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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εποχική εργασία αποτελεί διαρθρωτική ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση με δεδομένες 
τις δημογραφικές προκλήσεις  και τη γήρανση του  πληθυσμού που αντιμετωπίζει ήδη η 
Ευρωπαϊκή Ένωση  και που αναμένεται να οξυνθούν  περισσότερο στο μέλλον, αλλά και 
λόγω των  σημαντικών ελλείψεων εργατικού δυναμικού στον τομέα. 

Στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις 
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική 
απασχόληση, θεσπίζεται μια κοινή διαδικασία εισδοχής και διαμονής στην ΕΕ και 
προσδιορίζονται τα δικαιώματα των εποχικά εργαζομένων  από τρίτες χώρες. 

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης,  προσεγγίζει την Οδηγία  από την οπτική γωνιά της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, εκφράζοντας από τη μια,  ικανοποίηση  για τα 
κίνητρα που παρέχονται υπέρ της κυκλικής μετανάστευσης και από την άλλη, εκφράζοντας  
έντονη ανησυχία για την ευάλωτη κατάσταση στην οποία  συχνά εκτίθενται  οι εποχικά 
εργαζόμενοι  και ειδικά  οι γυναίκες.

Παρά τη δυστοκία παράθεσης επακριβών στατιστικών δεδομένων, είναι γεγονός πως ένα  
αρκετά μεγάλο ποσοστό του μεταναστευτικού πληθυσμού είναι γυναίκες,  κάτι που πρέπει να 
ληφθεί σοβαρά υπόψη, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών 
στην ειδική κατηγορία της εποχικής απασχόλησης. 

Οι γυναίκες σε πολλές χώρες του κόσμου, είναι  ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω  φτώχειας,  
ανεπαρκούς  ασφαλιστικής κάλυψης και κοινωνικής αρωγής, ελλιπούς ειδίκευσης 
(κατάρτισης), ανεπαρκών οικονομικών πόρων και  ελλιπούς ενημέρωσης των δικαιωμάτων 
τους. Επιπλέον έχουν να αντιμετωπίσουν προκαταλήψεις και στερεότυπα λόγω φύλου, 
φυλής, χρώματος, θρησκείας και άλλων διακρίσεων. Όλες αυτές οι δυσκολίες και τα 
απορρέοντα προβλήματα, δυσχεραίνουν περαιτέρω τη ζωή τους,  ως εποχικά εργαζόμενες, 
ειδικά, όταν μεταξύ άλλων, είναι επιφορτισμένες με την ανατροφή των ανήλικων παιδιών 
τους.

Οι τομείς στους οποίους απασχολούνται συχνά οι γυναίκες ως εποχικά εργαζόμενες είναι η 
γεωργία, κατά την περίοδο φύτευσης ή συγκομιδής και ο τουρισμός, κατά την περίοδο των 
διακοπών. Ωστόσο συχνά επιβαρύνονται, χωρίς να προνοείται στις συμβάσεις εποχικής 
απασχόλησης, όπως εργάζονται επιπρόσθετα, ως οικιακοί βοηθοί ή φροντιστές ατόμων 
ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρίες ή παιδιών.  Οι κυμαινόμενες ανάγκες, κίνητρα, 
προκλήσεις και διασφαλίσεις  του μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού στην ειδική 
κατηγορία της εποχικής απασχόλησης, δεν πρέπει να συντηρούν υπάρχουσες ανισότητες στις 
μισθολογικές απολαβές ή στις συνθήκες και όρους εποχικής απασχόλησης.
Ειδική μνεία γίνεται στην παρούσα γνωμοδότηση, για την ανάγκη προστασίας τόσο των 
παιδιών που διαβιούν σε καταλύματα όσο και για τον πλήρη σεβασμό και προστασία της 
υγείας και ασφάλειας των εποχιακά εργαζομένων εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
μεταναστριών.

Οι εποχικά εργαζόμενες πρέπει να γνωρίζουν  τα δικαιώματα, τους όρους που διέπουν τη  
σύμβαση για  εποχική απασχόληση και τη φύση των εργασιών που καλούνται να 
επιτελέσουν, ώστε να μην εξαναγκάζονται σε  επιπλέον ώρες απασχόλησης παρά τη θέληση 
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τους, ως βοηθητικό προσωπικό για  οικιακές υπηρεσίες ή υπηρεσίες φροντίδας ή ακόμη σε 
εξαναγκαστική διακίνηση  (trafficking) ή / και  πορνεία. Οι εποχικά εργαζόμενες  γυναίκες , 
είναι συχνά πιο ευάλωτες γιατί  αγνοούν μηχανισμούς καταγγελίας ή διστάζουν να τους  
χρησιμοποιήσουν, από φόβο για αρνητικές  συνέπειες στη μελλοντική δυνατότητα 
απασχόλησής τους. 

Ως εκ τούτου,  απαιτείται ξεκάθαρος καθορισμός και ενημέρωση των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων  των εποχικά εργαζομένων,  στους τομείς εκείνους της οικονομίας που 
πληρούν τα κριτήρια για εποχική εργασία, ώστε να μην υπάρχουν αυθαίρετοι ή 
καταχρηστικοί όροι εργασίας ή εκμετάλλευση. Επιπλέον, απαιτούνται ένα ασφαλές νομικό 
καθεστώς προστασίας των εποχικά εργαζομένων, συντονισμένες δράσεις και συστηματικοί 
έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να καθορίζονται δεσμευτικά ελάχιστα πρότυπα 
αξιοπρεπών επιπέδων αποδοχών, αξιοπρεπούς στέγασης  και υγιούς διαβίωσης. 

Οι σχετικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, η πλήρης περιγραφή 
των  δικαιωμάτων  και όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα, πρέπει να είναι διαθέσιμες 
/α στη μητρική γλώσσα των εποχικά εργαζομένων και να προβλέπεται η παροχή 
επεξηγήσεων με τη χρήση διερμηνέα, ώστε σε περιπτώσεις αναλφαβητισμού, κυρίως σε 
γυναίκες, να παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια για πλήρη  κατανόηση τους. Έχοντας πλήρη 
επίγνωση των  δικαιωμάτων  τους, θα μπορούν ως εκ τούτου,  να προσφεύγουν ευκολότερα 
στη δικαιοσύνη, όταν υφίστανται  παραβίαση των δικαιωμάτων, κακομεταχείριση,  
σεξουαλική ή άλλη μορφή εκμετάλλευσης σε βάρος τους.

Στην παρούσα γνωμοδότηση, υποστηρίζεται επίσης κάθε προσπάθεια ενδυνάμωσης των 
γυναικών εποχικά εργαζομένων, με ειδικά στοχευμένα προγράμματα επιμόρφωσης/ 
κατάρτισης και  στήριξης. Με κατάλληλα εργαλεία, ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα 
στα Κράτη Μέλη της ΕΕ και συντονισμένες δράσεις συνδικαλιστικών ή άλλων Οργανώσεων 
και τρίτων χωρών, μπορεί να επιτευχθεί  μια συνεχής και συστηματική αναβάθμιση γνώσεων 
και δεξιοτήτων, καλύτερη διακίνηση και «κυκλική μετανάστευση», προς όφελος  τόσο της 
ΕΕ, όσο και των τρίτων χωρών αλλά και των ιδίων των εποχιακών μεταναστών. Στόχος είναι 
αφενός  η βελτίωση της παραγωγικότητας, της  ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής 
ανάπτυξης των κρατών μελών, εξυπηρετώντας την αποτελεσματική προώθηση/υλοποίηση 
των στόχων της  Στρατηγικής ΕΕ 2020 για μια πιο κοινωνική Ευρώπη αλλά και αφετέρου για 
προστασία  των πολιτών τρίτων χωρών που καταφεύγουν στην εποχική απασχόληση.   

Επιπρόσθετα η γνωμοδότηση επισημαίνει την ανάγκη  υιοθέτησης του «gender budgeting» 
στην κατάρτιση και εφαρμογή των εθνικών  προϋπολογισμών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
αφενός η επάρκεια πόρων, αλλά και αφετέρου, η αποτελεσματική παρακολούθηση και 
έλεγχος της απόδοσης  στοχευμένων προγραμμάτων και κινήτρων, με στόχο την προστασία 
των δικαιωμάτων των  μόνιμα και εποχιακά απασχολουμένων  και την  ενίσχυση της  
κοινωνικής συνοχής. 

Η συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων όσον αφορά την εποχική γυναικεία 
μετανάστευση, αποτελεί την πιο ορθολογιστική βάση για τροχιοδρόμηση των 
καταλληλότερων πολιτικών αντιμετώπισης των προκλήσεων και προβλημάτων που 
συνοδεύουν  την εποχική μετανάστευση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η παρούσα οδηγία αναμένεται να 
συμβάλει στην καταπολέμηση της 
παράνομης μετανάστευσης, της λαθραίας 
εργασίας και της παραοικονομίας, 
φαινόμενα που συντηρούν και 
ενθαρρύνουν δίκτυα μαφίας και 
οργανωμένου εγκλήματος με θύματα 
συνήθως ευάλωτες γυναίκες και παιδιά.

Or. el

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
λάβει υπόψη ότι ένα μεγάλο ποσοστό 
εποχικών μεταναστών που εισέρχονται 
κάθε χρόνο στην ΕΕ είναι γυναίκες από 
τρίτες χώρες, όπου υπάρχει φτώχεια, 
αναλφαβητισμός  και χαμηλό βιοτικό 
επίπεδο, σύμφωνα με εκθέσεις του  ΟΗΕ, 
του ΟΟΣΑ, του Διεθνούς Γραφείου 
Εργασίας και άλλων Οργανισμών.

Or. el
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης 
να συνυπολογίσει τα εμπόδια που 
συνήθως αντιμετωπίζουν οι εποχικά 
εργαζόμενες μετανάστριες, ειδικότερα οι 
γυναίκες με ανήλικα παιδιά, εφόσον 
πέραν από τις δυσκολίες προσαρμογής σε 
μια ξένη χώρα και σε ένα νέο εργασιακό 
περιβάλλον, έχουν να αντιμετωπίσουν 
επιπρόσθετα, προκαταλήψεις,  
στερεότυπα λόγω φύλου, φυλής, 
χρώματος, θρησκείας και άλλες 
διακρίσεις.

Or. el

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη  16α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι εποχικά εργαζόμενοι θα πρέπει 
να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και 
επίσης ότι η εργασία τους θα πρέπει να 
είναι καθαρά εποχικού χαρακτήρα, 
ειδικότερα μάλιστα οι γυναίκες, οι οποίες 
πέραν της προκαθορισμένης συμφωνίας 
για εποχική απασχόληση, συχνά 
εξαναγκάζονται να εργάζονται 
επιπρόσθετα και ως βοηθητικό 
προσωπικό σε οικιακές υπηρεσίες ή σε 
υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων 
ατόμων, μικρών παιδιών ή ατόμων με 
αναπηρία ή ακόμη σε εξαναγκαστική 
παροχή υπηρεσιών, όπως πχ  πορνεία.

Or. el
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Θα πρέπει να ασκείται περιοδικός 
έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές για την 
καταλληλότητα των καταλυμάτων, τις 
συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής των 
εποχικά εργαζομένων, ειδικότερα στις 
περιπτώσεις καταλυμάτων όπου ζουν και 
παιδιά. Οι αρμόδιες αρχές επιθεώρησης 
θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
προβαίνουν σε συστάσεις στους 
εργοδότες σε περιπτώσεις που 
διαπιστώνονται παρατυπίες και να 
επιβάλουν κυρώσεις στους παραβάτες.

Or. el

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Συχνά οι εποχικά εργαζόμενες 
πέφτουν θύματα κάθε μορφής 
εκμετάλλευσης από τους εργοδότες τους 
(σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ή 
εξαναγκαστικής παροχής πρόσθετης 
εργασίας ή εξαντλητικών ωραρίων, ή 
αντίξοων συνθηκών απασχόλησης ή
ανισομισθίας). Θα πρέπει λοιπόν να 
υπάρξει στενή και αμφίδρομη 
επικοινωνία μεταξύ του κράτους, της
τοπικής αυτοδιοίκησης και των
συνδικαλιστικών ή άλλων οργανώσεων 
ώστε να μπορέσεουν να συνεργαστούν με 
σκοπό την κατάρτιση κατάλληλων
προγραμμάτων ενδυνάμωσης, 
επιμόρφωσης και στήριξης στα οποία να 
μπορούν να καταφεύγουν οι εποχικά 
εργαζόμενοι, άνδρες και γυναίκες, καθώς 
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επίσης μηχανισμοί αντιμετώπισης 
προβλημάτων.

Or. el

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5- παράγραφος 1, στοιχείο γα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών έχει 
υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, δεν 
πάσχει από μεταδοτικές ασθένειες και 
είναι υγιής·

Or. el

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6- παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν 
αίτηση, εάν έχουν επιβληθεί κυρώσεις 
στον εργοδότη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή 
παράνομη απασχόληση 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν 
αίτηση, εάν έχουν επιβληθεί κυρώσεις 
στον εργοδότη σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή 
παράνομη απασχόληση και/ ή 
παρενόχληση, κακοποίηση ή 
εκμετάλλευση εργαζόμενης/ ου.

Or. el
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι 
διαθέσιμες οι πληροφορίες όσον αφορά τις 
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, 
καθώς και τα δικαιώματα και όλα τα 
αποδεικτικά έγγραφα που είναι απαραίτητα 
για την υποβολή αίτησης διαμονής και 
εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους 
ως εποχικά εργαζόμενος.

8. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι 
διαθέσιμες οι πληροφορίες όσον αφορά τις 
προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, 
καθώς και τα δικαιώματα και όλα τα 
αποδεικτικά έγγραφα που είναι απαραίτητα 
για την υποβολή αίτησης διαμονής και 
εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους 
ως εποχικά εργαζόμενος. Οι πληροφορίες 
αυτές πρέπει να είναι γραμμένες με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι απλές και 
κατανοητές για  άτομα  κάθε μορφωτικού 
επιπέδου.

Or. el

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

14. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
εργοδότες εποχικά εργαζόμενων να 
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
εποχικά εργαζόμενος θα διαθέτει 
κατάλυμα που εξασφαλίζει ικανοποιητικές 
συνθήκες διαβίωσης. Εάν ζητηθεί από τους 
εποχικά εργαζόμενους να καταβάλουν 
ενοίκιο γι’ αυτό το κατάλυμα, η δαπάνη 
δεν πρέπει να είναι υπέρμετρη σε σχέση με 
τις αποδοχές τους.

14. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους 
εργοδότες εποχικά εργαζόμενων να 
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο 
εποχικά εργαζόμενος θα διαθέτει 
κατάλυμα που εξασφαλίζει ικανοποιητικές 
συνθήκες διαβίωσης και ορίζουν αρμόδιο 
Λειτουργό ή Υπηρεσία, για να προβαίνει 
σε:

(i) συστηματικούς ελέγχους 
καταλληλότητας του καταλύματος και 
των συνθηκών διαβίωσης, 
(ii) συστάσεις στον εργοδότη και
(iii) καταβολή κυρώσεων σε όσους 
εργοδότες δεν συμμορφώνονται προς τις 
υποδείξεις.
 Εάν ζητηθεί από τους εποχιακά
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εργαζόμενους να καταβάλουν ενοίκιο γι’ 
αυτό το κατάλυμα, η δαπάνη δεν πρέπει να 
είναι υπέρμετρη σε σχέση με τις αποδοχές 
τους.

Or. el

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15- στοιχείο γα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) το δικαίωμα να αρνείται, χωρίς 
επιπτώσεις, την εκτέλεση πρόσθετων 
εργασιών (πχ περιπτώσεις εξαναγκασμού 
εποχικών μεταναστριών σε παροχή 
οικιακών υπηρεσιών ή φροντίδας
ηλικιωμένων, μικρών παιδιών ή 
ανθρώπων με αναπηρία, περιπτώσεις 
εξώθησης στην πορνεία) κατά παράβαση 
της σύμβασης για εποχική απασχόληση.

Or. el

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16, σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων αμοιβής, απόλυσης, υγείας και 
ασφάλειας στον τόπο εργασίας, που 
ισχύουν για την εποχική εργασία, όπως 
ορίζονται από το νόμο, τις κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις και/ή τις συλλογικές 
συμβάσεις γενικής εφαρμογής στο κράτος 
μέλος στο οποίο έγιναν δεκτοί σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία.

όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των όρων αμοιβής, απόλυσης, υγείας και 
ασφάλειας στον τόπο εργασίας, που 
ισχύουν για την εποχική εργασία, όπως 
ορίζονται από το νόμο, τις κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις και/ή τις συλλογικές 
συμβάσεις γενικής εφαρμογής στο κράτος 
μέλος στο οποίο έγιναν δεκτοί σύμφωνα με 
την παρούσα οδηγία, χωρίς διακρίσεις 
λόγω φύλου και με πλήρη σεβασμό της 
προστασίας της υγείας και ασφάλειας 
των εποχιακά εργαζομένων εγκύων, 
λεχώνων και γαλακτουσών 



PA\840068EL.doc 11/12 PE452.884v01-00

EL

μεταναστριών.

Or. el

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα τρίτα 
μέρη που έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική νομοθεσία, νόμιμο 
συμφέρον να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία, 
μπορούν να κινήσουν, είτε εξ ονόματος 
εποχικού εργαζόμενου είτε προς 
υποστήριξη αυτού, με τη συναίνεσή 
του/της, κάθε προβλεπόμενη διοικητική ή 
αστική διαδικασία για την πραγμάτωση 
του στόχου της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα τρίτα 
μέρη που έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια 
που ορίζει η εθνική νομοθεσία, νόμιμο 
συμφέρον να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία, 
μπορούν να κινήσουν, είτε εξ ονόματος 
εποχικού εργαζόμενου είτε προς 
υποστήριξη αυτού, με τη συναίνεσή 
του/της, κάθε προβλεπόμενη διοικητική ή 
αστική διαδικασία για την πραγμάτωση 
του στόχου της παρούσας οδηγίας. Τα 
κράτη μέλη οφείλουν να  ενημερώνουν 
τους εποχικά εργαζόμενους/ες  για την 
ύπαρξη  μηχανισμών καταγγελίας, έτσι 
ώστε οι παραπονούμενοι να μπορούν 
εύκολα να καταφεύγουν στη δικαιοσύνη, 
όταν καταπατούνται τα δικαιώματά τους 
ή υφίστανται κακομεταχείριση ή 
παρενόχληση.

Or. el

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α 

Προγράμματα κοινωνικής ένταξης στις 
χώρες υποδοχής.
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Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν 
ειδικά ταχύρρυθμα προγράμματα και 
δράσεις για αποτελεσματική ενημέρωση 
των εποχικά εργαζομένων, ανδρών και 
γυναικών, και στοιχειώδη εκμάθηση της 
γλώσσας της χώρας υποδοχής. 
Επιβάλλεται οι εποχικά εργαζόμενοι να 
έχουν στοιχειώδεις γνώσεις των πτυχών  
της νομοθεσίας που αφορούν τους όρους 
εργοδότησης τους, της κουλτούρας, των 
ηθών και εθίμων της Ευρωπαϊκής  
κοινωνίας στην οποία θα ζουν και 
εργάζονται, ώστε να διασφαλίζεται ένας 
αμοιβαίος αλληλοσεβασμός της 
διαφορετικότητας και κατά συνέπεια 
μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και 
κοινωνικοποίηση, προς αμοιβαίο όφελος 
και επίτευξη των οραμάτων της 
Στρατηγικής ΕΕ 2020.

Or. el


