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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στο άρθρο 31 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται ότι κάθε 
εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε συνθήκες 
εργασίας που σέβονται την υγεία, την 
ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του, καθώς 
και σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας 
εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες 
περιόδους ανάπαυσης, καθώς και σε 
ετήσια περίοδο αμειβόμενων διακοπών.

(1) Στο άρθρο 31 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται ότι κάθε 
εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε συνθήκες 
εργασίας που σέβονται την υγεία, την 
ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του, καθώς 
και σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας 
εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες 
περιόδους ανάπαυσης, καθώς και σε 
ετήσια περίοδο αμειβόμενων διακοπών. Οι 
στόχοι της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να συνάδουν πλήρως με τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη των Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων·

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η αρχή 7 του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, του οποίου η 
διακήρυξη έγινε στο Γκέτεμποργκ στις 17 
Νοεμβρίου 2017, προβλέπει ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να 
ενημερώνονται γραπτώς στην αρχή της 
απασχόλησής τους για τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 
τη σχέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής 
περιόδου, και ότι έχουν δικαίωμα 

(2) Η αρχή 7 του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων, του οποίου η 
διακήρυξη έγινε στο Γκέτεμποργκ στις 17 
Νοεμβρίου 2017, προβλέπει ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να 
ενημερώνονται γραπτώς στην αρχή της 
απασχόλησής τους για τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 
τη σχέση απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής 
περιόδου, ότι δικαιούνται να 
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πρόσβασης σε αποτελεσματικό και 
αμερόληπτο μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών και, σε περίπτωση 
αδικαιολόγητης απόλυσης, δικαίωμα 
επανόρθωσης, όπου περιλαμβάνεται η 
καταβολή εύλογης αποζημίωσης. Η αρχή 5 
προβλέπει ότι, ανεξάρτητα από το είδος 
και τη διάρκεια της σχέσης απασχόλησης, 
οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιη 
και ίση μεταχείριση όσον αφορά τους 
όρους εργασίας, την πρόσβαση στην 
κοινωνική προστασία και την κατάρτιση, 
ότι αποτρέπονται οι σχέσεις απασχόλησης 
που οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες 
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσα από την 
απαγόρευση της κατάχρησης των άτυπων 
συμβάσεων, ότι κάθε δοκιμαστική 
περίοδος θα πρέπει να έχει εύλογη 
διάρκεια και ότι προάγεται η μετάβαση σε 
μορφές απασχόλησης αορίστου χρόνου.

ενημερώνονται για τους λόγους της 
απόλυσής τους και να τους δίνεται μια 
εύλογη περίοδος προειδοποίησης και ότι 
έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε 
αποτελεσματικό και αμερόληπτο 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών και, σε 
περίπτωση αδικαιολόγητης απόλυσης, 
δικαίωμα επανόρθωσης, όπου 
περιλαμβάνεται η καταβολή εύλογης 
αποζημίωσης. Η αρχή 5 προβλέπει ότι, 
ανεξάρτητα από το είδος και τη διάρκεια 
της σχέσης απασχόλησης, οι εργαζόμενοι 
έχουν δικαίωμα σε δίκαιη και ίση 
μεταχείριση όσον αφορά τους όρους 
εργασίας, την πρόσβαση στην κοινωνική 
προστασία και την κατάρτιση, ότι 
αποτρέπονται οι σχέσεις απασχόλησης που 
οδηγούν σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας, 
μεταξύ άλλων μέσα από την απαγόρευση 
της κατάχρησης των άτυπων συμβάσεων, 
ότι κάθε δοκιμαστική περίοδος θα πρέπει 
να έχει εύλογη διάρκεια και ότι προάγεται 
η μετάβαση σε μορφές απασχόλησης 
αορίστου χρόνου, διασφαλίζοντας 
παράλληλα την απαραίτητη ευελιξία για 
την ταχεία προσαρμογή των εργοδοτών 
στις αλλαγές του οικονομικού πλαισίου.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου33, οι αγορές 
εργασίας έχουν υποστεί ριζικές μεταβολές 
οφειλόμενες σε δημογραφικές εξελίξεις και 
στην ψηφιοποίηση που οδηγεί στη 
δημιουργία νέων μορφών απασχόλησης, οι 
οποίες στήριξαν τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την ανάπτυξη της αγοράς 
εργασίας. Οι νέες μορφές απασχόλησης 
συχνά δεν προσφέρουν την τακτικότητα ή 
τη σταθερότητα των παραδοσιακών 
σχέσεων εργασίας και οδηγούν σε 
μειωμένη προβλεψιμότητα για τους 

(3) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου33, οι αγορές 
εργασίας έχουν υποστεί ριζικές μεταβολές 
οφειλόμενες τόσο σε δημογραφικές 
εξελίξεις και στην ψηφιοποίηση, που 
οδηγεί στη δημιουργία νέων μορφών 
απασχόλησης, όσο και σε μέτρα που 
υιοθετούν μια μονόπλευρη από την 
πλευρά της προσφοράς προσέγγιση της 
αγοράς εργασίας, η οποία στοχεύει στην 
απελευθέρωση και την απορρύθμιση των 
αγορών εργασίας, μέτρα τα οποία 
συνέβαλαν στην ανάδυση νέων 
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οικείους εργαζομένους, δημιουργώντας 
αβεβαιότητα ως προς τα εφαρμοστέα 
δικαιώματα και την κοινωνική προστασία. 
Ως εκ τούτου, σ’ αυτόν τον 
μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας 
υπάρχει αυξημένη ανάγκη πλήρους 
ενημέρωσης των εργαζομένων για τους 
ουσιώδεις όρους εργασίας τους, η οποία 
ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται σε γραπτή 
μορφή και εγκαίρως. Προκειμένου να 
πλαισιωθεί επαρκώς η ανάπτυξη νέων 
μορφών απασχόλησης, οι εργαζόμενοι 
στην Ένωση θα πρέπει επίσης να 
διαθέτουν μια σειρά νέων ελάχιστων 
δικαιωμάτων, με στόχο την προώθηση της 
ασφάλειας και της προβλεψιμότητας στις 
σχέσεις εργασίας, επιτυγχάνοντας 
παράλληλα ανοδική σύγκλιση μεταξύ των 
κρατών μελών και διατηρώντας την 
προσαρμοστικότητα της αγοράς εργασίας.

επιχειρηματικών μοντέλων. Οι νέες 
μορφές απασχόλησης συχνά δεν 
προσφέρουν την τακτικότητα ή τη 
σταθερότητα των παραδοσιακών σχέσεων 
εργασίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
οδηγούν σε μειωμένη προβλεψιμότητα για 
τους οικείους εργαζομένους, 
δημιουργώντας αβεβαιότητα ως προς τα 
εφαρμοστέα δικαιώματα και την κοινωνική 
προστασία και ενθαρρύνοντας την 
εφαρμογή ασαφών ή άδικων πρακτικών, 
με αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση 
της αγοράς εργασίας. Ως εκ τούτου, σ’ 
αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο της 
εργασίας υπάρχει αυξημένη ανάγκη 
πλήρους ενημέρωσης των εργαζομένων, 
ανεξαρτήτως του ειδικότερου τομέα τους,
για τους ουσιώδεις όρους εργασίας τους, η 
οποία ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται σε 
γραπτή μορφή και όσο το δυνατό 
ταχύτερα. Προκειμένου να πλαισιωθεί 
επαρκώς η ανάπτυξη νέων μορφών 
απασχόλησης, οι εργαζόμενοι στην Ένωση 
θα πρέπει επίσης να διαθέτουν μια σειρά 
νέων ελάχιστων δικαιωμάτων, με στόχο 
την προώθηση της ασφάλειας και της 
προβλεψιμότητας στις σχέσεις εργασίας, 
επιτυγχάνοντας παράλληλα ανοδική 
σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών και 
διατηρώντας την προσαρμοστικότητα της 
αγοράς εργασίας.

__________________ __________________

33 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την 
υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει 
τον εργαζόμενο για τους όρους που 
διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας 
(ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).

33 Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την 
υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει 
τον εργαζόμενο για τους όρους που 
διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας 
(ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με την οδηγία (4) Σύμφωνα με την οδηγία 
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91/533/ΕΟΚ, η πλειονότητα των 
εργαζομένων στην Ένωση έχουν το 
δικαίωμα να λάβουν γραπτή ενημέρωση 
σχετικά με τους όρους εργασίας τους. Η 
οδηγία 91/533/ΕΟΚ δεν καλύπτει, ωστόσο, 
το σύνολο των εργαζομένων στην Ένωση. 
Επιπλέον, έχουν προκύψει κενά στην 
προστασία για νέες μορφές απασχόλησης 
που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των 
εξελίξεων στην αγορά εργασίας από το 
1991.

91/533/ΕΟΚ, η πλειονότητα των 
εργαζομένων στην Ένωση έχουν το 
δικαίωμα να λάβουν γραπτή ενημέρωση 
σχετικά με τους όρους εργασίας τους. Η 
οδηγία 91/533/ΕΟΚ δεν καλύπτει, ωστόσο, 
το σύνολο των εργαζομένων στην Ένωση. 
Επιπλέον, έχουν προκύψει κενά στην 
προστασία για νέες μορφές απασχόλησης 
που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα των 
οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων, 
καθώς και των εξελίξεων στην αγορά 
εργασίας από το 1991.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Συνεπώς, θα πρέπει να 
καθοριστούν σε επίπεδο Ένωσης οι 
ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την 
ενημέρωση για τα ουσιώδη στοιχεία της 
σχέσης εργασίας και σχετικά με τους 
όρους εργασίας που ισχύουν για κάθε 
εργαζόμενο, προκειμένου να διασφαλίζεται 
σε όλους τους εργαζομένους εντός της 
Ένωσης επαρκής βαθμός διαφάνειας και 
προβλεψιμότητας όσον αφορά τους όρους 
εργασίας τους.

(5) Συνεπώς, θα πρέπει να 
καθοριστούν σε επίπεδο Ένωσης τα 
ελάχιστα πρότυπα σχετικά με την 
ενημέρωση για τα ουσιώδη στοιχεία της 
σχέσης εργασίας και σχετικά με τους 
όρους εργασίας που ισχύουν για κάθε 
εργαζόμενο, ανεξαρτήτως του τύπου της 
σύμβασης εργασίας του ή της εργασιακής 
του σχέσης, προκειμένου να διασφαλίζεται 
σε όλους τους εργαζομένους εντός της 
Ένωσης ο ίδιος βαθμός διαφάνειας, 
ασφάλειας και προβλεψιμότητας όσον 
αφορά τους όρους εργασίας τους.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Ο στόχος της παρούσας οδηγίας -
να προωθηθεί μια ασφαλέστερη και 
περισσότερο προβλέψιμη προσφορά 
εργατικού δυναμικού, με παράλληλη 
διασφάλιση της προσαρμοστικότητας της 
αγοράς εργασίας, της πρόσβασης στην 
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καινοτομία και καλύτερων συνθηκών 
διαβίωσης και εργασίας - μπορεί να 
επιτευχθεί με την παροχή σε όλους τους 
εργαζομένους αποτελεσματικότερης 
πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με 
τις συνθήκες εργασίας τους, τη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας, ιδίως όσον 
αφορά τους εργαζομένους που 
απασχολούνται σε νέες και άτυπες μορφές
εργασίας, την αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή της νομοθεσίας και την αύξηση 
της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, με 
παράλληλη αποφυγή της επιβολής 
υπερβολικών επιβαρύνσεων στις 
επιχειρήσεις οιουδήποτε μεγέθους.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των δικαιωμάτων που 
παρέχονται από το δίκαιο της Ένωσης, θα 
πρέπει να επικαιροποιηθεί το προσωπικό 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ. 
Στη νομολογία του, το ΔΕΕ έχει θεσπίσει 
κριτήρια για τον καθορισμό της ιδιότητας 
του εργαζομένου34 τα οποία είναι 
κατάλληλα για τον προσδιορισμό του 
προσωπικού πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Ο ορισμός του 
εργαζομένου στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
βασίζεται σ’ αυτά τα κριτήρια. Τα 
κριτήρια διασφαλίζουν την ομοιόμορφη 
εφαρμογή του προσωπικού πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας, αφήνοντας στις 
εθνικές αρχές και στα εθνικά δικαστήρια 
την εφαρμογή της σε ειδικές καταστάσεις. 
Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια, οι οικιακοί βοηθοί, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι διαλείποντες 
εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι βάσει 
δελτίου, οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 

(7) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των δικαιωμάτων που 
παρέχονται από το δίκαιο της Ένωσης και 
η εφαρμογή αυτών αδιακρίτως, θα πρέπει 
να επικαιροποιηθεί το προσωπικό πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ. Στη 
νομολογία του, το ΔΕΕ έχει θεσπίσει 
κριτήρια για τον καθορισμό της ιδιότητας 
του εργαζομένου34 τα οποία είναι 
κατάλληλα για τον προσδιορισμό του 
προσωπικού πεδίου εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Ο ορισμός του 
εργαζομένου στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
πρέπει να βασίζεται στα κριτήρια που 
αναπτύχθηκαν τόσο από το ΔΕΕ όσο και 
από τη ΔΟΕ. Τα κριτήρια διασφαλίζουν 
την ομοιόμορφη εφαρμογή του 
προσωπικού πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας, αφήνοντας στις εθνικές αρχές και 
στα εθνικά δικαστήρια την εφαρμογή της 
σε ειδικές καταστάσεις. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, οι οικιακοί βοηθοί, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι διαλείποντες 
εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι βάσει 



PE621.111v02-00 8/57 AD\1163822EL.docx

EL

εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. δελτίου, οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι και οι 
ερευνητές πρέπει να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

__________________ __________________

34 Αποφάσεις της 3ης Ιουλίου 1986, 
Deborah Lawrie-Blum, υπόθεση 66/85· της 
14ης Οκτωβρίου 2010, Union Syndicale 
Solidaires Isère, υπόθεση C-428/09· της 
9ης Ιουλίου 2015, Balkaya, υπόθεση C-
229/14· της 4ης Δεκεμβρίου 2014, FNV 
Kunsten, υπόθεση C-413/13· και της 17ης 
Νοεμβρίου 2016, Ruhrlandklinik, υπόθεση 
C-216/15.

34 Αποφάσεις της 3ης Ιουλίου 1986, 
Deborah Lawrie-Blum, υπόθεση 66/85· της 
14ης Οκτωβρίου 2010, Union Syndicale 
Solidaires Isère, υπόθεση C-428/09· ·της 
9ης Ιουλίου 2015, Balkaya, υπόθεση C-
229/14· της 4ης Δεκεμβρίου 2014, FNV 
Kunsten, υπόθεση C-413/13· και της 17ης 
Νοεμβρίου 2016, Ruhrlandklinik, υπόθεση 
C-216/15.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Σύμφωνα με τη σύσταση 198 της 
ΔΟΕ, όταν δεν μπορεί να διαπιστωθεί 
άμεσα η υπαγωγή στη διεύθυνση, η 
οικονομική εξάρτηση θα πρέπει να 
θεωρείται το βασικό επιπλέον κριτήριο 
για να εκτιμάται κατά πόσον το πρόσωπο 
είναι εργαζόμενος.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Σύμφωνα με τη σύσταση 198 της 
ΔΟΕ, ο καθορισμός ύπαρξης σχέσης 
εργασίας θα πρέπει να βασίζεται στα 
πραγματικά περιστατικά που συνδέονται 
με την πραγματική εκτέλεση της εργασίας 
και όχι στην περιγραφή της σχέσης από 
τα μέρη.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7γ) Σύμφωνα με τη σύσταση 198 της 
ΔΟΕ, θα πρέπει να προβλέπεται 
αυτομάτως νομικό τεκμήριο ύπαρξης 
σχέσης εργασίας όταν διαπιστώνεται η 
παρουσία ενός ή περισσοτέρων σχετικών 
δεικτών.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Λαμβανομένου υπόψη του 
αυξανόμενου αριθμού εργαζομένων που 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 91/533/ΕΟΚ βάσει παρεκκλίσεων 
που πραγματοποιούνται από τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 1 της εν λόγω 
οδηγίας, είναι απαραίτητο να 
αντικατασταθούν οι παρεκκλίσεις αυτές 
με τη δυνατότητα των κρατών μελών να 
μην εφαρμόζουν τις διατάξεις της 
οδηγίας σε σχέσεις εργασίας διάρκειας 
που δεν υπερβαίνει τις 8 ώρες συνολικά 
σε περίοδο αναφοράς ενός μηνός. Η εν 
λόγω παρέκκλιση δεν επηρεάζει τον 
ορισμό του εργαζομένου, που 
προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

διαγράφεται

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Λόγω του απρόβλεπτου 
χαρακτήρα της κατά παραγγελία 

διαγράφεται
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εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των 
συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας, η 
παρέκκλιση των 8 ωρών ανά μήνα δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για σχέσεις 
εργασίας στις οποίες δεν καθορίζεται 
εγγυημένη αμειβόμενη εργασία πριν από 
την έναρξη της απασχόλησης.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Διάφορα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
μπορούν, στην πράξη, να αναλάβουν τις 
αρμοδιότητες και ευθύνες του εργοδότη. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν 
ελεύθερα να καθορίζουν με μεγαλύτερη 
ακρίβεια το/τα πρόσωπο/-α που 
θεωρείται/-ούνται πλήρως ή εν μέρει 
υπεύθυνο/-α για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία για τους εργοδότες, εφόσον 
πληρούνται όλες οι εν λόγω υποχρεώσεις. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι 
σε θέση να αποφασίζουν ότι ορισμένες ή 
όλες οι υποχρεώσεις αυτές θα 
επιβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που δεν είναι μέρος της σχέσης εργασίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να 
θεσπίζουν ειδικούς κανόνες για την 
εξαίρεση ατόμων που ενεργούν ως 
εργοδότες για οικιακούς βοηθούς στο 
νοικοκυριό από τις υποχρεώσεις εξέτασης 
και ανταπόκρισης σε αιτήματα για 
διαφορετικό τύπο απασχόλησης, καθώς 
και παροχής δωρεάν υποχρεωτικής 
κατάρτισης, και από την κάλυψη του 
μηχανισμού επανόρθωσης βάσει 
ευνοϊκών τεκμηρίων σε περίπτωση 
ελλειπουσών πληροφοριών στη γραπτή 
δήλωση.

(10) Διάφορα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
μπορούν, στην πράξη, να αναλάβουν τις 
αρμοδιότητες και ευθύνες του εργοδότη. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν 
ελεύθερα να καθορίζουν με μεγαλύτερη 
ακρίβεια το/τα πρόσωπο/-α που 
θεωρείται/-ούνται πλήρως ή εν μέρει ή από
κοινού υπεύθυνο/-α για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων που προβλέπει η 
παρούσα οδηγία για τους εργοδότες, 
εφόσον πληρούνται όλες οι εν λόγω 
υποχρεώσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να αποφασίζουν 
ότι ορισμένες ή όλες οι υποχρεώσεις αυτές
θα επιβάλλονται σε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που δεν είναι μέρος της σχέσης 
εργασίας. Εάν διάφορα φυσικά ή/και 
νομικά πρόσωπα είναι υπεύθυνα ως 
εργοδότης, αυτά είναι αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον υπεύθυνα.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η οδηγία 91/533/ΕΟΚ θέσπισε 
ελάχιστο κατάλογο ουσιωδών στοιχείων 
για τα οποία οι εργαζόμενοι πρέπει να 
ενημερώνονται γραπτώς. Είναι αναγκαία η 
προσαρμογή του εν λόγω καταλόγου, ώστε 
να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στην 
αγορά εργασίας, ιδίως η αύξηση των μη 
τυπικών μορφών απασχόλησης.

(11) Η οδηγία 91/533/ΕΟΚ θέσπισε 
ελάχιστο κατάλογο ουσιωδών στοιχείων 
για τα οποία οι εργαζόμενοι πρέπει να 
ενημερώνονται γραπτώς. Είναι αναγκαία η 
προσαρμογή του εν λόγω ελάχιστου
καταλόγου, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
εξελίξεις στην αγορά εργασίας, ιδίως η 
αύξηση των μη τυπικών μορφών 
απασχόλησης. Τα κράτη μέλη έχουν το 
δικαίωμα να επεκτείνουν τον εν λόγω 
ελάχιστο κατάλογο σύμφωνα με τις 
εθνικές ανάγκες. 

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12) Οι πληροφορίες σχετικά με τον 
χρόνο εργασίας θα πρέπει να συνάδουν με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου35 και να περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τα διαλείμματα, 
την ημερήσια ανάπαυση, την εβδομαδιαία 
ανάπαυση και τη διάρκεια της άδειας 
μετ’ αποδοχών.

(12) Οι πληροφορίες σχετικά με τον 
χρόνο εργασίας θα πρέπει να συνάδουν με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου35 και να περιλαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με τα διαλείμματα, 
την ημερήσια ανάπαυση, την εβδομαδιαία 
ανάπαυση και τη διάρκεια της άδειας 
μετ’ αποδοχών, διασφαλίζοντας έτσι την 
προστασία της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων.

__________________ __________________

35 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα 
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

35 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα 
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Οι πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται σχετικά με τις αποδοχές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία 
των αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των 
εισφορών σε χρήμα ή σε είδος, που 
λαμβάνει άμεσα ή έμμεσα ο εργαζόμενος 
λόγω της εργασίας του. Η παροχή των 
πληροφοριών αυτών δεν θα πρέπει να θίγει 
την ελευθερία των εργοδοτών να 
προβλέπουν πρόσθετα στοιχεία αμοιβής, 
όπως τα εφάπαξ. Το γεγονός ότι τα 
στοιχεία των αποδοχών που οφείλονται 
βάσει νόμου ή συλλογικών συμβάσεων δεν 
έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω 
ενημέρωση δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο 
για τη μη παροχή τους στον εργαζόμενο.

(13) Οι πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται σχετικά με τις αποδοχές θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, όλα 
τα στοιχεία των αποδοχών, καθώς και τη 
μέθοδο υπολογισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε 
χρήμα ή σε είδος, που λαμβάνει άμεσα ή 
έμμεσα ο εργαζόμενος λόγω της εργασίας 
του, τις πληρωμές για υπερωρίες, τα 
επιμίσθια και άλλα δικαιώματα που 
εισπράττει ο εργαζόμενος, όπως το 
επίδομα ασθενείας. Η παροχή των 
πληροφοριών αυτών δεν θα πρέπει να θίγει 
την ελευθερία των εργοδοτών να 
προβλέπουν πρόσθετα στοιχεία αμοιβής, 
όπως τα εφάπαξ. Το γεγονός ότι τα 
στοιχεία των αποδοχών που οφείλονται 
βάσει νόμου ή συλλογικών συμβάσεων δεν 
έχουν συμπεριληφθεί στην εν λόγω 
ενημέρωση δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο 
για τη μη παροχή τους στον εργαζόμενο.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Εάν δεν είναι δυνατόν να 
αναφερθεί σταθερό ωράριο εργασίας λόγω 
της φύσης της απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν πώς 
θα διαμορφωθεί το ωράριο εργασίας τους, 
συμπεριλαμβανομένων των χρονοθυρίδων 
στις οποίες μπορεί να κληθούν να 
εργαστούν και της ελάχιστης 
προειδοποίησης που θα πρέπει να λάβουν.

(14) Εάν δεν είναι δυνατόν να 
αναφερθεί σταθερό ωράριο εργασίας λόγω 
της φύσης της απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται
πώς θα διαμορφωθεί το ωράριο εργασίας 
τους, συμπεριλαμβανομένων των 
χρονοθυρίδων στις οποίες μπορεί να 
κληθούν να εργαστούν και της ελάχιστης 
προειδοποίησης που θα πρέπει να λάβουν.
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι ώρες εργασίας θα πρέπει να 
οργανώνονται σύμφωνα με τις 
οικονομικές αρχές και την 
παραγωγικότητα, αλλά και από μια 
αυστηρά ανθρώπινη άποψη, υπό την 
έννοια ότι οι ώρες εργασίας θα πρέπει να 
μειώνονται σταδιακά, ώστε να παρέχεται 
στους εργαζομένους αυξημένος ελεύθερος 
χρόνος.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι πληροφορίες σχετικά με τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα επιδόματα ασθένειας, 
μητρότητας και ισοδύναμα επιδόματα, 
καθώς και τα γονικά επιδόματα, τα 
επιδόματα πατρότητας, γήρατος, 
αναπηρίας, επιζώντων, ανεργίας, πρόωρης 
συνταξιοδότησης ή τα οικογενειακά 
επιδόματα. Η ενημέρωση σχετικά με την 
προστασία κοινωνικής ασφάλισης που 
παρέχεται από τον εργοδότη θα πρέπει να 
περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την 
κάλυψη από συστήματα συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης κατά την έννοια της 
οδηγίας 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου36 και 
της οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου37.

(15) Οι πληροφορίες σχετικά με τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τουλάχιστον τα επιδόματα 
ασθένειας, μητρότητας και ισοδύναμα 
επιδόματα, καθώς και τα γονικά 
επιδόματα, τα επιδόματα πατρότητας, 
γήρατος, αναπηρίας, επιζώντων, ανεργίας, 
πρόωρης συνταξιοδότησης ή τα 
οικογενειακά επιδόματα και κάθε άλλη 
κάλυψη έναντι κινδύνων που προβλέπεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) 883/2004. Η 
ενημέρωση σχετικά με την προστασία 
κοινωνικής ασφάλισης που παρέχεται από 
τον εργοδότη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
την κάλυψη από συστήματα 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης κατά 
την έννοια της οδηγίας 98/49/ΕΚ του 
Συμβουλίου36 και της οδηγίας 2014/50/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου37.

__________________ __________________

36 Οδηγία 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 36 Οδηγία 98/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
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29ης Ιουνίου 1998, σχετικά με την 
προστασία των δικαιωμάτων 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των 
μισθωτών και των μη μισθωτών που 
μετακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ 
L 209 της 25.7.1998, σ. 46).

29ης Ιουνίου 1998, σχετικά με την 
προστασία των δικαιωμάτων 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των 
μισθωτών και των μη μισθωτών που 
μετακινούνται εντός της Κοινότητας (ΕΕ 
L 209 της 25.7.1998, σ. 46).

37 Οδηγία 2014/50/EE του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή 
της κινητικότητας των εργαζομένων 
μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση 
της απόκτησης και της διατήρησης 
δικαιωμάτων συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, 
σ. 1).

37 Οδηγία 2014/50/EE του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή 
της κινητικότητας των εργαζομένων 
μεταξύ των κρατών μελών με τη βελτίωση 
της απόκτησης και της διατήρησης 
δικαιωμάτων συμπληρωματικής 
συνταξιοδότησης (ΕΕ L 128 της 30.4.2014, 
σ. 1).

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα να ενημερώνονται για τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τη σχέση εργασίας 
γραπτώς στην αρχή της απασχόλησής 
τους. Ως εκ τούτου, οι σχετικές 
πληροφορίες θα πρέπει τους διαβιβάζονται 
το αργότερο την πρώτη ημέρα της 
απασχόλησης.

(16) Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα να ενημερώνονται για τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τη σχέση εργασίας 
γραπτώς από την αρχή της απασχόλησής 
τους. Ως εκ τούτου, οι σχετικές 
πληροφορίες θα πρέπει να τους 
διαβιβάζονται το αργότερο, κατά 
περίπτωση, όταν υπογράφεται η σύμβαση 
εργασίας και πριν από την πρώτη ημέρα 
της απασχόλησης.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να διευκολυνθεί η προσπάθεια 
των εργοδοτών να παρέχουν έγκαιρα 
ενημέρωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

(17) Για να διευκολυνθεί η προσπάθεια 
των εργοδοτών να παρέχουν έγκαιρα 
ενημέρωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
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εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα προτύπων 
σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 
σχετικών και επαρκώς περιεκτικών 
πληροφοριών για το εφαρμοστέο νομικό 
πλαίσιο. Τα πρότυπα αυτά μπορούν να 
αναπτυχθούν περαιτέρω σε κλαδικό και 
τοπικό επίπεδο, από τις εθνικές αρχές και 
τους κοινωνικούς εταίρους.

εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα προτύπων 
σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 
σχετικών και επαρκώς περιεκτικών 
πληροφοριών για το εφαρμοστέο νομικό 
πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
πρέπει να συνδράμει τα κράτη μέλη στην 
κατάρτιση των εν λόγω προτύπων, ώστε 
να αποφευχθούν αποκλίσεις ως προς το 
περιεχόμενο μεταξύ των διαφόρων 
κρατών μελών. Το περιεχόμενο αυτών 
των προτύπων μπορεί να καθορίζεται σε 
κλαδικό και τοπικό επίπεδο, από τις 
εθνικές αρχές και τους κοινωνικούς 
εταίρους, υπό τον όρο ότι δεν 
δημιουργούνται πρόσθετες, δυσανάλογες 
ή υπερβολικές, διοικητικές επιβαρύνσεις.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι εργαζόμενοι που αποσπώνται ή 
αποστέλλονται στο εξωτερικό θα πρέπει να 
λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες που 
αφορούν ειδικά την κατάστασή τους. Για 
διαδοχικές αναθέσεις εργασίας σε διάφορα 
κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, όπως στις 
διεθνείς οδικές μεταφορές, οι πληροφορίες 
αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν για 
πολλές αποστολές πριν από την πρώτη 
αναχώρηση και, στη συνέχεια, να 
τροποποιηθούν σε περίπτωση αλλαγής. 
Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για να 
προσδιοριστούν ως αποσπασμένοι 
εργαζόμενοι σύμφωνα με την οδηγία 
96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου38, θα πρέπει επίσης να 
τους κοινοποιείται ο ενιαίος εθνικός 
δικτυακός τόπος που αναπτύχθηκε από το 
κράτος μέλος υποδοχής όπου θα βρουν 
όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους εργασίας που ισχύουν στην 
περίπτωσή τους. Εκτός εάν τα κράτη μέλη 
προβλέπουν άλλως, οι υποχρεώσεις αυτές 
ισχύουν εάν η διάρκεια της περιόδου 

(18) Οι εργαζόμενοι που αποσπώνται ή 
αποστέλλονται στο εξωτερικό θα πρέπει να 
λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες που 
αφορούν ειδικά την κατάστασή τους. Για 
διαδοχικές αναθέσεις εργασίας σε διάφορα 
κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, όπως στις 
διεθνείς οδικές μεταφορές, οι πληροφορίες 
αυτές μπορούν να ομαδοποιηθούν για 
πολλές αποστολές πριν από την πρώτη 
αναχώρηση και, στη συνέχεια, να 
τροποποιηθούν πριν από την έναρξη της 
σχετικής ανάθεσης ή σε περίπτωση 
αλλαγής. Εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις για να προσδιοριστούν ως 
αποσπασμένοι εργαζόμενοι σύμφωνα με 
την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38, θα 
πρέπει επίσης να τους κοινοποιείται ο 
ενιαίος εθνικός δικτυακός τόπος που 
αναπτύχθηκε από το κράτος μέλος 
υποδοχής όπου θα βρουν όλες τις σχετικές 
πληροφορίες σχετικά με τους όρους 
εργασίας που ισχύουν στην περίπτωσή 
τους. Οι εργαζόμενοι που αποσπώνται στο 



PE621.111v02-00 16/57 AD\1163822EL.docx

EL

εργασίας στο εξωτερικό υπερβαίνει τις 
τέσσερις συναπτές εβδομάδες.

εξωτερικό πρέπει να ενημερώνονται στην 
επίσημη γλώσσα της χώρας στην οποία 
υπογράφεται η αρχική σύμβαση εργασίας.

__________________ __________________

38 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 
21.1.1997, σ. 1).

38 Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18 της 
21.1.1997, σ. 1).

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι δοκιμαστικές περίοδοι 
επιτρέπουν στους εργοδότες να 
επαληθεύουν ότι οι εργαζόμενοι είναι 
κατάλληλοι για τη θέση για την οποία 
έχουν προσληφθεί, παρέχοντάς τους 
ταυτόχρονα συνοδευτική στήριξη και 
κατάρτιση. Οι εν λόγω περίοδοι μπορεί να 
συνοδεύονται από μειωμένη προστασία 
κατά της απόλυσης. Κάθε είσοδος στην 
αγορά εργασίας ή μετάβαση σε νέα θέση 
δεν θα πρέπει να υπόκειται σε 
παρατεταμένη ανασφάλεια. Όπως ορίζεται 
στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, οι δοκιμαστικές περίοδοι θα 
πρέπει, επομένως, να έχουν εύλογη 
διάρκεια. Σημαντικός αριθμός κρατών 
μελών έχουν θεσπίσει γενική ανώτατη 
διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου 
μεταξύ τριών και έξι μηνών, η οποία θα 
πρέπει να θεωρείται εύλογη. Οι 
δοκιμαστικές περίοδοι δύνανται να 
διαρκούν περισσότερο από έξι μήνες,
εφόσον αυτό δικαιολογείται από τη φύση 
της απασχόλησης, όπως για διευθυντικές 
θέσεις, καθώς και όταν αυτό είναι προς το 
συμφέρον του εργαζομένου, όπως στην 
περίπτωση μακράς ασθένειας ή στο 
πλαίσιο ειδικών μέτρων για την προώθηση 
της μόνιμης απασχόλησης, ιδίως για τους 

(19) Οι δοκιμαστικές περίοδοι 
επιτρέπουν στους εργοδότες να 
επαληθεύουν ότι οι εργαζόμενοι είναι 
κατάλληλοι για τη θέση για την οποία 
έχουν προσληφθεί, παρέχοντάς τους 
ταυτόχρονα συνοδευτική στήριξη και 
κατάρτιση. Κάθε είσοδος στην αγορά 
εργασίας ή μετάβαση σε νέα θέση δεν θα 
πρέπει να υπόκειται σε παρατεταμένη 
ανασφάλεια. Όπως ορίζεται στον 
ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, οι δοκιμαστικές περίοδοι θα 
πρέπει, επομένως, να έχουν εύλογη 
διάρκεια. Σημαντικός αριθμός κρατών 
μελών έχουν θεσπίσει γενική ανώτατη 
διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου 
μεταξύ τριών και έξι μηνών, η οποία θα 
πρέπει να θεωρείται εύλογη και δεν θα 
πρέπει επ’ουδενί να παρατείνεται. Οι 
δοκιμαστικές περίοδοι δύνανται να 
διαρκούν περισσότερο από τρεις μήνες, 
μόνον εφόσον αυτό είναι προς το 
συμφέρον του εργαζομένου, όπως στην 
περίπτωση μακράς ασθένειας ή στο 
πλαίσιο ειδικών μέτρων για την προώθηση 
της μόνιμης απασχόλησης, ιδίως για τους 
νέους εργαζομένους.
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νέους εργαζομένους.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να 
απαγορεύουν στους εργαζομένους να 
αναλαμβάνουν απασχόληση σε άλλους 
εργοδότες, εκτός του χρόνου εργασίας 
τους, εντός των ορίων που καθορίζονται 
στην οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39. Οι 
ρήτρες περί ασυμβίβαστου, που νοούνται 
ως περιορισμός στην εργασία για 
συγκεκριμένες κατηγορίες εργοδοτών, 
ενδέχεται να είναι απαραίτητες για
αντικειμενικούς λόγους, όπως η 
προστασία των επιχειρηματικών 
απορρήτων ή η αποφυγή της σύγκρουσης 
συμφερόντων.

(20) Οι εργοδότες δεν θα πρέπει να 
απαγορεύουν στους εργαζομένους να 
αναλαμβάνουν απασχόληση σε άλλους 
εργοδότες, εκτός του χρόνου εργασίας 
τους, εντός των ορίων που καθορίζονται 
στην οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39.

__________________ __________________

39 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα 
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

39 Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα 
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας (ΕΕ L 299 της 18.11.2003, σ. 9).

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι ώρες και ημέρες αναφοράς, που 
νοούνται ως χρονοθυρίδες κατά τις οποίες 
μπορεί να πραγματοποιηθεί εργασία αν το 
ζητήσει ο εργοδότης, θα πρέπει να 
καθορίζονται γραπτώς κατά την έναρξη 
της σχέσης εργασίας.

(22) Οι ώρες και ημέρες αναφοράς, που 
νοούνται ως χρονοθυρίδες κατά τις οποίες 
μπορεί να πραγματοποιηθεί εργασία αν το 
ζητήσει ο εργοδότης, θα πρέπει να 
καθορίζονται γραπτώς πριν την έναρξη της 
σχέσης εργασίας.



PE621.111v02-00 18/57 AD\1163822EL.docx

EL

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Μια εύλογη ελάχιστη 
προειδοποίηση, η οποία νοείται ως η 
χρονική περίοδος που μεσολαβεί από τη 
στιγμή που ενημερώνεται ο εργαζόμενος 
σχετικά με μια νέα ανάθεση εργασίας έως 
τη στιγμή που αρχίζει η ανάθεση, αποτελεί 
ένα ακόμη απαραίτητο στοιχείο της 
προβλεψιμότητας της εργασίας για σχέσεις 
εργασίας με ωράριο εργασίας που είναι 
μεταβλητό ή καθορίζεται κυρίως από τον 
εργοδότη. Η διάρκεια της περιόδου 
προειδοποίησης μπορεί να ποικίλλει
ανάλογα με τις ανάγκες των τομέων, 
διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή 
προστασία των εργαζομένων. Εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/15/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου40.

(23) Μια εύλογη ελάχιστη 
προειδοποίηση δεκαπέντε ημερών, η 
οποία νοείται ως η χρονική περίοδος που 
μεσολαβεί από τη στιγμή που 
ενημερώνεται ο εργαζόμενος σχετικά με 
μια νέα ανάθεση εργασίας έως τη στιγμή 
που αρχίζει η ανάθεση, αποτελεί ένα 
ακόμη απαραίτητο στοιχείο της 
προβλεψιμότητας της εργασίας για σχέσεις
εργασίας με ωράριο εργασίας που είναι 
μεταβλητό ή καθορίζεται κυρίως από τον 
εργοδότη. Η διάρκεια της περιόδου 
προειδοποίησης μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη ανάλογα με τις ανάγκες των 
τομέων, διασφαλίζοντας παράλληλα 
επαρκή προστασία των εργαζομένων. 
Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
οδηγίας 2002/15/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40.

__________________ __________________

40 Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του 
χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές 
δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ 
L 80 της 23.3.2002, σ. 35).

40 Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του 
χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές 
δραστηριότητες οδικών μεταφορών (ΕΕ 
L 80 της 23.3.2002, σ. 35).

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Εάν οι εργοδότες έχουν τη 
δυνατότητα να προσφέρουν συμβάσεις 
εργασίας πλήρους απασχόλησης ή 
αορίστου χρόνου σε εργαζομένους σε μη 
τυπικές μορφές απασχόλησης, θα πρέπει 
να προωθηθεί η μετάβαση σε 

(25) Εάν οι εργοδότες έχουν τη 
δυνατότητα να προσφέρουν συμβάσεις 
εργασίας πλήρους απασχόλησης ή 
αορίστου χρόνου σε εργαζομένους σε μη 
τυπικές μορφές απασχόλησης, θα πρέπει 
να προωθηθεί η μετάβαση σε 
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ασφαλέστερες μορφές απασχόλησης. Οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ζητούν άλλη, πιο 
προβλέψιμη και ασφαλή μορφή 
απασχόλησης, εφόσον αυτή είναι 
διαθέσιμη, και να λαμβάνουν γραπτή 
απάντηση από τον εργοδότη, η οποία θα 
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του εργοδότη 
και του εργαζομένου.

ασφαλέστερες μορφές απασχόλησης 
σύμφωνα με την αρχή 5 του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, του 
οποίου η διακήρυξη έγινε στο 
Γκέτεμποργκ στις 17 Νοεμβρίου 2017, 
που επιδιώκει την ενθάρρυνση της 
μετάβασης σε μορφές εργασίας αορίστου 
χρόνου. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να ζητούν άλλη, πιο 
προβλέψιμη και ασφαλή μορφή 
απασχόλησης, εφόσον αυτή είναι 
διαθέσιμη, και να λαμβάνουν δεόντως 
αιτιολογημένη γραπτή απάντηση από τον 
εργοδότη, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις 
ανάγκες του εργοδότη και του 
εργαζομένου.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Όταν οι εργοδότες υποχρεούνται 
από τη νομοθεσία ή από συλλογικές 
συμβάσεις να παρέχουν κατάρτιση στους 
εργαζομένους για την εκτέλεση του έργου 
για το οποίο έχουν προσληφθεί, είναι 
σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η 
κατάρτιση αυτή παρέχεται εξίσου, και 
στους απασχολούμενους σε μη τυπικές 
μορφές απασχόλησης. Οι δαπάνες για την 
εν λόγω κατάρτιση δεν θα πρέπει να 
επιβαρύνουν τον εργαζόμενο ούτε να 
παρακρατούνται ή να αφαιρούνται από τις 
αποδοχές του εργαζομένου.

(26) Όταν οι εργοδότες υποχρεούνται 
από τη νομοθεσία ή από συλλογικές 
συμβάσεις ή εσωτερικές κανονιστικές 
διατάξεις να παρέχουν κατάρτιση στους 
εργαζομένους για την εκτέλεση του έργου 
για το οποίο έχουν προσληφθεί, είναι 
σημαντικό να διασφαλίζεται ότι η 
κατάρτιση αυτή παρέχεται εξίσου, και 
χωρίς διακρίσεις, και στους 
απασχολούμενους σε μη τυπικές μορφές 
απασχόλησης. Οι δαπάνες για την εν λόγω 
κατάρτιση δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν 
τον εργαζόμενο ούτε να παρακρατούνται ή 
να αφαιρούνται από τις αποδοχές του 
εργαζομένου. Η κατάρτιση θα πρέπει να 
παρέχεται κατά τις ώρες εργασίας.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να 
θεωρούν ότι, σε συγκεκριμένους τομείς ή 
καταστάσεις, διαφορετικές διατάξεις είναι 
πιο κατάλληλες για την επιδίωξη του 
σκοπού της παρούσας οδηγίας, σε σχέση 
με τα ελάχιστα πρότυπα που 
καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της 
παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιτρέπουν στους κοινωνικούς εταίρους να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις για την 
τροποποίηση των διατάξεων που 
περιλαμβάνονται στο εν λόγω κεφάλαιο, 
εφόσον το συνολικό επίπεδο προστασίας 
των εργαζομένων δεν μειώνεται.

(27) Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να 
θεωρούν ότι, σε συγκεκριμένους τομείς ή 
καταστάσεις, διαφορετικές διατάξεις είναι 
πιο κατάλληλες για την επιδίωξη του 
σκοπού της παρούσας οδηγίας, εφόσον οι 
διατάξεις αυτές συνάδουν πλήρως με την 
παρούσα οδηγία και παρέχουν 
μεγαλύτερη προστασία. Συνεπώς, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να επιτρέπουν στους 
κοινωνικούς εταίρους να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις για την 
τροποποίηση των διατάξεων που 
περιλαμβάνονται στο σχετικό κεφάλαιο, 
εφόσον το συνολικό επίπεδο της άνευ 
διακρίσεων προστασίας των εργαζομένων 
βελτιώνεται και δεν μειώνεται σε καμία 
περίπτωση.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Στα κράτη μέλη όπου υπάρχει 
υψηλό επίπεδο οργάνωσης, τόσο μεταξύ 
των εργαζομένων όσο και μεταξύ των 
εργοδοτών, και όπου οι κοινωνικοί 
εταίροι, υπό την ιδιότητά τους ως 
εκπρόσωποι των εργαζομένων και των 
εργοδοτών, έχουν την πρωταρχική ευθύνη 
να ρυθμίζουν τις συνθήκες εργασίας στην 
αγορά εργασίας, οι κοινωνικοί εταίροι θα 
πρέπει να έχουν πλήρη εξουσία όσον 
αφορά τη δυνατότητα σύναψης 
συλλογικών συμβάσεων. Οι εν λόγω 
συναφθείσες συλλογικές συμβάσεις που 
ρυθμίζουν τις συνθήκες εργασίας και 
παρέχουν στους εργαζομένους συνολική 
προστασία μπορούν να παρεκκλίνουν από 
τα ελάχιστα δικαιώματα που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, 
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εφόσον τηρείται ο σκοπός της οδηγίας.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την κατάργηση κάθε είδους 
διάκρισης όσον αφορά κάθε πτυχή των 
αποδοχών και των όρων και 
προϋποθέσεων απασχόλησης, και 
ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης 
του εργαζομένου.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η διαβούλευση για τον ευρωπαϊκό
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ανέδειξε 
την ανάγκη να ενισχυθεί η επιβολή της 
εργατικής νομοθεσίας της Ένωσης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά της. Όσον αφορά την 
οδηγία 91/533/ΕΟΚ, η αξιολόγηση 
REFIT41 επιβεβαίωσε ότι οι ενισχυμένοι 
μηχανισμοί επιβολής της νομοθεσίας θα 
μπορούσαν να βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητά της. Έδειξε ότι τα 
συστήματα επανόρθωσης με βάση μόνο τα 
αιτήματα αποζημίωσης είναι λιγότερο 
αποτελεσματικά από τα συστήματα που 
προβλέπουν επίσης την επιβολή κυρώσεων 
(π.χ. με την καθιέρωση κατ’ αποκοπή 
ποσών ή την αφαίρεση των αδειών) για 
τους εργοδότες που δεν εκδίδουν γραπτές 
δηλώσεις. Έδειξε επίσης ότι οι 
εργαζόμενοι σπάνια ασκούν προσφυγές 
κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας, 
γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τον στόχο 
της διάταξης της γραπτής δήλωσης να 

(28) Η διαβούλευση για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ανέδειξε 
την ανάγκη να ενισχυθεί η επιβολή της 
εργατικής νομοθεσίας της Ένωσης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά της. Όσον αφορά την 
οδηγία 91/533/ΕΟΚ, η αξιολόγηση 
REFIT41 επιβεβαίωσε ότι οι ενισχυμένοι 
μηχανισμοί επιβολής της νομοθεσίας θα 
μπορούσαν να βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητά της. Έδειξε ότι τα 
συστήματα επανόρθωσης με βάση μόνο τα 
αιτήματα αποζημίωσης είναι λιγότερο 
αποτελεσματικά από τα συστήματα που 
προβλέπουν επίσης την επιβολή κυρώσεων 
(π.χ. με την καθιέρωση κατ’ αποκοπή 
ποσών ή την αφαίρεση των αδειών) για 
τους εργοδότες που δεν εκδίδουν γραπτές 
δηλώσεις. Έδειξε επίσης ότι οι 
εργαζόμενοι σπάνια ασκούν προσφυγές 
κατά τη διάρκεια της σχέσης εργασίας, 
γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τον στόχο 
της διάταξης της γραπτής δήλωσης να 
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διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι 
ενημερώνονται σχετικά με τα ουσιώδη 
στοιχεία της σχέσης εργασίας τους. Ως εκ 
τούτου, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
διατάξεις επιβολής που διασφαλίζουν τη 
χρήση είτε ευνοϊκών τεκμηρίων στις 
περιπτώσεις όπου δεν παρέχονται 
πληροφορίες για τη σχέση εργασίας, είτε
διοικητικής διαδικασίας βάσει της οποίας ο 
εργοδότης μπορεί να υποχρεωθεί να 
παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν και 
να υπόκειται σε κύρωση, αν δεν το κάνει. 
Η εν λόγω επανόρθωση θα πρέπει να 
υπόκειται σε διαδικασία με την οποία ο 
εργοδότης ενημερώνεται ότι λείπουν 
πληροφορίες και έχει προθεσμία 15 
ημερών για να παράσχει πλήρεις και ορθές 
πληροφορίες.

διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι 
ενημερώνονται σχετικά με τα ουσιώδη 
στοιχεία της σχέσης εργασίας τους. Ως εκ 
τούτου, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν 
διατάξεις επιβολής που διασφαλίζουν τη 
χρήση ευνοϊκών τεκμηρίων στις 
περιπτώσεις όπου δεν παρέχονται 
πληροφορίες για τη σχέση εργασίας, και
διοικητικής διαδικασίας βάσει της οποίας ο 
εργοδότης μπορεί να υποχρεωθεί να 
παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν και 
να υπόκειται σε κύρωση, αν δεν το κάνει. 
Η εν λόγω επανόρθωση θα πρέπει να 
υπόκειται σε διαδικασία με την οποία ο 
εργοδότης ενημερώνεται ότι λείπουν 
πληροφορίες και έχει προθεσμία 15 
ημερών για να παράσχει πλήρεις και ορθές 
πληροφορίες.

__________________ __________________

41 SWD(2017)205 final, σελ. 26. 41 SWD(2017)205 final, σελ. 26.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
91/533/ΕΟΚ έχει θεσπιστεί ένα εκτεταμένο 
σύστημα διατάξεων επιβολής για το 
κοινωνικό κεκτημένο της Ένωσης, ιδίως 
στους τομείς της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και της προαγωγής των ίσων 
ευκαιριών, στοιχεία τα οποία θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στην παρούσα οδηγία, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό και αμερόληπτο 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών και 
δικαίωμα επανόρθωσης, 
περιλαμβανομένης εύλογης αποζημίωσης, 
στοιχείο που αντικατοπτρίζει την αρχή 7 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων.

(29) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
91/533/ΕΟΚ έχει θεσπιστεί ένα εκτεταμένο 
σύστημα διατάξεων επιβολής για το 
κοινωνικό κεκτημένο της Ένωσης, ιδίως 
στους τομείς της καταπολέμησης των 
διακρίσεων και της προαγωγής των ίσων 
ευκαιριών· το σύστημα αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται πλήρως στην παρούσα 
οδηγία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
οι εργαζόμενοι, όπως ορίζεται στο άρθρο 
2 της παρούσας οδηγίας, έχουν πρόσβαση 
σε αποτελεσματικό και αμερόληπτο 
μηχανισμό επίλυσης διαφορών και 
δικαίωμα επανόρθωσης, 
περιλαμβανομένης εύλογης αποζημίωσης, 
στοιχείο που αντικατοπτρίζει την αρχή 7 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων. Θα πρέπει επίσης να 
εξεταστεί επειγόντως η επέκταση αυτών 
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των διατάξεων επιβολής σε όλα τα 
θέματα που σχετίζονται με τις συνθήκες 
εργασίας.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Δεδομένου ότι η αποτελεσματική 
επιβολή των κανόνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχει σημασία για τους 
Ευρωπαίους, απαιτείται ένα εύρωστο, 
αποδοτικό και αποτελεσματικό σύστημα 
που θα διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν και επιβάλλουν πλήρως την 
ενωσιακή νομοθεσία και παρέχουν 
επαρκή μέσα επανόρθωσης. Ειδικότερα 
στην περίπτωση ομαδικών απολύσεων, οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να επωφελούνται 
από ένα τέτοιο σύστημα. Ως εκ τούτου, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν 
στις συνδικαλιστικές οργανώσεις να 
ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές για 
την προστασία των συλλογικών 
συμφερόντων των εργαζομένων.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33β) Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
μπορεί να προσδιοριστεί ως εργοδότης 
βάσει της υπεροχής των πραγματικών 
περιστατικών φέρει το βάρος της 
απόδειξης ότι δεν υφίσταται σχέση 
εργασίας.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 33 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33γ) Τα πρόσωπα που καταγγέλλουν 
περιπτώσεις παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
προστατεύονται πλήρως δυνάμει των 
υφιστάμενων και των μελλοντικών 
ευρωπαϊκών κανονιστικών διατάξεων 
σχετικά με την προστασία των 
καταγγελτών.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) Η εργασία πρέπει να είναι 
διαρθρωμένη σύμφωνα με τις ατομικές 
και τις συλλογικές οικονομικές της 
στοχεύσεις, αλλά και ως μέσο διά του 
οποίου ο εργαζόμενος ολοκληρώνεται ως 
ανθρώπινο ον.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36β) Στο μέτρο αυτό, η εργασία αποκτά 
τόσο προσωπική και ατομική όσο και 
συλλογική και κοινωνική διάσταση.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αποφεύγουν την επιβολή διοικητικών, 
οικονομικών και νομικών εξαναγκασμών, 
οι οποίοι θα παρεμπόδιζαν τη δημιουργία 
και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, τα κράτη 
μέλη καλούνται να αξιολογήσουν τον 
αντίκτυπο που θα έχει στις ΜΜΕ η πράξη 
μεταφοράς, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι 
ΜΜΕ δεν πλήττονται δυσανάλογα, 
δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις και στη διοικητική 
επιβάρυνση, και να δημοσιεύσουν τα 
αποτελέσματα των εν λόγω 
αξιολογήσεων.

διαγράφεται

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναθέσουν στους κοινωνικούς εταίρους 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
εφόσον το ζητήσουν από κοινού οι 
κοινωνικοί εταίροι και υπό την 
προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη έχουν 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
είναι, ανά πάσα στιγμή, σε θέση να 
εξασφαλίζουν τα αποτελέσματα που 
επιδιώκει η παρούσα οδηγία.

(38) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αναθέσουν στους κοινωνικούς εταίρους 
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
εφόσον το ζητήσουν από κοινού οι 
κοινωνικοί εταίροι και υπό την 
προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη έχουν 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
είναι, ανά πάσα στιγμή, σε θέση να 
εξασφαλίζουν τα αποτελέσματα που 
επιδιώκει η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι 
η βελτίωση των όρων εργασίας, με την 

1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι 
η βελτίωση των όρων εργασίας, με την 
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προώθηση πιο ασφαλούς και προβλέψιμης 
απασχόλησης με παράλληλη διασφάλιση 
της προσαρμοστικότητας της αγοράς 
εργασίας.

προώθηση πιο ασφαλούς, διαφανούς, 
σαφούς, ενημερωμένης και προβλέψιμης 
απασχόλησης με παράλληλη διασφάλιση 
της προσαρμοστικότητας της αγοράς 
εργασίας και της αποτελεσματικής και 
άνευ διακρίσεων εφαρμογής του νόμου.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστα δικαιώματα που ισχύουν για 
όλους τους εργαζομένους στην Ένωση.

2. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει 
ελάχιστα δικαιώματα που ισχύουν για 
όλους τους εργαζομένους στην Ένωση. 
Αυτά τα ελάχιστα δικαιώματα ισχύουν 
για κάθε πρόσωπο που είναι de facto 
εργαζόμενος, ανεξάρτητα από το επίσημο 
καθεστώς του ή την ύπαρξη γραπτής 
σύμβασης εργασίας, στον δημόσιο ή στον 
ιδιωτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία σε εργαζομένους που 
έχουν σχέση εργασίας διάρκειας ίσης με ή 
κατώτερης από 8 ώρες συνολικά σε 
περίοδο αναφοράς ενός μηνός. Ο χρόνος 
εργασίας σε όλους τους εργοδότες που 
αποτελούν ή ανήκουν στην ίδια 
επιχείρηση, ομάδα ή οντότητα 
συνυπολογίζεται στην εν λόγω περίοδο 8 
ωρών.

διαγράφεται
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Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται 
στη σχέση εργασίας όταν η εγγυημένη 
διάρκεια της αμειβόμενης εργασίας δεν 
προκαθορίζεται πριν από την έναρξη της 
απασχόλησης.

διαγράφεται

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προσδιορίζουν ποια άτομα είναι υπεύθυνα 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
καθορίζονται από την παρούσα οδηγία για 
τους εργοδότες, εφόσον πληρούνται όλες 
οι εν λόγω υποχρεώσεις. Μπορούν επίσης 
να αποφασίζουν ότι το σύνολο ή μέρος 
αυτών των υποχρεώσεων θα ανατίθεται σε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι 
μέρος της σχέσης εργασίας. Η παρούσα 
παράγραφος δεν θίγει την οδηγία 
2008/104/ΕΚ.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
προσδιορίζουν ποια άτομα είναι υπεύθυνα 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
καθορίζονται από την παρούσα οδηγία για 
τους εργοδότες, εφόσον πληρούνται όλες 
οι εν λόγω υποχρεώσεις. Μπορούν επίσης 
να αποφασίζουν ότι το σύνολο ή μέρος 
αυτών των υποχρεώσεων θα ανατίθεται σε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν είναι 
μέρος της σχέσης εργασίας. Η παρούσα 
παράγραφος δεν θίγει την οδηγία 
2008/104/ΕΚ. Σε περίπτωση που ένα ή 
περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
μετέχουν άμεσα ή έμμεσα ως μέρη σε 
σχέση εργασίας με εργαζόμενο, αυτά θα 
φέρουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
την ευθύνη εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων που καθορίζονται δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας, κατά τον δέοντα 
τρόπο και πλήρως.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην εφαρμόζουν τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 10 και 11 και στο άρθρο 14 
στοιχείο α) σε φυσικά πρόσωπα που 
ανήκουν σε νοικοκυριό όπου 
πραγματοποιείται η εργασία του εν λόγω 
νοικοκυριού.

διαγράφεται

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Το κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας 
οδηγίας ισχύει για τους ναυτικούς και τους 
αλιείς, με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου και της 
οδηγίας (ΕΕ) 2017/159 του Συμβουλίου, 
αντίστοιχα.

7. Η παρούσα οδηγία ισχύει για τους 
ναυτικούς και τους αλιείς που 
δραστηριοποιούνται στη θάλασσα, 
λαμβανομένων υπόψη των ειδικών 
συνθηκών του τομέα και με την 
επιφύλαξη της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του 
Συμβουλίου και της οδηγίας (ΕΕ) 
2017/159 του Συμβουλίου ή οιωνδήποτε 
σχετικών ενωσιακών διατάξεων που 
παρέχουν υψηλότερο βαθμό προστασίας 
στους ναυτικούς και τους αλιείς.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «εργαζόμενος»: φυσικό πρόσωπο 
το οποίο, για ορισμένο χρονικό διάστημα, 
παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό και υπό 
τη διεύθυνση άλλου προσώπου έναντι 
αμοιβής·

α) «εργαζόμενος»: φυσικό πρόσωπο 
το οποίο παρέχει υπηρεσίες για 
λογαριασμό και υπό τη διεύθυνση 
εργοδότη έναντι αμοιβής·
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Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «εργοδότης»: ένα ή περισσότερα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι άμεσα 
ή έμμεσα μέρος σχέσης εργασίας με 
εργαζόμενο·

β) «εργοδότης»: ένα ή περισσότερα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εικονική 
πλατφόρμα ή άλλως) που κάνουν χρήση 
των υπηρεσιών ενός ή περισσότερων 
εργαζομένων και είναι άμεσα ή έμμεσα 
μέρος σχέσης εργασίας με τουλάχιστον 
έναν εργαζόμενο·

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «ώρες και ημέρες αναφοράς»: 
χρονοθυρίδες σε συγκεκριμένες ημέρες, 
κατά τη διάρκεια των οποίων μπορεί να 
εκτελεστεί η εργασία με αίτημα του 
εργοδότη.

ε) «ώρες και ημέρες αναφοράς»: 
χρονοδιαγράμματα, βάρδιες και 
οιεσδήποτε χρονοθυρίδες σε 
συγκεκριμένες ημέρες, κατά τη διάρκεια 
των οποίων μπορεί να εκτελεστεί η 
εργασία·

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) «δοκιμαστική περίοδος»: 
περιορισμένο προσυμφωνημένο χρονικό 
διάστημα κατά την έναρξη της σχέσης 
εργασίας, κατά το οποίο ένας 
εργαζόμενος τελεί υπό καθοδήγηση και οι 
επιδόσεις του παρακολουθούνται στενά 
προκειμένου να αξιολογηθούν οι 
ικανότητές του, για το οποίο 
προκαθορίζονται σαφείς στόχοι 
επιδόσεων, και κατά τη διάρκεια του 
οποίου η σχέση εργασίας μπορεί να 
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τερματιστεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώνουν 
τους εργαζομένους για τα ουσιώδη 
στοιχεία της σχέσης εργασίας.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εργοδότες υποχρεούνται να ενημερώνουν 
τους εργαζομένους για τα ουσιώδη 
στοιχεία της σχέσης εργασίας και ότι οι 
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να απαιτούν 
την εν λόγω ενημέρωση.

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν:

2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την ταυτότητα των μερών της 
σχέσης εργασίας·

α) την ταυτότητα των μερών της 
σχέσης εργασίας, περιλαμβανομένων 
τουλάχιστον του πλήρους 
ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και, 
κατά περίπτωση, των νόμιμων 
εκπροσώπων·

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) εάν πρόκειται για σχέση 
προσωρινής απασχόλησης, την 
ημερομηνία λήξης ή την προβλεπόμενη 
διάρκειά της·

ε) εάν πρόκειται για σχέση 
προσωρινής απασχόλησης, την 
ημερομηνία λήξης ή την προβλεπόμενη 
διάρκειά της, την επωνυμία της χρήστριας 
επιχείρησης σε περίπτωση εργαζομένων 
σε εταιρεία προσωρινής απασχόλησης, 
καθώς και τις μισθολογικές κλίμακες της 
χρήστριας επιχείρησης για την 
εξασφάλιση της ισότητας των αμοιβών·

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το δικαίωμα κατάρτισης που 
παρέχεται από τον εργοδότη·

ζ) το δικαίωμα κατάρτισης που 
παρέχεται από τον εργοδότη, εάν αυτός 
υποχρεούται να το πράξει βάσει νόμου ή 
συλλογικών συμβάσεων ή σύμφωνα με τη 
γενική πολιτική κατάρτισης του 
εργοδότη·

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) τη διαδικασία, περιλαμβανομένης 
της διάρκειας της περιόδου καταγγελίας, 
που πρέπει να τηρούν ο εργοδότης και ο 
εργαζόμενος σε περίπτωση λύσης της 
σχέσης εργασίας ή, αν δεν είναι δυνατή η 
ένδειξη της διάρκειας της περιόδου 
καταγγελίας κατά τη στιγμή παροχής της 
ενημέρωσης, τη μέθοδο καθορισμού της εν 
λόγω περιόδου καταγγελίας·

θ) τη διαδικασία, περιλαμβανομένης 
της διάρκειας της περιόδου καταγγελίας, 
που πρέπει να τηρούν ο εργοδότης και ο 
εργαζόμενος σε περίπτωση λύσης της 
σχέσης εργασίας ή, αν δεν είναι δυνατή η 
ένδειξη της διάρκειας της περιόδου 
καταγγελίας κατά τη στιγμή παροχής της 
ενημέρωσης, τη μέθοδο καθορισμού της εν 
λόγω περιόδου καταγγελίας, καθώς και τις 
προϋποθέσεις για την καταγγελία, τις 
προθεσμίες για την προβολή αξιώσεων, 
περιλαμβανομένων προθεσμιών για την 
άσκηση προσφυγής κατά της απόλυσης ή 
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αγωγής αποζημίωσης για εργατικά 
ατυχήματα/τραυματισμούς και για 
οποιαδήποτε παραβίαση εργασιακών 
δικαιωμάτων·

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) το αρχικό βασικό ποσό, 
οποιαδήποτε άλλα συστατικά στοιχεία, τη 
συχνότητα και τη μέθοδο καταβολής της 
αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος·

ι) το αρχικό βασικό ποσό, 
οποιαδήποτε άλλα επιμέρους συστατικά 
στοιχεία, όπως οι πληρωμές υπερωριών, 
οι πριμοδοτήσεις παραγωγικότητας και 
άλλα δικαιώματα, όπως το επίδομα 
ασθενείας και το ποσό της εισφοράς 
κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλει ο 
εργοδότης, τη συχνότητα και τη μέθοδο 
καταβολής της αμοιβής που δικαιούται ο 
εργαζόμενος·

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιβ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) τις προϋποθέσεις και το επίπεδο 
οικονομικής αποζημίωσης σε περίπτωση 
ακύρωσης εργασίας από τον εργοδότη.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) τις συλλογικές συμβάσεις που 
διέπουν τους όρους εργασίας του 
εργαζομένου· εάν πρόκειται για 
συλλογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί 
εκτός της επιχείρησης από ειδικά όργανα 

ιγ) τις συλλογικές συμβάσεις που 
διέπουν τους όρους εργασίας του 
εργαζομένου, καθώς και τις προθεσμίες 
που προβλέπονται στις συλλογικές 
συμβάσεις για την προβολή αξιώσεων που 
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ίσης εκπροσώπησης, την ονομασία του 
αρμόδιου οργάνου ίσης εκπροσώπησης 
στα πλαίσια του οποίου έχουν συναφθεί οι 
συμβάσεις·

απορρέουν από αυτές τις συμβάσεις· εάν 
πρόκειται για συλλογικές συμβάσεις που 
έχουν συναφθεί εκτός της επιχείρησης από 
ειδικά όργανα ίσης εκπροσώπησης, την 
ονομασία του αρμόδιου οργάνου ίσης 
εκπροσώπησης στα πλαίσια του οποίου 
έχουν συναφθεί οι συμβάσεις, και τις 
καταληκτικές ημερομηνίες, εάν 
υπάρχουν·

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) τυχόν προθεσμίες για την προβολή 
αξιώσεων κατά του εργοδότη·

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ β) τυχόν παροχές σε είδος που ο 
εργοδότης προβλέπει για τον εργαζόμενο·

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιδ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ γ) τυχόν κατηγοριοποίηση σε ένα 
γενικό σύστημα αμοιβών·

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ενημέρωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, στοιχεία στ) έως ια) και 
στοιχείο ιδ), μπορεί, ενδεχομένως, να 
γίνεται και με παραπομπή στις 
νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές ή 
καταστατικές διατάξεις ή στις συλλογικές 
συμβάσεις που ρυθμίζουν τα οικεία 
θέματα.

3. Η ενημέρωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχεία στ) έως ια) και 
στοιχείο ιδ), συνοδεύεται από παραπομπή 
στις νομοθετικές, κανονιστικές, 
διοικητικές ή καταστατικές διατάξεις ή 
στις συλλογικές συμβάσεις που ρυθμίζουν 
τα οικεία θέματα.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 δεν πρέπει να 
ερμηνεύονται ως δήλωση αποδοχής από 
τον εργαζόμενο.

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Article 4 – paragraph 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ενημέρωση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 παρέχεται ατομικά 
στον εργαζόμενο με τη μορφή εγγράφου το 
αργότερο την πρώτη ημέρα της σχέσης 
εργασίας. Το έγγραφο αυτό μπορεί να
παρέχεται και να διαβιβάζεται 
ηλεκτρονικά, εφόσον είναι εύκολα 
προσβάσιμο από τον εργαζόμενο και
μπορεί να αποθηκεύεται και να 
εκτυπώνεται.

1. Η ενημέρωση που αναφέρεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 παρέχεται ατομικά 
στον εργαζόμενο με τη μορφή έντυπου
εγγράφου το νωρίτερο δυνατόν και, κατά 
περίπτωση, τη στιγμή της υπογραφής της 
σύμβασης εργασίας και το αργότερο πριν 
από την πρώτη ημέρα της σχέσης 
εργασίας. Κατόπιν αίτησης του 
εργαζομένου, το έγγραφο αυτό παρέχεται 
και διαβιβάζεται ηλεκτρονικά σε τέτοια 
μορφή ώστε να μπορεί να αποθηκεύεται 
και να εκτυπώνεται, με απόδειξη 
παραλαβής. Οι πληροφορίες αυτές 
αποτελούν ανακοίνωση των 
συμφωνηθέντων όρων εργασίας από τον 
εργοδότη. Η προθεσμία για την υποβολή 
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γραπτής δήλωσης αποδοχής των 
συμφωνηθέντων όρων εργασίας είναι 
τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την 
έναρξη της περιόδου απασχόλησης.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το έγγραφο χορηγείται κατά την 
ίδια χρονική στιγμή στον εκπρόσωπο του 
εργαζομένου και στις αρμόδιες αρχές 
κοινωνικής προστασίας.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη καταρτίζουν τα 
υποδείγματα και πρότυπα για το έγγραφο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα 
θέτουν στη διάθεση των εργαζομένων και 
των εργοδοτών· τα κάνουν επίσης 
διαθέσιμα σε έναν ενιαίο, επίσημο εθνικό 
δικτυακό τόπο, καθώς και με άλλα 
κατάλληλα μέσα.

2. Τα κράτη μέλη, μετά από 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους,
καταρτίζουν τα υποδείγματα και πρότυπα 
για το έγγραφο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και τα θέτουν στη διάθεση 
των εργαζομένων και των εργοδοτών· τα 
κάνουν επίσης διαθέσιμα σε έναν ενιαίο, 
επίσημο εθνικό δικτυακό τόπο, καθώς και 
με άλλα κατάλληλα μέσα. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συντρέχει τα κράτη μέλη στην 
παραγωγή των εν λόγω υποδειγμάτων ή 
προτύπων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
αποκλίσεις ως προς το περιεχόμενο 
μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ενημέρωση σχετικά με τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές ή 
καταστατικές διατάξεις ή τις συλλογικές 
συμβάσεις που διέπουν το εφαρμοστέο 
νομικό πλαίσιο οι οποίες πρέπει να 
κοινοποιούνται από τους εργοδότες 
παρέχεται γενικά δωρεάν, με σαφή, 
διαφανή, διεξοδικό και εύκολα 
προσβάσιμο τρόπο από απόσταση και με 
ηλεκτρονικά μέσα, μεταξύ άλλων και μέσω 
των υφιστάμενων επιγραμμικών πυλών για 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της 
Ένωσης.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
ενημέρωση σχετικά με τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές ή 
καταστατικές διατάξεις ή τις γενικά 
δεσμευτικές συλλογικές συμβάσεις που
έχουν αναγορευθεί σε κανόνες γενικής 
εφαρμογής, διέπουν το εφαρμοστέο νομικό 
πλαίσιο και πρέπει να κοινοποιούνται από
τους εργοδότες παρέχεται γενικά δωρεάν, 
με εύκολα προσβάσιμο τρόπο από 
απόσταση και με ηλεκτρονικά μέσα, 
μεταξύ άλλων και μέσω των υφιστάμενων 
επιγραμμικών πυλών για τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις της Ένωσης.

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της 
σχέσης εργασίας που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 και στις 
συμπληρωματικές πληροφορίες για τους 
εργαζομένους που αποσπώνται ή 
αποστέλλονται στο εξωτερικό στο άρθρο 6 
παρέχεται με τη μορφή εγγράφου από τον 
εργοδότη στον εργαζόμενο το 
συντομότερο δυνατόν και το αργότερο την 
ημέρα κατά την οποία αρχίζει να παράγει 
αποτελέσματα.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της 
σχέσης εργασίας που αναφέρονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 και στις 
συμπληρωματικές πληροφορίες για τους 
εργαζομένους που αποσπώνται ή 
αποστέλλονται στο εξωτερικό στο άρθρο 6 
επιδίδεται με τη μορφή έντυπου εγγράφου 
από τον εργοδότη στον εργαζόμενο το 
συντομότερο δυνατόν και το αργότερο την 
ημέρα κατά την οποία αρχίζει να παράγει 
αποτελέσματα. Εφόσον το ζητεί ο 
εργαζόμενος, το έγγραφο πρέπει να 
παρέχεται και να διαβιβάζεται 
ηλεκτρονικά με απόδειξη παραλαβής 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 
1.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
όταν ένας εργαζόμενος καλείται να 
εργαστεί σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα 
άλλη από το κράτος μέλος στο οποίο 
εργάζεται συνήθως, το έγγραφο που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
παρέχεται πριν από την αναχώρησή του 
και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες συμπληρωματικές 
πληροφορίες:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
όταν ένας εργαζόμενος καλείται να 
εργαστεί σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα 
άλλη από το κράτος μέλος στο οποίο 
εργάζεται συνήθως, το έγγραφο που 
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 
παρέχεται εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος πριν από την αναχώρησή του 
και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες συμπληρωματικές 
πληροφορίες:

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη χώρα ή τις χώρες όπου θα 
εκτελεστεί η εργασία στο εξωτερικό και τη 
διάρκειά της·

α) τον ακριβή τόπο ή τους τόπους 
εργασίας στη χώρα ή τις χώρες όπου θα 
εκτελεστεί η εργασία στο εξωτερικό και τη 
διάρκειά της, καθώς και τις ρυθμίσεις για 
ενδεχόμενη επιμήκυνση ή συντόμευση 
της περιόδου εργασίας·

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) το ωράριο εργασίας, τους κανόνες 
σχετικά με τις επίσημες αργίες, τις 
φορολογικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις 
κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα όπου θα 
εκτελεστεί η εργασία·

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) το όνομα του άμεσα προϊστάμενου 
στον τόπο ή στους τόπους εργασίας όπου 
θα εκτελεστεί η εργασία στο εξωτερικό 
στον οποίο αναφέρεται ο αποσπασμένος 
εργαζόμενος·

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) τυχόν αλλαγές στις φορολογικές 
ρυθμίσεις και στις ρυθμίσεις κοινωνικής 
ασφάλισης για την περίοδο κατά την 
οποία θα εκτελεστεί η εργασία στο 
εξωτερικό·

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) τυχόν ρυθμίσεις για ενδεχόμενη 
επιμήκυνση ή συντόμευση της περιόδου 
εργασίας·

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
αν ο εργαζόμενος που αποστέλλεται στο 
εξωτερικό είναι αποσπασμένος 
εργαζόμενος που καλύπτεται από την 
οδηγία 96/71/ΕΚ, ο εργαζόμενος πρέπει 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
αν ο εργαζόμενος που αποστέλλεται στο 
εξωτερικό είναι αποσπασμένος 
εργαζόμενος που καλύπτεται από την 
οδηγία 96/71/ΕΚ, ο εργαζόμενος πρέπει 
επιπλέον να ενημερώνεται, σύμφωνα με το 
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επιπλέον να ενημερώνεται για: άρθρο 4 παράγραφος 1, για τα εξής:

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αμοιβή που δικαιούται ο 
εργαζόμενος σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία του κράτους μέλους υποδοχής·

α) τις συνθήκες εργασίας βάσει του 
άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της 
αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του 
κράτους μέλους υποδοχής·

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η ενημέρωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) και στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) μπορεί, κατά 
περίπτωση, να γίνεται με τη μορφή 
παραπομπής στις νομοθετικές, 
κανονιστικές, διοικητικές ή καταστατικές 
διατάξεις ή στις συλλογικές συμβάσεις που 
ρυθμίζουν τα οικεία θέματα.

3. Η ενημέρωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο β) και στην 
παράγραφο 2 στοιχείο α) γίνεται γραπτώς 
με σαφή παραπομπή στις νομοθετικές, 
κανονιστικές, διοικητικές ή καταστατικές 
διατάξεις ή στις συλλογικές συμβάσεις που 
ρυθμίζουν τα οικεία θέματα και διατίθεται 
ή μεταφράζεται σε γλώσσα την οποία 
μπορούν να κατανοήσουν οι 
αποσπασμένοι εργαζόμενοι.

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν τα κράτη μέλη 
προβλέπουν άλλως, οι παράγραφοι 1 και 2 
δεν εφαρμόζονται εάν η διάρκεια κάθε 
περιόδου εργασίας εκτός του κράτους 
μέλους στο οποίο συνήθως εργάζεται ο 

διαγράφεται
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εργαζόμενος είναι τέσσερις συναπτές 
εβδομάδες ή λιγότερο.

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
όταν η σχέση εργασίας υπόκειται σε 
δοκιμαστική περίοδο, η εν λόγω περίοδος 
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, 
όταν η σχέση εργασίας υπόκειται σε 
δοκιμαστική περίοδο, η εν λόγω περίοδος 
δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέπουν μακρότερες δοκιμαστικές 
περιόδους, στις περιπτώσεις που αυτό 
δικαιολογείται από τη φύση της εργασίας ή 
είναι προς το συμφέρον του εργαζομένου.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προβλέπουν μακρότερες δοκιμαστικές 
περιόδους, έως έξι μήνες, στις περιπτώσεις 
που αυτό δικαιολογείται επαρκώς από τη 
φύση της εργασίας, τις δεξιότητες, τις 
συνθήκες εργασίας ή είναι προς το 
συμφέρον του εργαζομένου. 

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η δοκιμαστική περίοδος δεν 
εμποδίζει τη σώρευση δικαιωμάτων.

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράλληλη απασχόληση Απασχόληση σε άλλους εργοδότες

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εργοδότες μπορούν, ωστόσο, να 
ορίζουν προϋποθέσεις ασυμβίβαστου όταν 
τέτοιοι περιορισμοί δικαιολογούνται από 
θεμιτούς λόγους, όπως είναι η προστασία 
του επιχειρηματικού απορρήτου ή η 
αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν, ωστόσο, 
να ορίζουν προϋποθέσεις ασυμβίβαστου 
όταν τέτοιοι περιορισμοί δικαιολογούνται 
από θεμιτούς λόγους, όπως είναι η 
προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου 
ή η αποφυγή της σύγκρουσης 
συμφερόντων. Οι εργοδότες δεν 
επιτρέπεται να ορίζουν μονομερώς 
προϋποθέσεις ασυμβίβαστου.

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν το 
ωράριο εργασίας ενός εργαζομένου είναι 
εξ ολοκλήρου ή ως επί το πλείστον 
μεταβλητό και εξ ολοκλήρου ή ως επί το 
πλείστον καθορίζεται από τον εργοδότη, ο 
εργαζόμενος μπορεί να υποχρεωθεί να 
εργαστεί από τον εργοδότη μόνο:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
εργοδότης μπορεί να τροποποιεί τη 
διάρθρωση του κανονικού ωραρίου 
εργασίας μόνο εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εάν η εργασία λαμβάνει χώρα 
εντός προκαθορισμένων ωρών και 

α) εάν η τροποποίηση αιτιολογείται 
από αντικειμενικούς λόγους που 
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ημερών αναφοράς, που έχουν οριστεί 
γραπτώς κατά την έναρξη της σχέσης 
εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) σημείο i), και

σχετίζονται με το είδος της εργασίας·

Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εάν ο εργαζόμενος έχει ενημερωθεί 
από τον εργοδότη του για ανάθεση
εργασίας σε εύλογο χρονικό διάστημα
πριν από τη διεξαγωγή, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) 
σημείο ii).

β) εάν ο εργαζόμενος έχει ενημερωθεί 
για τη διάρθρωση του κανονικού ωραρίου
εργασίας για την οικεία εβδομάδα 
τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από τη 
διεξαγωγή, εκτός από περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης·

Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εάν η τροποποίηση δεν έρχεται σε 
σύγκρουση με κανένα έννομο συμφέρον 
του εργαζομένου·

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β β) εάν η τροποποίηση δεν έρχεται σε 
σύγκρουση με άλλες συμφωνίες·

Τροπολογία 91

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για κάθε 
σχέση εργασίας καθορίζεται σαφώς η 
διάρκεια και η διάρθρωση του κανονικού 
χρόνου εργασίας. Οι εργοδότες 
καταβάλλουν ειδική αμοιβή για τις 
υπερωρίες.

Τροπολογία 92

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι με τουλάχιστον έξι μήνες 
προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη δύνανται 
να ζητήσουν μια μορφή απασχόλησης με 
πιο προβλέψιμους και ασφαλείς όρους 
εργασίας, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι με τουλάχιστον έξι μήνες 
προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη δύνανται 
να αλλάξουν τη μορφή απασχόλησής τους 
με άλλη μορφή απασχόλησης, με πιο 
προβλέψιμους και ασφαλείς όρους 
εργασίας, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη. 
Τυχόν χρόνος εργασίας στην ίδια 
επιχείρηση, όμιλο ή οντότητα ή φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο συνυπολογίζεται στην εν 
λόγω εξάμηνη περίοδο.

Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο εργοδότης παρέχει γραπτή 
απάντηση εντός ενός μηνός από την 
υποβολή του αιτήματος. Όσον αφορά τα 
φυσικά πρόσωπα που ενεργούν ως 
εργοδότες και τις πολύ μικρές, μικρές ή 
μεσαίες επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν ότι η προθεσμία 
αυτή θα παρατείνεται σε τρεις το πολύ 
μήνες και να επιτρέπουν την προφορική 
απάντηση σε επακόλουθο παρόμοιο 
αίτημα που υποβάλλει ο ίδιος 

2. Ο εργοδότης εξετάζει σοβαρά το 
ενδεχόμενο της αλλαγής και παρέχει 
δεόντως αιτιολογημένη γραπτή απάντηση 
εντός ενός μηνός από την υποβολή της 
αίτησης. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα 
που ενεργούν ως εργοδότες και τις πολύ 
μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η 
προθεσμία αυτή θα παρατείνεται το πολύ 
για άλλο ένα μήνα. Εάν δεν υπάρξει
απάντηση στο αίτημα αλλαγής της 
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εργαζόμενος, εάν η αιτιολόγηση της 
απάντησης όσον αφορά την κατάσταση 
του εργαζομένου παραμένει αμετάβλητη.

μορφής απασχόλησης εντός ενός μηνός, η 
αλλαγή θεωρείται ότι άρχισε να ισχύει την 
πρώτη ημέρα μετά την εν λόγω περίοδο.
Εάν η αίτηση απορριφθεί, η ορθότητα 
των λόγων πρέπει να μπορεί να αποτελεί 
αντικείμενο επανεξέτασης.

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι εργαζόμενοι που έχουν σύμβαση 
εργασίας ή σχέση εργασίας με εταιρεία 
προσωρινής απασχόλησης και έχουν 
τοποθετηθεί στην ίδια χρήστρια 
επιχείρηση προκειμένου να εργαστούν 
προσωρινά υπό την εποπτεία και 
διεύθυνσή της για τουλάχιστον έξι μήνες 
πρέπει να απασχολούνται ως μέρος του 
μόνιμου εργατικού δυναμικού της 
χρήστριας επιχείρησης.

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
εργοδότες υποχρεούνται από την ενωσιακή 
ή την εθνική νομοθεσία ή τις σχετικές 
συλλογικές συμβάσεις να παρέχουν 
κατάρτιση στους εργαζομένους για την 
εκτέλεση του έργου για το οποίο 
εργάζονται, η κατάρτιση αυτή παρέχεται 
δωρεάν στον εργαζόμενο.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν οι 
εργοδότες υποχρεούνται από την ενωσιακή 
ή την εθνική νομοθεσία ή τις σχετικές 
συλλογικές συμβάσεις να παρέχουν 
οιαδήποτε κατάρτιση ή εκπαίδευση στους 
εργαζομένους για την εκτέλεση του έργου 
για το οποίο εργάζονται, η κατάρτιση ή 
εκπαίδευση αυτή παρέχεται δωρεάν στον 
εργαζόμενο.

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι δικαιούνται ελάχιστη 
κατάρτιση εντός των ωρών εργασίας που 
ισοδυναμεί τουλάχιστον με μία κανονική 
εβδομάδα εργασίας ανά έτος.

Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο εργαζόμενος εξακολουθεί να αμείβεται 
σαν να εργαζόταν.

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κατάρτιση παρέχεται, εφόσον είναι 
δυνατόν, κατά τις κανονικές ώρες 
εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος 
που αφιερώνεται στην κατάρτιση 
θεωρείται χρόνος εργασίας.

Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
εργαζόμενοι δικαιούνται εκπαιδευτική 
άδεια μετ’ αποδοχών.
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Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α

Ίση μεταχείριση

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρχές 
της ισότητας των αμοιβών και της 
ισότητας των όρων και προϋποθέσεων 
ισχύουν για όλους τους εργαζομένους, και 
εξασφαλίζουν, στο πλαίσιο αυτό, την 
εξάλειψη κάθε διάκρισης, ανεξάρτητα 
από το καθεστώς απασχόλησης.

Τροπολογία 101

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
στους κοινωνικούς εταίρους να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία ή πρακτική, οι οποίες, 
τηρώντας ταυτόχρονα τη γενική προστασία 
των εργαζομένων, θεσπίζουν ρυθμίσεις για 
τους όρους εργασίας των εργαζομένων οι 
οποίες διαφέρουν από εκείνες που 
αναφέρονται στα άρθρα 7 έως 11.

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
στους κοινωνικούς εταίρους να συνάπτουν 
συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία ή πρακτική, οι οποίες, 
τηρώντας ταυτόχρονα πλήρως τη γενική 
προστασία των εργαζομένων και 
διασφαλίζοντας ότι δεν υπονομεύονται τα 
ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, θεσπίζουν ρυθμίσεις για 
τους όρους εργασίας των εργαζομένων οι 
οποίες διαφέρουν αλλά δεν υπολείπονται
των ρυθμίσεων που αναφέρονται στα 
άρθρα 7 έως 11.

Τροπολογία 102

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα Οι διατάξεις που είναι αντίθετες προς την 
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αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι διατάξεις που είναι αντίθετες προς 
την παρούσα οδηγία σε ατομικές ή 
συλλογικές συμβάσεις, εσωτερικούς 
κανονισμούς επιχειρήσεων ή οποιεσδήποτε 
άλλες ρυθμίσεις θεωρούνται άκυρες ή
τροποποιούνται ώστε να ευθυγραμμιστούν 
με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

παρούσα οδηγία και λιγότερο επωφελείς 
για τους εργαζομένους σε ατομικές ή 
συλλογικές συμβάσεις, εσωτερικούς 
κανονισμούς επιχειρήσεων ή οποιεσδήποτε 
άλλες ρυθμίσεις είναι άκυρες και
τροποποιούνται ώστε τουλάχιστον να 
ευθυγραμμιστούν με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 103

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο 
εργαζόμενος δεν έχει λάβει εμπρόθεσμα το 
σύνολο ή μέρος των εγγράφων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
το άρθρο 5 ή το άρθρο 6 και ο εργοδότης 
δεν έχει επανορθώσει την παράλειψη 
αυτή εντός 15 ημερών από την 
κοινοποίησή της, εφαρμόζεται ένα από τα 
ακόλουθα συστήματα:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ο 
εργαζόμενος δεν έχει λάβει εμπρόθεσμα το 
σύνολο ή μέρος των εγγράφων που 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, 
το άρθρο 5 ή το άρθρο 6, εφαρμόζονται τα 
ακόλουθα συστήματα:

Τροπολογία 104

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο εργαζόμενος επωφελείται από 
ευνοϊκά τεκμήρια που καθορίζονται από
το κράτος μέλος. Όταν η παρεχόμενη 
ενημέρωση δεν περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στα 
στοιχεία ε), στ), ια) ή ιβ) του άρθρου 3 
παράγραφος 2, τα ευνοϊκά τεκμήρια 
περιλαμβάνουν ένα τεκμήριο σύμφωνα με 
το οποίο ο εργαζόμενος έχει σχέση 
εργασίας αορίστου χρόνου, ότι δεν υπάρχει 
δοκιμαστική περίοδος ή ότι ο εργαζόμενος 
έχει θέση πλήρους απασχόλησης, 
αντίστοιχα. Οι εργοδότες έχουν τη 
δυνατότητα να αντικρούσουν τα τεκμήρια· 

α) ο εργαζόμενος επωφελείται από 
ευνοϊκά τεκμήρια, τα οποία υποχρεούται 
να καθορίσει το κράτος μέλος. Όταν η 
παρεχόμενη ενημέρωση δεν περιλαμβάνει 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στα 
στοιχεία ε), στ), ια) ή ιβ) του άρθρου 3 
παράγραφος 2, τα ευνοϊκά τεκμήρια, στα 
οποία αναφέρεται ο εργαζόμενος, 
εφαρμόζονται όπως συμφωνήθηκαν και
περιλαμβάνουν ένα τεκμήριο σύμφωνα με 
το οποίο ο εργαζόμενος έχει σχέση 
εργασίας αορίστου χρόνου, ότι δεν υπάρχει 
δοκιμαστική περίοδος και ότι ο 
εργαζόμενος έχει θέση πλήρους 
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ή απασχόλησης, αντίστοιχα. Οι εργοδότες 
έχουν τη δυνατότητα να αντικρούσουν τα 
τεκμήρια· και

Τροπολογία 105

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα 
να υποβάλει καταγγελία σε αρμόδια αρχή 
σε εύθετο χρόνο. Εάν η αρμόδια αρχή 
κρίνει ότι η καταγγελία είναι βάσιμη, 
διατάζει τον/τους οικείο/-ους εργοδότη/-ες 
να παράσχει/-ουν τις πληροφορίες που 
λείπουν. Εάν ο εργοδότης δεν προσκομίσει 
τις ελλείπουσες πληροφορίες εντός 15 
ημερών από την παραλαβή της 
παραγγελίας, η αρχή είναι σε θέση να 
επιβάλει κατάλληλη διοικητική κύρωση, 
ακόμα και εάν η σχέση εργασίας έχει 
λήξει. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα 
να ασκήσουν διοικητική προσφυγή κατά 
της απόφασης περί επιβολής της κύρωσης. 
Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν 
υφιστάμενους φορείς ως αρμόδιες αρχές.

β) ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα 
να υποβάλει καταγγελία σε αρμόδια αρχή 
σε εύθετο χρόνο. Εάν η αρμόδια αρχή 
κρίνει ότι η καταγγελία είναι βάσιμη, 
διατάζει τον/τους οικείο/-ους εργοδότη/-ες 
να παράσχει/-ουν τις πληροφορίες που 
λείπουν. Εάν ο εργοδότης δεν προσκομίσει 
τις ελλείπουσες πληροφορίες εντός 15 
ημερών από την παραλαβή της 
παραγγελίας, η αρχή είναι σε θέση να 
επιβάλει κατάλληλη, προκαθορισμένη, 
υποχρεωτική και αποτρεπτική κύρωση, 
ακόμα και εάν η σχέση εργασίας έχει 
λήξει. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα 
να ασκήσουν προσφυγή κατά της 
απόφασης περί επιβολής της κύρωσης. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν 
υφιστάμενους φορείς ως αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 106

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14α

Υπεροχή των πραγματικών περιστατικών

Ο καθορισμός ύπαρξης σχέσης εργασίας 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά 
που συνδέονται με την πραγματική 
εκτέλεση των εργασιών και όχι στην 
περιγραφή της σχέσης από τα μέρη. 



AD\1163822EL.docx 49/57 PE621.111v02-00

EL

Τροπολογία 107

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία 
μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
εργαζομένων που είναι εκπρόσωποι 
εργαζομένων, από δυσμενή μεταχείριση 
από τον εργοδότη ή δυσμενείς συνέπειες 
που προκύπτουν από καταγγελία που 
υπέβαλαν στον εργοδότη ή από τυχόν 
νομικές διαδικασίες που έχουν κινήσει με 
σκοπό να επιβάλουν συμμόρφωση με τα 
δικαιώματα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα, μεταξύ άλλων προκαθορισμένες, 
υποχρεωτικές και αποτρεπτικές 
κυρώσεις, για την προστασία όλων των 
εργαζομένων, ανεξάρτητα από το νομικό 
ή τυπικό καθεστώς τους,
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων 
που είναι εκπρόσωποι εργαζομένων ή 
συνδικαλιστικών οργανώσεων, από 
δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη ή 
δυσμενείς συνέπειες που προκύπτουν από 
καταγγελία που υπέβαλαν στον εργοδότη ή 
από τυχόν νομικές διαδικασίες που έχουν 
κινήσει με σκοπό να επιβάλουν 
συμμόρφωση με τα εν λόγω δικαιώματα.

Τροπολογία 108

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόσωπα που καταγγέλλουν 
περιπτώσεις παραβιάσεων των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία προστατεύονται πλήρως 
από την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με 
την προστασία των προσώπων που 
καταγγέλλουν παραβιάσεις του ενωσιακού 
δικαίου.

Τροπολογία 109

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
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αναγκαία μέτρα ώστε να απαγορεύεται η 
απόλυση ή οποιοδήποτε ισοδύναμό της και 
κάθε προκαταρκτική ενέργεια για την 
απόλυση εργαζομένων, επειδή άσκησαν τα 
δικαιώματα που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία.

αναγκαία μέτρα ώστε να απαγορεύεται και 
να κηρύσσεται νομικά ανίσχυρη η 
απόλυση ή οποιοδήποτε ισοδύναμό της και 
κάθε προκαταρκτική ενέργεια για την 
απόλυση ή άλλη επιζήμια ή λιγότερο 
ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένων, επειδή 
άσκησαν τα δικαιώματα που προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία. Ο εργοδότης 
παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με 
τους λόγους της απόλυσης, διαφορετικά η 
απόλυση θεωρείται νομικά ανίσχυρη. Στα 
αναγκαία μέτρα περιλαμβάνεται επίσης 
το δικαίωμα επαναπρόσληψης και 
αποζημίωσης.

Τροπολογία 110

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι 
έχουν απολυθεί ή έχουν υποβληθεί σε 
μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα για τον 
λόγο ότι έχουν ασκήσει τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία 
μπορούν να ζητούν από τον εργοδότη να 
τους γνωστοποιήσει τους λόγους της 
απόλυσης ή του ισοδυνάμου της, δεόντως 
τεκμηριωμένους. Ο εργοδότης γνωστοποιεί 
τους λόγους γραπτώς.

2. Οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι 
έχουν απολυθεί ή έχουν υποβληθεί σε 
μέτρα με ισοδύναμο αποτέλεσμα για τον 
λόγο ότι έχουν ασκήσει τα δικαιώματα που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία 
μπορούν να ζητούν από τον εργοδότη να 
τους γνωστοποιήσει τους λόγους της 
απόλυσης ή του ισοδυνάμου της, δεόντως 
τεκμηριωμένους. Ο εργοδότης γνωστοποιεί 
τους λόγους γραπτώς. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι η προθεσμία για την 
άσκηση προσφυγής κατά της απόλυσης 
αναστέλλεται, ενόσω ο εργαζόμενος δεν 
έχει λάβει γραπτή αιτιολόγηση από τον 
εργοδότη.

Τροπολογία 111

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται 

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται 
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ότι, όταν οι εργαζόμενοι που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 τεκμηριώνουν, ενώπιον 
δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, 
πραγματικά περιστατικά από τα οποία 
μπορεί να τεκμαίρεται ότι υπήρξε η εν 
λόγω απόλυση ή ισοδύναμό της, 
εναπόκειται στον εναγόμενο να αποδείξει 
ότι η απόλυση βασίστηκε σε λόγους 
άλλους από τους λόγους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

ότι, όταν οι εργαζόμενοι που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 τεκμηριώνουν, ενώπιον 
δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, 
πραγματικά περιστατικά από τα οποία 
μπορεί να τεκμαίρεται ότι υπήρξε η εν 
λόγω απόλυση ή ισοδύναμό της, 
εναπόκειται στον εναγόμενο να αποδείξει 
ότι η απόλυση βασίστηκε σε λόγους 
άλλους από τους λόγους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1. Η απόλυση δεν τίθεται 
σε ισχύ μέχρις ότου επιλυθεί το ζήτημα.

Τροπολογία 112

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις να ασκούν 
αντιπροσωπευτικές αγωγές για την 
προστασία των συλλογικών συμφερόντων 
των εργαζομένων που σχετίζονται με την 
παρούσα οδηγία σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2009/22/ΕΚ1α.

__________________

1α που πρόκειται να καταργηθεί από τη 
2018/0089(COD)· Πρόταση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις 
αντιπροσωπευτικές αγωγές για την 
προστασία των συλλογικών συμφερόντων 
των καταναλωτών.

Τροπολογία 113

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Αν ο εργοδότης δεν αιτιολογήσει 
τεκμηριωμένα την απόλυση ή το 
ισοδύναμό της σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 2, τεκμαίρεται ότι ο 
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εργαζόμενος απολύθηκε λόγω άσκησης 
των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 114

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 17α

Βάρος της απόδειξης περί ύπαρξης ή μη 
σχέσης εργασίας

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί 
να προσδιοριστεί ως εργοδότης φέρει το 
βάρος της απόδειξης ότι δεν υφίσταται 
σχέση εργασίας. 

Τροπολογία 115

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παράβασης των εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας ή των σχετικών 
διατάξεων που ήδη ισχύουν και αφορούν 
δικαιώματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν την επιβολή 
των εν λόγω κυρώσεων. Οι κυρώσεις είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Μπορεί να λάβουν τη 
μορφή προστίμου. Μπορεί επίσης να
περιλαμβάνουν την καταβολή 
αποζημίωσης.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παράβασης των εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας ή των σχετικών 
διατάξεων που ήδη ισχύουν και αφορούν 
δικαιώματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να εξασφαλίσουν την επιβολή 
των εν λόγω κυρώσεων. Οι κυρώσεις είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Λαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
τη μορφή προστίμου και περιλαμβάνουν 
την καταβολή εύλογης και τουλάχιστον 
αναλογικής αποζημίωσης.
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Τροπολογία 116

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί 
επαρκή αιτιολογία για την υποβάθμιση του 
γενικού επιπέδου της προστασίας που ήδη 
παρέχεται στους εργαζομένους εντός των 
κρατών μελών.

1. Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί 
επαρκή αιτιολογία για την υποβάθμιση του 
γενικού επιπέδου της προστασίας που ήδη 
παρέχεται στους εργαζομένους εντός των 
κρατών μελών. Η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας δεν πρέπει να οδηγήσει 
σε υποβάθμιση του υφιστάμενου 
καθεστώτος στα κράτη μέλη όσον αφορά 
το γενικό επίπεδο προστασίας των 
εργαζομένων και στους τομείς τους 
οποίους η εν λόγω οδηγία καλύπτει.

Τροπολογία 117

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
βελτιώνουν σταδιακά το επίπεδο 
προστασίας των εργαζομένων στον 
κανονιστικό τομέα που εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
και σε πλήρη συμμόρφωση με τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.

Τροπολογία 118

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20α

Διευκόλυνση των καταγγελιών

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ύπαρξη 
αποτελεσματικών μηχανισμών μέσω των 
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οποίων οι εργαζόμενοι μπορούν να 
υποβάλουν καταγγελία κατά του εργοδότη 
τους, απευθείας ή μέσω τρίτων μερών 
οριζόμενων από τα κράτη μέλη, όπως 
συνδικαλιστικών οργανώσεων ή άλλων 
ενώσεων ή αρμόδιας αρχής του κράτους 
μέλους, εφόσον τούτο προβλέπεται από 
την εθνική νομοθεσία. 

Τροπολογία 119

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία 
εφαρμόζονται στις υφιστάμενες σχέσεις 
εργασίας από τις [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος + 2 έτη]. Ωστόσο, οι εργοδότες 
παρέχουν ή συμπληρώνουν τα έγγραφα 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1, στο άρθρο 5 και στο 
άρθρο 6 μόνον κατόπιν αιτήματος του 
εργαζομένου. Η απουσία του εν λόγω 
αιτήματος δεν έχει ως αποτέλεσμα τον 
αποκλεισμό των εργαζομένων από τα 
ελάχιστα δικαιώματα που καθορίζονται 
δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία 
εφαρμόζονται στις υφιστάμενες σχέσεις 
εργασίας από τις [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος + 2 έτη].

Τροπολογία 120

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος + 8
έτη], η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης 
με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους σε επίπεδο Ένωσης, και 
λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο στις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, με σκοπό να προτείνει, αν 

Έως τις [ημερομηνία έναρξης ισχύος + 5
έτη], η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης 
με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς 
εταίρους σε επίπεδο Ένωσης, και 
λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο στις 
πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, επανεξετάζει την εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας, με σκοπό να 
προτείνει, αν χρειαστεί, τις αναγκαίες 
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χρειαστεί, τις αναγκαίες τροποποιήσεις. τροποποιήσεις.
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