

κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη ζπλεπώο λα είλαη 

εμαηνκηθεπκέλα πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππόςε νη δηαθνξέο απηέο. 

(7) Δθηηκάηαη όηη ε αδήισηε εξγαζία απνηειεί ζεκαληηθό ηκήκα ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

Έλσζεο. Τν γεγνλόο όηη ε αδήισηε εξγαζία νξίδεηαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία ησλ θξαηώλ κειώλ δπζθνιεύεη  ηελ ζπιινγή αμηόπηζησλ 

ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ έθηαζή ηεο. 
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(8) Η θαηάρξεζε ηνπ θαζεζηώηνο ηνπ απηναπαζρνινπκέλνπ, όπσο απηό νξίδεηαη ζην 

εζληθό δίθαην,, είηε ζε εζληθφ είηε ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν, απνηειεί κνξθή 

ςεπδώο δεισκέλεο εξγαζίαο πνπ ζπλδέεηαη ζπρλά κε ηελ αδήισηε εξγαζία. Σν 

θαζεζηψο ηεο απηναπαζρφιεζεο είλαη ςεπδέο φηαλ έλα πξφζσπν έρεη δεισζεί σο 

απηναπαζρνινχκελνο ελψ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα ζρέζε 

κηζζσηήο απαζρφιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νξηζκέλεο λνκηθέο ή 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Ζ πιαηθόξκα πνπ ηδξύεη ε παξνύζα απόθαζε (ε 

«πιαηθόξκα») ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηελ αδήισηε εξγαζία ζηηο δηάθνξεο 

κνξθέο ηεο θαη ηελ ςεπδώο δεισκέλε εξγαζία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αδήισηε 

εξγαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςεπδνύο απηναπαζρόιεζεο. 

(9) Ζ αδήισηε εξγαζία έρεη ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηνπο εξγαδόκελνπο, νη νπνίνη 

αλαγθάδνληαη λα δερηνύλ επηζθαιείο θαη ζπρλά επηθίλδπλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

πνιύ ρακειόηεξεο απνδνρέο, ζνβαξέο παξαβηάζεηο ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ 

θαη πξνζηαζία ζεκαληηθά ππνδεέζηεξε εθείλεο πνπ νξίδεη ε λνκνζεζία πεξί 

εξγαζίαο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ράλνληαο ηηο δένπζεο θνηλσληθέο παξνρέο, 

ηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα θαη ηελ πξόζβαζε ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, 

θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηηο επθαηξίεο δηά βίνπ κάζεζεο. 
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(10) Δλώ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

θνηλσλία έρνπλ δηάθνξεο κνξθέο, ε πιαηθόξκα απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθώλ εξγαζίαο θαη ζηελ πξνώζεζε ηεο έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ 

θνηλσλία. Η αδήισηε εξγαζία έρεη ζνβαξέο δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο, επεηδή 

κεηψλεη ηα έζνδα απφ ηε θνξνινγία θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ππνλνκεύνληαο 

ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Δπεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ζηξεβιώλεη ηνλ ηζόηηκν 

αληαγσληζκό. 

(11) Ζ αδήισηε εξγαζία επεξεάδεη πνηθηινηξόπσο ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, 

κεηαμύ άιισλ ηηο γπλαίθεο, ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο εγρσξίνπο εξγαδνκέλνπο , 

δεδνκέλνπ όηη νξηζκέλνη  αδήισηνη εξγαδόκελνη βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα επάισηε 

θαηάζηαζε. 

(12) ε φια ηα θξάηε κέιε ππάξρνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο θαη κέηξα πνιηηηθήο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Σα θξάηε κέιε έρνπλ 

επίζεο ζπλάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο θαη έρνπλ εθηειέζεη πνιπκεξή ζρέδηα ζρεηηθά 

κε νξηζκέλεο πηπρέο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζύλζεηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, απαηηείηαη ιήςε πεξαηηέξσ κέηξσλ θαη κηα 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε. Η πιαηθφξκα δελ ζα πξέπεη λα εκπνδίδεη ηελ εθαξκνγή 

δηκεξψλ θαη πνιπκεξώλ ζπκθσληψλ ή δηαθαλoληζκψλ δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο. 
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(13) Ζ ζπκκεηνρή ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο πιαηθόξκαο δελ ζα πξέπεη λα ζίγεη ηηο 

αξκνδηόηεηεο  θαη/ή ηηο ππνρξεώζεηο ησλ θξαηώλ κειώλ όζνλ αθνξά ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζληθώλ ή 

δηεζλώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ βάζεη, κεηαμύ άιισλ, ησλ ζρεηηθώλ θαη εθαξκνζηέσλ 

ζπκβάζεσλ ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ΓΟΔ), όπσο ε ζύκβαζε αξηζ. 81 

ζρεηηθά κε ηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ην εκπόξην. 

(14) Η ζπλεξγαζία κεηαμύ θξαηώλ κειώλ ζε επίπεδν Έλσζεο παξακέλεη 

απνζπαζκαηηθή, ηφζν σο πξνο ηα ζπκκεηέρνληα θξάηε κέιε φζν θαη σο πξνο ηα 

θαιππηφκελα ζέκαηα. Γελ ππάξρεη επίζεκνο κεραληζκφο δηαζπλνξηαθήο 

ζπλεξγαζίαο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

εμέηαζε ζεκάησλ αδήισηεο εξγαζίαο. 

(15)  Η ελζάξξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ θξαηψλ κειψλ ζε επίπεδν Έλσζεο είλαη 

απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζνπλ ηα θξάηε κέιε λα αληηκεησπίζνπλ απνδνηηθφηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ αδήισηε εξγαζία. Σε απηό ην πιαίζην, ε πιαηθφξκα ζα 

πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε δηεπθφιπλζε θαη ππνζηήξημε ηεο αληαιιαγήο βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ παξνρή ελόο πιαηζίνπ ζε επίπεδν Έλσζεο κε 

ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο ακνηβαίαο θαηαλόεζεο, ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο 

αλάιπζεο γηα ηελ αδήισηε εξγαζία. Οη θνηλνί νξηζκνί θαη νη θνηλέο αληηιήςεηο γηα 

ηελ αδήισηε εξγαζία ζα πξέπεη λα απνηππώλνπλ ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Η πιαηθφξκα ζα πξέπεη επίζεο λα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ 

δηαθφξσλ αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

δηαζπλνξηαθέο δξάζεηο εζεινληηθψο. 
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(16) Ζ παξνύζα απόθαζε απνζθνπεί λα ελζαξξύλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ θξαηώλ 

κειώλ ζε ελσζηαθό επίπεδν. Ζ θαηάζηαζε πεξί ηελ αδήισηε εξγαζία δηαθέξεη 

ζεκαληηθά  κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ θαη σο εθ ηνύηνπ νη αλάγθεο ησλ αξκνδίσλ 

αξρώλ ηνπο θαη ησλ ινηπώλ θνξέσλ όζνλ αθνξά ηνπο ηνκείο ζπλεξγαζίαο είλαη 

δηαθνξεηηθέο. Τα θξάηε κέιε παξακέλνπλ αξκόδηα λα απνθαζίδνπλ ην επίπεδν 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ εγθξίλνληαη  από ηελ νινκέιεηα ηεο 

πιαηθόξκαο. 

(17) Θα πξέπεη λα ελζαξξπλζεί ζε επίπεδν Έλσζεο ε ζηελή θαη απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία ησλ θξαηώλ κειώλ πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνύλ θαη λα 

ζπκπιεξσζνύλ νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπο πξνο αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο 

εξγαζίαο. Ζ ιήςε εζληθώλ κέηξσλ εμαξηάηαη από ηηο ζπλζήθεο ζηα επηκέξνπο 

θξάηε κέιε θαη νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο πιαηθόξκαο δελ κπνξνύλ λα 

ππνθαηαζηήζνπλ κηα εθηίκεζε ζε εζληθό επίπεδν όζνλ αθνξά ηα ιεπηέα κέηξα. 

(18) Τα θξάηε κέιε θαη νη αξκόδηεο αξρέο ηνπο δηαηεξνύλ ηελ αξκνδηόηεηα όζνλ 

αθνξά ηνλ εληνπηζκό, ηελ αλάιπζε θαη ηελ επίιπζε ησλ πξαθηηθώλ πξνβιεκάησλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαζώο θαη γηα 

ηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηα εζληθά κέηξα γηα λα πινπνηεζνύλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πιαηθόξκαο. 
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(19) Η πιαηθφξκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο θαηάιιειεο πεγέο πιεξνθνξηψλ –

ηδίσο κειέηεο, δηκεξείο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη πνιπκεξή έξγα 

ζπλεξγαζίαο– θαη λα δεκηνπξγεί ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ πθηζηακέλσλ κέζσλ θαη 

δνκψλ ζε επίπεδν Έλσζεο, ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε επίδξαζε ησλ κέηξσλ ζηελ 

απνηξνπή ή πξφιεςε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. ▌ Οη δξάζεηο ηεο πιαηθόξκαο κπνξεί 

λα έρνπλ ηε κνξθή πιαηζίνπ θνηλψλ θχθισλ θαηάξηηζεο, αμηνινγήζεσλ απφ 

νκνηίκνπο, δεκηνπξγία κέζσλ, όπσο κηα δηαδξαζηηθή ηξάπεδα γλώζεο, 

ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ πθηζηακέλσλ κειεηώλ εθηθηόηεηαο, κεηαμύ άιισλ ησλ 

εξγαζηώλ ηνπ Δπξσπατθνύ Ηδξύκαηνο γηα ηε Βειηίσζε ησλ Σπλζεθώλ Γηαβίσζεο 

θαη Δξγαζίαο (Eurofound) θαη ιχζεσλ γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ρσξίο λα 

παξαγλσξίδεηαη ε ζπνπδαηόηεηα ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Οη επξσπατθέο 

εθζηξαηείεο ή νη θνηλέο ζηξαηεγηθέο ζα κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ αδήισηε εξγαζία, κε βάζε ηηο πνιηηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο 

πνπ ήδε πθίζηαληαη ζε δηαθνξεηηθή έθηαζε ζηα θξάηε κέιε. Σηελ πιαηθόξκα ζα 

πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαη κε θπβεξλεηηθνί θνξείο σο ζεκαληηθή πεγή 

πιεξνθνξηώλ.  

(20) Ζ πιαηθόξκα ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ 

θξαηώλ κειώλ, κεηαμύ άιισλ κε ηελ πξνώζεζε θαηλνηόκσλ πξνζεγγίζεσλ 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη επηβνιήο ηνπ λόκνπ, θαζώο θαη κε ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ εκπεηξηώλ ηνπο από ηε ζπλεξγαζία. Ζ έγθαηξε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηώλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. 
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(21) Όηαλ έλα κέινο ηεο πιαηθόξκαο ζεσξεί όηη πξέπεη ράξηλ ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηώλ θαη ηεο βέιηηζηεο πξαθηηθήο ζην πιαίζην ηεο πιαηθόξκαο λα 

αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά ζα πξέπεη λα έρεη ηε βεβαηόηεηα όηη ηα 

πεξηζηαηηθά απηά έρνπλ, εθόζνλ απαηηείηαη, αλώλπκν ραξαθηήξα. Ζ πιαηθόξκα 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά κόλν κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη 

αλαθέξνληεο θξνύζκαηα αδήισηεο εξγαζίαο πξνζηαηεύνληαη έλαληη δπζκελνύο 

κεηαρείξηζεο. Ζ πιαηθόξκα ζα πξέπεη ζπλεπώο λα απνηειεί έλα βήκα γηα ηελ 

αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθώλ πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. 

(22) Ζ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθώλ ζα πξέπεη λα δίλεη ζηελ 

πιαηθόξκα ηε δπλαηόηεηα λα παξέρεη ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηπρόλ ιήςε κέηξσλ 

ζε επίπεδν Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Σην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνύ Δμακήλνπ, νη 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο πιαηθόξκαο κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ έλα  ρξήζηκν 

πεξηβάιινλ εληόο ηνπ νπνίνπ ζα εμεηάδνληαη κέηξα ζρεηηθά κε ηελ αδήισηε 

εξγαζία. 

(23) ▌ Με ηελ αδήισηε εξγαζία αζρνινχληαη δηάθνξνη εζληθνί θνξείο επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ , όπσο, γηα παξάδεηγκα, νη επηζεσξήζεηο εξγαζίαο, άιιεο αξρέο 

επηθνξηηζκέλεο κε δεηήκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, νη επηζεσξήζεηο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη νη θνξνινγηθέο αξρέο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

αζρνινχληαη κε ην ζέκα  νη κεηαλαζηεπηηθέο αξρέο, νη ππεξεζίεο απαζρφιεζεο, 

θαζψο επίζεο νη ηεισλεηαθέο αξρέο θαη νη αξρέο πνπ είλαη ππεύζπλεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο θνηλήο πνιηηηθήο κεηαθνξώλ, ε αζηπλνκία, ε εηζαγγειία θαη νη 

θνηλσληθνί εηαίξνη. 
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(24) Γηα ηε ζπλνιηθή θαη επηηπρή αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο επηβάιιεηαη λα 

εθαξκνζηεί έλα κείγκα πνιηηηθήο ζηα θξάηε κέιε. Σνχην ζα πξέπεη λα δηεπθνιπλζεί 

κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο νξγαλσκέλεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αξκφδησλ αξρψλ θαη 

άιισλ θνξέσλ. Ζ πιαηθόξκα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αξκόδηεο εζληθέο 

αξρέο, ηδίσο ηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ λόκνπ, πνπ έρνπλ εγεηηθφ ξφιν θαη/ή 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Τα θξάηε κέιε 

δηαηεξνύλ ηελ αξκνδηόηεηα λα απνθαζίδνπλ ηηο αξρέο πνπ ζα ηα εθπξνζσπνύλ 

ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο πιαηθόξκαο. Καηά ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ 

αξκνδίσλ αξρώλ ησλ θξαηώλ κειώλ ζα πξέπεη λα ηεξείηαη ε εθαξκνζηέα εζληθή 

θαη ελσζηαθή λνκνζεζία. 

(25) Η πιαηθφξκα, γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ 

έλαλ αλώηεξν εθπξόζσπν αλά θξάηνο κέινο, ν νπνίνο ζα ζπληνλίδεη θαη ζα 

ιεηηνπξγεί σο ζχλδεζκνο κε ηηο αξρέο ησλ θξαηώλ κειώλ, θαη ελδερνκέλσο κε 

άιινπο θνξείο, όπσο είλαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη, πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 

πνιχπιεπξεο πηπρέο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. 
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(26) Η πιαηθφξκα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε 

ελσζηαθφ επίπεδν, ηφζν ζε δηαηνκεαθφ επίπεδν φζν θαη ζηνπο ηνκείο πνπ είηε 

πιήηηνληαη ζνβαξά απφ ηελ αδήισηε εξγαζία είηε δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξν ξόιν 

ζηελ αληηκεηώπηζή ηεο, θαη ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο αξκφδηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, φπσο ε ΓΟΔ, ν Οξγαληζκόο Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο θαη νη απνθεληξσκέλνη νξγαληζκνί ηεο Έλσζεο, ηδηαίηεξα ην Eurofound 

θαη ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο γηα ηελ Αζθάιεηα θαη ηελ Τγεία ζηελ Δξγαζία (EU-

OSHA). Η ζπκκεηνρή ηνπ Eurofound θαη ηνπ EU-OSHA σο παξαηεξεηψλ ζηηο 

εξγαζίεο ηεο πιαηθφξκαο δελ  ζα πξέπεη λα ζπλεπάγεηαη δηεχξπλζε ηεο εληνιήο 

ηνπο. 

(27) Η πιαηθφξκα ζα πξέπεη λα εγθξίλεη ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο, ηα πξνγξάκκαηα 

εξγαζίαο θαη ηηο πεξηνδηθέο εθζέζεηο. 

(28) Η πιαηθφξκα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπγθξνηήζεη νκάδεο εξγαζίαο γηα ηελ εμέηαζε 

εηδηθψλ ζεκάησλ θαη λα αμηνπνηήζεη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ησλ επαγγεικαηηψλ 

εηδηθψλ πξνζφλησλ. 
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(29) Η πιαηθφξκα ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ▌ αξκφδηεο νκάδεο 

εκπεηξνγλσκφλσλ θαη επηηξνπέο ζε επίπεδν Έλσζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ 

ζπλδένληαη κε ηελ αδήισηε εξγαζία. 

(30) Η πιαηθφξκα θαη νη δξαζηεξηόηεηέο ηεο ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ 

άμνλα PROGRESS ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή θαηλνηνκία (EaSI) ζην πιαίζην ησλ πηζηψζεσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην. Ζ Δπηηξνπή ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεη όηη νη ζρεηηθνί ρξεκαηνδνηηθνί πόξνη ρξεζηκνπνηνύληαη κε 

δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα γηα ην έξγν ηεο πιαηθόξκαο. 

(31) Λόγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε δηαθάλεηα θαη ε πξόζβαζε ζε έγγξαθα, ε νπνία 

απνηππώλεηαη ζηηο αξρέο πνπ ζεζπίδνληαη ζην άξζξν 15 ΣΛΔΔ, ε πιαηθόξκα ζα 

πξέπεη λα εξγάδεηαη κε δηαθάλεηα θαη ζύκθσλα κε ηηο ελ ιόγσ αξρέο. 

(32) Η Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα δηνηθεηηθά κέηξα γηα ηε δεκηνπξγία 

ηεο πιαηθόξκαο. 

(33) Ζ πιαηθόξκα ζα πξέπεη λα ζέβεηαη πιήξσο ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα θαη λα 

ηεξεί ηηο αξρέο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ Χάξηε ησλ Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 
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(34) Ο θαλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ
1 

θαη ε νδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ
2
 θαζώο θαη ηα ζπλαθή εζληθά κέηξα ηζρύνπλ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη από ηα θξάηε κέιε ζην 

πιαίζην ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

(35) Εεηήζεθε ε γλώκε ηνπ Δπξσπαίνπ Δπόπηε Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 2 ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 45/2001, 

 

ΔΞΔΓΩΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΑΠΟΦΑΗ: 

                                                 
1
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 45/2001 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2000, ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη 

ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ζρεηηθά κε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ (ΔΔ L 8 ηεο 12.1.2001, ζ. 1). 
2
 Οδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο 

Οθησβξίνπ 1995, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ (ΔΔ L 281 ηεο 23.11.1995, ζ. 31). 
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Κεθάιαην Ι 

Γεληθέο δηαηάμεηο 

Άξζξν 1 

Γεκηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο 

Γεκηνπξγείηαη ελσζηαθή πιαηθφξκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ θξαηώλ 

κειώλ πξνο αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο (ζην εμήο «πιαηθφξκα»).  

Γηα ην ζθνπό ηεο παξνύζαο απόθαζεο, σο «αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο» 

λνείηαη ε πξόιεςε, ε απνηξνπή θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαζώο θαη ε 

πξνώζεζε ηεο δήισζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. 

Άξζξν 2 

Σύλζεζε ηεο πιαηθόξκαο 

1. Η πιαηθφξκα απνηειείηαη απφ: 

α) έλαλ αλώηεξν εθπξόζσπν πνπ νξίδεηαη από θάζε θξάηνο κέινο γηα λα  ην 

εθπξνζσπεί · 

β) εθπξφζσπν ηεο Δπηηξνπήο· 

γ) κέρξη ηέζζεξηο εθπξνζώπνπο δηαθιαδηθώλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ζε επίπεδν 

Έλσζεο, νξηδνκέλνπο από ηνπο εηαίξνπο, νη νπνίνη εθπξνζσπνύλ ηζόηηκα 

εξγνδόηεο θαη εξγαδνκέλνπο. 
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2. Οη αθφινπζνη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ σο παξαηεξεηέο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

πιαηθφξκαο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ιακβάλεηαη δεόλησο ππόςε, ζχκθσλα κε ηνλ 

εζσηεξηθφ θαλνληζκφ: 

α) δεθαηέζζεξηο εθπξφζσπνη ▌ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη’ αλώηαην όξην ζε 

ηνκείο κε πςειή ζπρλφηεηα αδήισηεο εξγαζίαο, δηνξηδφκελνη από ηνπο ίδηνπο 

ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο, νη νπνίνη εθπξνζσπνύλ ηζόηηκα εξγνδόηεο θαη 

εξγαδνκέλνπο· 

β) εθπξφζσπνο ηνπ Eurofound· 

γ) εθπξφζσπνο ηνπ EU-OSHA· 

δ) εθπξφζσπνο ηεο ΓΟΔ· 

ε) εθπξόζσπνο από θάζε ηξίηε ρώξα πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ Δπξσπατθό 

Οηθνλνκηθό Χώξν. 

Παξαηεξεηέο πέξαλ απηώλ ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ κπνξεί λα πξνζθιεζνύλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο πιαηθόξκαο θαη νη ζπλεηζθνξέο ηνπο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη δεόλησο ππόςε ζύκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθό ηεο 

θαλνληζκό, αλάινγα κε ζέκα πξνο ζπδήηεζε. 

Άξζξν 3 

Δζληθά κέηξα 

Ζ παξνύζα απόθαζε δελ ζίγεη ηελ αξκνδηόηεηα ησλ θξαηώλ κειώλ λα απνθαζίδνπλ 

εζληθά κέηξα πξνο αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. 



 

AM\1085102EL.doc 18/30 PE576.004v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

Άξζξν 4 

ηφρνη 

Ζ πιαηθόξκα απνζθνπεί λα αλαπηύμεη επνηθνδνκεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε ελσζηαθό 

επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζύλζεηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

αδήισηεο εξγαζίαο, ζεβόκελε πιήξσο ηηο αξκνδηόηεηεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ θξαηώλ 

κειώλ. 

Η πιαηθφξκα ζπκβάιιεη ζε απνηειεζκαηηθόηεξεο ελσζηαθέο θαη εζληθέο δξάζεηο, κε ζθνπό 

ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο, ηελ πξναγσγή ηεο έληαμεο ζηε αγνξά εξγαζίαο θαη 

ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαιύηεξεο εθαξκνγήο ηνπ δηθαίνπ ζε 

απηνύο ηνπο ηνκείο, θαζώο θαη ζηε κείσζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη ζηελ εκθάληζε 

επίζεκσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη, κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηελ απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία κε: 

α) ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ αξκόδησλ αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ 

ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ινηπώλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ κε ζθνπφ ηελ απνδνηηθφηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηώπηζε ησλ πνηθίιισλ κνξθψλ αδήισηεο εξγαζίαο 

θαη ηεο ςεπδώο δεισκέλεο εξγαζίαο  πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αδήισηε εξγαζία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ςεπδνύο απηναπαζρόιεζεο· 

β) ηε βειηίσζε ηεο επάξθεηαο ησλ δηαθφξσλ αξρψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ησλ θξαηψλ 

κειψλ φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ επίιπζε δηαζπλνξηαθψλ πηπρψλ ηεο 

αδήισηεο εξγαζίαο ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία ηζόηηκσλ όξσλ αληαγσληζκνύ· 

γ) ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε δεηήκαηα αδήισηεο 

εξγαζίαο θαη ηελ επείγνπζα αλάγθε θαηάιιειεο δξάζεο θαζψο θαη ηελ ελζάξξπλζε 

ησλ θξαηψλ κειψλ λα εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαηά ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. 
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Κεθάιαην II 

Απνζηνιή θαη δξαζηεξηόηεηεο 

Άξζξν 5 

Απνζηνιή 

Πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ άξζξνπ 4, ε πιαηθφξκα ελζαξξύλεη ζε ελσζηαθό επίπεδν ηε 

ζπλεξγαζία θξαηώλ κειώλ, κέζσ: 

α) αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη πιεξνθνξηψλ, 

β) αλάπηπμεο εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη ▌ αλάιπζεο, 

γ) ελζάξξπλζεο θαη πξνώζεζεο θαηλνηόκσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

θαη απνδνηηθή δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία θαη αμηνιόγεζε εκπεηξηώλ· 

δ) ζπκβνιήο ζε κία νξηδόληηα θαηαλόεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία. 
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Άξζξν 6 

Γξαζηεξηόηεηεο 

1. ην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο, ε πιαηθφξκα αλαπηχζζεη, εηδηθφηεξα, ηηο αθφινπζεο 

δξαζηεξηόηεηεο: 

α) βειηίσζε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ιακβαλνκέλσλ 

ππόςε ησλ αηηηώλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθώλ δηαθνξώλ, κε ηελ θαηάξηηζε 

θνηλψλ νξηζκώλ θαη ελλνηψλ, ηεθκεξησκέλσλ εξγαιείσλ κέηξεζεο θαη ηελ 

πξνψζεζε ▌ ζπγθξηηηθψλ αλαιχζεσλ θαη ζπλαθώλ κεζνδνινγηθώλ κέζσλ, 

βάζεη ησλ εξγαζηώλ άιισλ θνξέσλ, κεηαμύ άιισλ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

Απαζρόιεζε (EMCO) θαη ηεο Δπηηξνπήο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο (SPC)· 

β) βειηίσζε ηεο γλώζεο θαη ηεο ακνηβαίαο θαηαλόεζεο ησλ επηκέξνπο 

ζπζηεκάησλ θαη ησλ πξαθηηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο 

εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαζπλνξηαθώλ ηεο πηπρώλ· 

γ) αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ κέηξσλ πνιηηηθήο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ 

πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ▌· 

δ) δεκηνπξγία εξγαιείσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη 

εκπεηξηώλ, π.ρ. ηξάπεδα γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο πξαθηηθέο θαη 

κέηξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηκεξψλ ή πνιπκεξώλ ζπκθσληψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο 

εξγαζίαο· 
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ε) αλάπηπμε εξγαιείσλ, όπσο θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ επηβνιή ηνπ 

λόκνπ, εγρεηξηδίσλ νξζήο πξαθηηθήο θαη θνηλψλ αξρψλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο, 

κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

εκπεηξίαο πνπ απνθνκίδεηαη από ηα εξγαιεία απηά· 

ζη) δηεπθόιπλζε θαη ππνζηήξημε κνξθψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ θξαηώλ κειώλ 

απμάλνληαο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δηαζπλνξηαθέο πηπρέο 

ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δηεπθόιπλζεο 

θαηλνηόκσλ πξνζεγγίζεσλ, όπσο αληαιιαγέο πξνζσπηθνχ, ρξεζηκνπνίεζε 

βάζεσλ δεδνκέλσλ, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο εζληθέο λνκνζεηηθέο 

δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη θνηλώλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζώο 

θαη κέζσ ηεο αμηνιόγεζεο ησλ εκπεηξηώλ απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 

ησλ θξαηώλ κειώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή· 

δ) δηεξεχλεζε ηεο εθηθηόηεηαο ελόο ζπζηήκαηνο ηαρείαο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηώλ θαη βειηίσζε ηεο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ, ηεξνπκέλσλ ησλ 

ελσζηαθψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, θαη εμέηαζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ εζσηεξηθή αγνξά 

(IMI) πνπ θαζηεξώζεθε από ηνλ θαλνληζκό (EΔ) αξηζ. 1024/2012 ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
1
 θαη ηεο ειεθηξνληθήο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε (EESSI)· 

ε) αληαιιαγή εκπεηξηώλ ησλ εζληθώλ αξρώλ ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο 

ελσζηαθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο· 

                                                 
1
  Καλνληζκόο (EE) αξηζ. 1024/2012 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2012, ζρεηηθά κε ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία κέζσ 

ηνπ Σπζηήκαηνο Πιεξνθόξεζεο γηα ηελ Δζσηεξηθή Αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

απόθαζεο 2008/49/ΔΚ («θαλνληζκόο ΗΜΗ») (ΔΔ L 316 ηεο 14.11.2012, ζ. 1). 
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ζ) αλάπηπμε θαη ελδερνκέλσο βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

αξκόδησλ αξρψλ ▌ θαη αλάπηπμε πιαηζίνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ 

θχθισλ θαηάξηηζεο· 

η) νξγάλσζε αμηνινγήζεσλ απφ νκνηίκνπο γηα λα παξαθνινπζείηαη ε πξφνδνο ▌ 

ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζηα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ 

επηιέμεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο αμηνινγήζεηο απηέο· 

ηα) αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη αλάπηπμε βέιηηζησλ πξαθηηθώλ όζνλ αθνξά ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ αξκνδίσλ αξρώλ ησλ θξαηώλ κειώλ θαη θαηά 

πεξίπησζε, ηξίησλ ρσξώλ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθόηεηα 

ηεο ζπλεξγαζίαο απηήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αδήισηε εξγαζία πνπ αθνξά ηηο ελ ιόγσ ρώξεο· 

ηβ) αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηεο αδήισηεο 

εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηψληαο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο επξσπατθέο 

εθζηξαηείεο θαη ζπληνλίδνληαο πεξηθεξεηαθέο ή ελσζηαθέο ζηξαηεγηθέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνκεαθψλ πξνζεγγίζεσλ· 

ηγ) αληαιιαγή εκπεηξηώλ όζνλ αθνξά ηελ παξνρή ζπκβνπιώλ θαη πιεξνθνξηώλ 

ζε εξγαδόκελνπο πνπ πιήηηνληαη από ηελ αδήισηε εξγαζία. 

2. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο παξαγξάθνπ 1, ε πιαηθφξκα 

ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο θαηάιιειεο πεγέο πιεξνθνξηψλ, φπσο κειέηεο θαη πνιπκεξή 

έξγα ζπλεξγαζίαο θαη ιακβάλεη ππφςε ηα ζρεηηθά κέζα θαη δνκέο ηεο Έλσζεο, 

θαζψο θαη ηελ εκπεηξία απφ ζρεηηθέο δηκεξείο ζπκθσλίεο. ▌ 
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Κεθάιαην ΙΙΙ 

Λεηηνπξγία ηεο πιαηθφξκαο 

Άξζξν 7 

Αλώηεξνη εθπξόζσπνη 

1. Κάζε θξάηνο κέινο νξίδεη έλαλ αλώηεξν εθπξόζσπν σο κέινο ηεο πιαηθφξκαο κε 

δηθαίσκα ςήθνπ.  

Κάζε θξάηνο κέινο κεξηκλά ώζηε ν αλώηεξνο εθπξόζσπνο λα δηαζέηεη θαηάιιειε 

εληνιή γηα λα αζθεί ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο πιαηθόξκαο. Κάζε θξάηνο κέινο 

νξίδεη επίζεο έλα αλαπιεξσκαηηθφ κέινο πνπ αληηθαζηζηά ηνλ αλώηεξν 

εθπξόζσπό ηνπ, νζάθηο απηό θξίλεηαη απαξαίηεην, δηαζέηνληαο δηθαίσκα ςήθνπ 

ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο. 

2. Σα θξάηε κέιε, θαηά ηνλ νξηζκφ ελόο αλώηεξνπ εθπξνζώπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή 

ηνπ, ζα πξέπεη ιακβάλνπλ ππόςε όιεο ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο θαη ηδίσο ηηο 

αξρέο επηβνιήο ηνπ λόκνπ, θαζώο θαη ηνπο ινηπνύο εκπιεθόκελνπο θνξείο 

ζύκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη/ή  πξαθηηθή. χκθσλα κε ηελ εζληθή 

λνκνζεζία θαη/ή  πξαθηηθή, κπνξνχλ επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο θνηλσληθνχο 

εηαίξνπο ή ηνπο ινηπνύο ζπλαθείο θνξείο. 
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3. Κάζε αλώηεξνο εθπξόζσπνο πνπ νξίδεηαη ζύκθσλα κε ην παξόλ άξζξν 

ζπκκεηέρεη ζηηο νινκέιεηεο ηεο πιαηθόξκαο θαη, θαηά πεξίπησζε, ζε άιιεο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη νκάδεο εξγαζίαο απηήο. 

Κάζε αλψηεξνο εθπξφζσπνο παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή ηνλ θαηάινγν θαη ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο ησλ αξκόδησλ αξρψλ, θαη θαηά πεξίπησζε ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ 

θαη ινηπώλ ζρεηηθώλ θνξέσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο αδήισηεο 

εξγαζίαο. 

Κάζε αλψηεξνο εθπξφζσπνο ζπλεξγάδεηαη κε φιεο ηηο αξκόδηεο αξρέο, θαη θαηά 

πεξίπησζε κε ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο θαη ινηπνύο ζρεηηθνύο θνξείο, φζνλ 

αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πιαηθφξκαο θαη/ή  ζπληνλίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο πιαηθφξκαο θαη/ή ηε ζπκβνιή ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

απηήο ή ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηεο ▌. 

▌ 
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Άξζξν 8 

Λεηηνπξγία 

1. Τεο πιαηθόξκαο πξνεδξεύεη ν εθπξόζσπνο ηεο Δπηηξνπήο επηθνπξνύκελνο από 

δύν ζπκπξνέδξνπο επηιεγνκέλνπο κεηαμύ ησλ αλσηέξσλ εθπξνζώπσλ.  

Ο πξόεδξνο θαη νη δύν αληηπξόεδξνη απνηεινύλ ην Πξνεδξείν.  

Τν Πξνεδξείν πξνεηνηκάδεη θαη νξγαλώλεη ηηο εξγαζίεο ηεο πιαηθόξκαο ζε 

ζπλεξγαζία κε Γξακκαηεία, ε νπνία εθηειεί ρξέε Γξακκαηείαο ηεο πιαηθόξκαο, 

θαζώο θαη ηνπ Πξνεδξείνπ θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο. Ζ Γξακκαηεία παξέρεηαη 

από ηελ Δπηηξνπή. 

2. Ζ πιαηθόξκα ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο εηεζίσο. 

3. Η πιαηθφξκα, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο ηεο, ιακβάλεη απνθάζεηο  κε 

αληηθείκελν: 

α) ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο·  

β) ηα δηεηή πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ηεο πνπ νξίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηηο 

πξνηεξαηόηεηέο ηεο θαη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

θαηά ην άξζξν 6· 

γ) ηηο αλά δηεηία εθζέζεηο ηεο· 
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δ) ηε ζχζηαζε νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εμέηαζε ζεκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα 

πξνγξάκκαηα εξγαζίαο ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νξγαλσηηθώλ ξπζκίζεσλ 

γηα ηηο ελ ιόγσ νκάδεο εξγαζίαο, νη νπνίεο δηαιχνληαη ακέζσο κεηά ηελ 

εθπιήξσζε ηεο εληνιήο ηνπο. 

Ζ πιαηθόξκα ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα 

παξάγξαθν κε απιή πιεηνςεθία. Ο εθπξόζσπνο ηεο Δπηηξνπήο θαη  θάζε 

αλώηεξνο εθπξόζσπνο δηαζέηνπλ έθαζηνο κία ςήθν. 

4. Σν Πξνεδξείν κπνξεί, θαηά πεξίπησζε, λα θαιεί εκπεηξνγλψκνλεο κε εηδηθέο 

γλψζεηο ζρεηηθά κε θάπνην εμεηαδφκελν ζέκα  λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ζπδεηήζεηο ηεο 

πιαηθφξκαο ή ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ηεο, εάλ θξηζεί ρξήζηκν ▌. 

5. Η πιαηθφξκα επηθνπξείηαη απφ Γξακκαηεία θαηά ηελ παξάγξαθν 1. Η Γξακκαηεία 

πξνεηνηκάδεη ηηο ζπλεδξηάζεηο, ηα ζρέδηα πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηεο πιαηθφξκαο 

θαη ηα ζρέδηα εθζέζεώλ ηεο θαη ελεξγεί ζε ζπλέρεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο 

πιαηθόξκαο θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο. 

6. Η Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ηαθηηθά ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην 

ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πιαηθφξκαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνηλώλ 

ζπλεδξηάζεσλ κε νκάδεο εκπεηξνγλσκόλσλ θαη επηηξνπέο. Γηαβηβάδεη ηα 

πξνγξάκκαηα εξγαζίαο θαη ηηο εθζέζεηο ηεο πιαηθόξκαο ζην Δπξσπατθό 

Κνηλνβνύιην θαη ζην Σπκβνύιην, θαζώο θαη ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη 

Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηώλ. 
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Άξζξν 9 

πλεξγαζία 

1. Η πιαηθφξκα ζπλεξγάδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη απνθεύγεη επηθάιπςε εξγαζηώλ 

κε άιιεο αξκφδηεο νκάδεο εκπεηξνγλσκφλσλ θαη επηηξνπέο ζε επίπεδν Έλσζεο, νη 

εξγαζίεο ησλ νπνίσλ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, ηδίσο κε ηελ επηηξνπή 

αλψηεξσλ επηζεσξεηψλ εξγαζίαο (SLIC), ηελ επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ 

απφζπαζε εξγαδνκέλσλ, ηε δηνηθεηηθή επηηξνπή γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ην δίθηπν ησλ δεκόζησλ νξγαληζκώλ 

απαζρόιεζεο (PES), ηελ επηηξνπή απαζρφιεζεο (EMCO), ηελ επηηξνπή 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο (ΔΚΠ) θαη ηελ νκάδα εξγαζίαο γηα ηε δηνηθεηηθή 

ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο άκεζεο θνξνινγίαο. Η πιαηθφξκα πξνζθαιεί ηνπο 

αληηπξνζώπνπο απηώλ ησλ νκάδσλ θαη επηηξνπώλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο σο παξαηεξεηέο όπνπ ρξεηάδεηαη. Χάξηλ κηαο 

απνηειεζκαηηθόηεξεο θαη απνδνηηθόηεξεο ζπλεξγαζίαο κπνξνχλ επίζεο λα 

νξγαλψλνληαη θνηλέο ζπλεδξηάζεηο. 

2. Ζ πιαηθόξκα θαζηεξώλεη θαηάιιειε ζπλεξγαζία κε ην Eurofound θαη ηνλ EU-

OSHA. 
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Άξζξν 10 

Δπηζηξνθή δαπαλψλ 

Η Δπηηξνπή επηζηξέθεη ηα έμνδα ηαμηδηνχ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηα έμνδα δηακνλήο ησλ 

κειψλ, ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ, ησλ παξαηεξεηψλ θαη ησλ πξνζθεθιεκέλσλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πιαηθφξκαο. 

Σα κέιε, ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε, νη παξαηεξεηέο θαη νη πξνζθεθιεκέλνη 

εκπεηξνγλψκνλεο δελ ακείβνληαη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ. 

Άξζξν 11 

Υξεκαηνδνηηθή ζηήξημε 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαζνξίδεηαη ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο EaSI. Ζ Δπηηξνπή δηαρεηξίδεηαη κε δηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο 

ρξεκαηνδνηηθνύο πόξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο EaSI πνπ δηαηίζεληαη ζηελ πιαηθόξκα. 
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Κεθάιαην ΙV 

Σειηθέο δηαηάμεηο 

Άξζξν 12 

Δπαλεμέηαζε 

Μέρξη ηελ  ... [ηέζζεπα έηη από ηην έναπξη ιζσύορ ηηρ παπούζαρ απόθαζηρ], ε Δπηηξνπή, κεηά 

από δηαβνύιεπζε κε ηελ πιαηθόξκα, ππνβάιιεη ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζην 

πκβνχιην, ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ζηελ Δπηηξνπή 

Πεξηθεξεηψλ έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πξνζηηζεκέλε αμία ηεο απφθαζεο 

απηήο θαη πξνηείλεη, θαηά πεξίπησζε, ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο. 

Δηδηθφηεξα, ε έθζεζε απηή αμηνινγεί ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε πιαηθφξκα έρεη ζπκβάιεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ άξζξνπ 5, έρεη εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηεο θαηά ην άξζξν 6, 

έρεη αζθήζεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4 θαη έρεη πινπνηήζεη ηηο 

πξνηεξαηόηεηεο πνπ νξίδνληαη ζηα πξνγξάκκαηα εξγαζηψλ ηεο ▌. Ζ Δπηηξνπή ππνβάιιεη 

ελδερνκέλσο πξνηάζεηο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο πιαηθόξκαο. 
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Άξζξν 13 

Απνδέθηεο 

Η παξνχζα απφθαζε απεπζχλεηαη ζηα θξάηε κέιε. 

Άξζξν 14 

Έλαξμε ηζρχνο 

Η παξνχζα απφθαζε αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ 

Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ. 

..., 
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