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Έκθεση
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Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών

Πρόταση οδηγίας (COM(2016)0128 – C8-0114/2016 – 2016/0070(COD))

_____________________________________________________________

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 62,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1, το 
άρθρο 62 και το άρθρο 153 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β), σε συνδυασμό με το 
άρθρο 153 παράγραφος 2,

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων, η ελευθερία εγκατάστασης 
και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
συνιστούν θεμελιώδεις αρχές της 
εσωτερικής αγοράς στην Ένωση και 
κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για τη 

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων, η ελευθερία εγκατάστασης 
και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
συνιστούν θεμελιώδεις αρχές της 
εσωτερικής αγοράς στην Ένωση, 
κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για τη 
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λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ). Η Ένωση επιδιώκει την 
περαιτέρω ανάπτυξη της εφαρμογής των εν 
λόγω αρχών, με στόχο την εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις 
επιχειρήσεις και τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων.

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ) και αποτελούν συστατικό 
στοιχεία μιας εύρυθμης εσωτερικής 
αγοράς. Η Ένωση επιδιώκει την περαιτέρω 
ανάπτυξη της εφαρμογής και του 
σεβασμού των εν λόγω αρχών, με στόχο 
την εξασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, την 
καταπολέμηση της παράκαμψης των 
κανόνων, τον σεβασμό των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων, την βελτίωση των 
εργασιακών συνθηκών και την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής μεταξύ των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
περιλαμβάνει το δικαίωμα των 
επιχειρήσεων να παρέχουν υπηρεσίες σε 
άλλο κράτος μέλος, στο οποίο μπορούν να 
αποσπούν προσωρινά δικούς τους 
εργαζομένους για την παροχή αυτών των 
υπηρεσιών στο εν λόγω κράτος μέλος.

(2) Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
περιλαμβάνει το δικαίωμα των 
επιχειρήσεων να παρέχουν υπηρεσίες σε 
άλλο κράτος μέλος, στο οποίο μπορούν να 
αποσπούν προσωρινά δικούς τους 
εργαζομένους για την παροχή αυτών των 
υπηρεσιών στο εν λόγω κράτος μέλος. 
Σύμφωνα με το άρθρο 56 της ΣΛΕΕ, οι 
περιορισμοί της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών στο εσωτερικό της Ένωσης 
προβλέπεται να απαγορευθούν όσον 
αφορά τους υπηκόους των κρατών μελών 
που είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικό 
κράτος μέλος από το κράτος μέλος του 
αποδέκτη της παροχής.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΕΕ, η 
Ένωση προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη 

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΕΕ, η 
Ένωση προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη 
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και προστασία. Το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ 
αναθέτει στην Ένωση το καθήκον να 
προάγει υψηλό επίπεδο απασχόλησης, να 
διασφαλίζει την κατάλληλη κοινωνική 
προστασία και να καταπολεμά τον 
κοινωνικό αποκλεισμό.

και προστασία. Το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ 
αναθέτει στην Ένωση το καθήκον να 
προάγει υψηλό επίπεδο απασχόλησης, να 
διασφαλίζει την κατάλληλη κοινωνική 
προστασία, να καταπολεμά τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και να προάγει υψηλά 
επίπεδα εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
επιβάλλεται να ενισχυθούν ο συντονισμός 
μεταξύ των υπηρεσιών επιθεώρησης 
εργασίας των κρατών μελών και η 
συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
καταπολέμηση της απάτης που 
σχετίζεται με τις αποσπάσεις και να 
ελέγχεται αν οι εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που αφορούν τους 
αποσπασμένους εργαζόμενους 
καταβάλλονται τακτικά στον αρμόδιο 
οργανισμό του κράτους μέλους 
καταγωγής.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σχεδόν είκοσι έτη μετά την έκδοση 
της οδηγίας για την απόσπαση 
εργαζομένων, είναι αναγκαίο να εξεταστεί 
κατά πόσο η οδηγία εξακολουθεί να 
επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ 
της ανάγκης προώθησης της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών και της ανάγκης 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
αποσπασμένων εργαζομένων.

(4) Σχεδόν είκοσι έτη μετά την έκδοση 
της οδηγίας για την απόσπαση 
εργαζομένων και υπό το φως 
αποδεδειγμένων περιπτώσεων απάτης, 
είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί η οδηγία, 
να εξετασθεί κατά πόσο επιτυγχάνει τη 
σωστή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης 
προώθησης της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών και να εξασφαλιστούν ένα 
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δίκαιο επιχειρηματικό κλίμα και ίσοι όροι 
ανταγωνισμού για τους εργαζόμενους και 
τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην εσωτερική αγορά, και της ανάγκης 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
αποσπασμένων εργαζομένων. Απαιτείται 
επειγόντως η ανάληψη δράσης για να 
αποσαφηνιστούν οι κανονιστικές 
διατάξεις, να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη 
εφαρμογή τους και για να επιτευχθεί 
ανοδική κοινωνική σύγκλιση. Παράλληλα 
με την αναθεώρηση της οδηγίας 
96/71/ΕΚ, θα πρέπει να δοθεί επίσης 
προτεραιότητα στην εφαρμογή και 
επιβολή της οδηγίας 2014/67/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a.
___________________
1α. Οδηγία 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
15ης Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της 
οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο 
παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 
σχετικά με τη διοικητική συνεργασία 
μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης 
για την εσωτερική αγορά («κανονισμός 
ΙΜΙ»), (ΕΕ L 159 της 28.5.2014, σ. 11).

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Συνεχίζουν να μην υπάρχουν 
επαρκή και ακριβή δεδομένα στον τομέα 
των αποσπασμένων εργαζομένων, 
ειδικότερα όσον αφορά τις πληροφορίες 
σχετικά με τον αριθμό των 
αποσπασμένων εργαζομένων σε 
συγκεκριμένους τομείς απασχόλησης και 
σε συγκεκριμένα κράτη μέλη. Είναι 
σημαντικό να αρχίσει η Επιτροπή να 
συλλέγει και να παρακολουθεί αυτά τα 
δεδομένα και να διενεργήσει εκτίμηση 
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επιπτώσεων στον τομέα των 
αποσπασμένων εργαζομένων.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η 
απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω 
ιθαγένειας κατοχυρώνονται στο δίκαιο της 
ΕΕ ήδη από τις ιδρυτικές συνθήκες. Η 
αρχή της ισότητας των αμοιβών έχει 
εφαρμοστεί μέσω του παράγωγου δικαίου 
όχι μόνο μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
αλλά και μεταξύ εργαζομένων με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου και των 
συγκρίσιμων εργαζομένων με συμβάσεις 
αορίστου χρόνου, μεταξύ εργαζομένων με 
μερική απασχόληση και εργαζομένων με 
πλήρη απασχόληση ή μεταξύ εργαζομένων 
μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης 
και των συγκρίσιμων εργαζομένων της 
χρήστριας επιχείρησης.

(5) Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η 
απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω 
ιθαγένειας κατοχυρώνονται στο δίκαιο της 
ΕΕ ήδη από τις ιδρυτικές συνθήκες, 
μεταξύ άλλων και για τις εταιρείες που 
παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες. Η 
αρχή της ισότητας των αμοιβών έχει 
εφαρμοστεί μέσω του παράγωγου δικαίου 
όχι μόνο μεταξύ γυναικών και ανδρών, 
αλλά και μεταξύ εργαζομένων με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου και των 
συγκρίσιμων εργαζομένων με συμβάσεις 
αορίστου χρόνου, μεταξύ εργαζομένων με 
μερική απασχόληση και εργαζομένων με 
πλήρη απασχόληση ή μεταξύ εργαζομένων 
μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης 
και των συγκρίσιμων εργαζομένων της 
χρήστριας επιχείρησης. Περιλαμβάνεται 
κάθε μέτρο που μπορεί να εισάγει άμεσες 
ή έμμεσες διακρίσεις μεταξύ των 
πολιτών. Κατά την εφαρμογή των εν λόγω 
αρχών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο κανονισμός «Ρώμη Ι» επιτρέπει, 
γενικώς, στους εργοδότες και στους 
εργαζομένους να επιλέξουν το δίκαιο που 
θα διέπει τη σύμβαση εργασίας. Ωστόσο, ο 
εργαζόμενος δεν πρέπει να στερείται την 

(6) Ο κανονισμός «Ρώμη Ι» επιτρέπει, 
γενικώς, στους εργοδότες και στους 
εργαζομένους να επιλέξουν το δίκαιο που 
θα διέπει τη σύμβαση εργασίας. Ωστόσο, ο 
εργαζόμενος δεν πρέπει να στερείται την 
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προστασία που του εξασφαλίζουν οι 
αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του 
δικαίου της χώρας στην οποία παρέχει 
συνήθως την εργασία του ή, ελλείψει 
αυτού, της χώρας από την οποία ο 
εργαζόμενος εκτελεί συνήθως την εργασία 
του. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει 
επιλογή, η σύμβαση διέπεται από το δίκαιο 
της χώρας στην οποία, ή, ελλείψει αυτού, 
από την οποία, ο εργαζόμενος παρέχει 
συνήθως την εργασία του κατ’ εκτέλεση 
της σύμβασης.

προστασία που του εξασφαλίζουν οι 
αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του 
δικαίου της χώρας στην οποία παρέχει 
συνήθως την εργασία του ή, ελλείψει 
αυτού, της χώρας από την οποία ο 
εργαζόμενος εκτελεί συνήθως την εργασία 
του. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει 
επιλογή, η σύμβαση διέπεται από το δίκαιο 
της χώρας στην οποία, ή, ελλείψει αυτού, 
από την οποία, ο εργαζόμενος παρέχει 
συνήθως την εργασία του κατ’ εκτέλεση 
της σύμβασης. Ο κανονισμός «Ρώμη I» 
προβλέπει επίσης ότι η χώρα της 
συνήθους εκτέλεσης της εργασίας δεν 
θεωρείται ότι μεταβάλλεται όταν ο 
εργαζόμενος παρέχει την εργασία του 
προσωρινά σε άλλη χώρα. Με την 
παρούσα οδηγία επιτυγχάνεται ασφάλεια 
δικαίου κατά την εφαρμογή του 
κανονισμού «Ρώμη Ι» σε κάθε ειδική 
κατάσταση, χωρίς να τροποποιείται ο εν 
λόγω κανονισμός κατά κανένα τρόπο. 
Συγκεκριμένα, ο εργαζόμενος θα τυγχάνει 
της προστασίας και των ευνοιών που 
προβλέπονται στον κανονισμό «Ρώμη Ι».

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο κανονισμός «Ρώμη I» προβλέπει 
ότι η χώρα της συνήθους εκτέλεσης της 
εργασίας δεν θεωρείται ότι μεταβάλλεται 
όταν ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία 
του προσωρινά σε άλλη χώρα.

διαγράφεται

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Λαμβανομένης υπόψη της μακράς (8) Λαμβανομένης υπόψη της μακράς 
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διάρκειας ορισμένων αποσπάσεων, είναι 
αναγκαίο να προβλεφθεί ότι, στην 
περίπτωση που η διάρκεια της 
απόσπασης υπερβαίνει τους 24 μήνες, ως 
κράτος μέλος υποδοχής θεωρείται η 
χώρα στην οποία εκτελείται η εργασία. 
Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την αρχή του 
κανονισμού «Ρώμη Ι», εάν τα μέρη δεν 
έχουν επιλέξει το εφαρμοστέο δίκαιο, η 
σύμβαση εργασίας των ανωτέρω 
αποσπασμένων εργαζομένων διέπεται 
από το δίκαιο του κράτους μέλους 
υποδοχής. Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί 
διαφορετικό εφαρμοστέο δίκαιο, η 
επιλογή αυτή δεν μπορεί, ωστόσο, να έχει 
ως αποτέλεσμα να στερεί τον εργαζόμενο 
από την προστασία που του εξασφαλίζουν 
οι διατάξεις από τις οποίες, βάσει του 
δικαίου του κράτους μέλους υποδοχής, 
δεν μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση με 
συμφωνία. Τα ανωτέρω θα πρέπει να 
εφαρμόζονται από την έναρξη της 
απόσπασης όταν προβλέπεται ότι η 
διάρκειά της θα υπερβεί τους 24 μήνες, 
και από την πρώτη ημέρα μετά τη 
συμπλήρωση των 24 μηνών όταν η 
πραγματική διάρκεια της απόσπασης 
υπερβαίνει τους 24 μήνες. Ο κανόνας 
αυτός δεν επηρεάζει το δικαίωμα των 
επιχειρήσεων που αποσπούν εργαζομένους 
στο έδαφος άλλου κράτους μέλους να 
επικαλούνται την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών και στις περιπτώσεις όπου η 
διάρκεια της απόσπασης υπερβαίνει τους 
24 μήνες. Ο στόχος είναι απλώς να 
επιτευχθεί ασφάλεια δικαίου κατά την 
εφαρμογή του κανονισμού «Ρώμη Ι» σε 
κάθε συγκεκριμένη κατάσταση, χωρίς να 
τροποποιείται ο εν λόγω κανονισμός κατά 
κανένα τρόπο. Ο εργαζόμενος θα 
τυγχάνει, ιδίως, της προστασίας και των 
ευνοιών που προβλέπονται στον 
κανονισμό «Ρώμη Ι».

διάρκειας ορισμένων αποσπάσεων, είναι 
αναγκαίο να επισημανθεί ότι η απόσπαση 
έχει προσωρινό χαρακτήρα. Για τον λόγο 
αυτόν, όλοι οι ισχύοντες όροι και οι 
συνθήκες απασχόλησης του κράτους 
μέλους όπου ο εργαζόμενος είναι 
αποσπασμένος θα πρέπει να ισχύουν μετά 
από 24 μήνες, εξαιρουμένων των όρων 
που αφορούν τη σύναψη και τη λήξη της 
σύμβασης εργασίας. Ο κανόνας αυτός δεν 
επηρεάζει το δικαίωμα των επιχειρήσεων 
που αποσπούν εργαζομένους στο έδαφος 
άλλου κράτους μέλους να επικαλούνται 
την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και στις 
περιπτώσεις όπου η διάρκεια της 
απόσπασης υπερβαίνει τους 24 μήνες. 
Όταν πρόκειται για αποσπάσεις που 
απαιτούν μεγαλύτερη διάρκεια, θα πρέπει 
να είναι δυνατή η χορήγηση παρατάσεων 
στις επιχειρήσεις, με βάση αιτιολογημένη 
αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
αποσπασμένος ο εργαζόμενος. 

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Κατά πάγια νομολογία, οι 
περιορισμοί στην ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών είναι νόμιμοι μόνον εφόσον 
δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, ενώ, επιπλέον, 
πρέπει να είναι αναλογικοί και αναγκαίοι.

(9) Κατά πάγια νομολογία, οι 
περιορισμοί στην ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών είναι νόμιμοι μόνον εφόσον 
δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, ενώ, επιπλέον, 
πρέπει να είναι αναγκαίοι και αναλογικοί. 

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λόγω του υψηλού βαθμού κινητικότητας 
που χαρακτηρίζει τη φύση της εργασίας 
στις διεθνείς οδικές μεταφορές, η 
εφαρμογή της οδηγίας για την απόσπαση 
εργαζομένων εγείρει ιδιαίτερα νομικά 
ζητήματα και δυσχέρειες (ιδίως όταν ο 
δεσμός με το οικείο κράτος μέλος είναι 
ανεπαρκής). Το πλέον ενδεδειγμένο θα 
ήταν οι εν λόγω προκλήσεις να 
αντιμετωπιστούν μέσω ειδικής τομεακής 
νομοθεσίας, μαζί με άλλες ενωσιακές 
πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς οδικών μεταφορών.

(10) Λόγω του υψηλού βαθμού 
κινητικότητας που χαρακτηρίζει τη φύση 
της εργασίας στις διεθνείς οδικές 
μεταφορές, η εφαρμογή της οδηγίας για 
την απόσπαση εργαζομένων εγείρει 
ιδιαίτερα νομικά ζητήματα και δυσχέρειες 
που εξετάζονται στην πρόταση οδηγίας 
της Επιτροπής σχετικά με την 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/22/ΕΚ 
όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής και 
τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με 
την οδηγία 96/71/ΕΚ και την οδηγία 
2014/67/ΕΕ για την απόσπαση οδηγών 
στον τομέα των οδικών μεταφορών 
[COD(2017)0121], η οποία έχει στόχο να 
εξασφαλίσει ειδική τομεακή νομοθεσία.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Σε μια ανταγωνιστική εσωτερική 
αγορά, οι πάροχοι υπηρεσιών δεν 
ανταγωνίζονται μόνο με βάση το 
εργασιακό κόστος, αλλά και παράγοντες 
όπως η παραγωγικότητα και η 
αποδοτικότητα, ή η ποιότητα και η 

(11) Σε μια πραγματικά ολοκληρωμένη 
και ανταγωνιστική εσωτερική αγορά, οι 
πάροχοι υπηρεσιών ανταγωνίζονται με 
βάση παράγοντες όπως η 
παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα, η 
εκπαίδευση και το επίπεδο δεξιοτήτων 
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καινοτομία των προϊόντων και των 
υπηρεσιών τους.

του εργατικού δυναμικού καθώς και η 
ποιότητα και η καινοτομία των προϊόντων 
και των υπηρεσιών τους.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ανήκει στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να θεσπίζουν κανόνες 
σχετικά με τις αμοιβές σύμφωνα με την 
εθνική τους νομοθεσία και πρακτική. 
Ωστόσο, οι εθνικοί κανόνες για τις 
αμοιβές που ισχύουν για τους 
αποσπασμένους εργαζομένους πρέπει να 
δικαιολογούνται από την ανάγκη 
προστασίας των αποσπασμένων 
εργαζομένων και δεν πρέπει να 
περιορίζουν δυσανάλογα τη διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών.

(12) Ανήκει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις αμοιβές 
σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία 
και/ή πρακτική. Η διαμόρφωση των 
μισθών εμπίπτει στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών και των 
κοινωνικών εταίρων. Θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην 
υπονομευθούν τα εθνικά συστήματα 
διαμόρφωσης των μισθών και η 
ελευθερία των ενδιαφερομένων μερών. 

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα στοιχεία της αμοιβής σύμφωνα 
με την εθνική νομοθεσία ή συλλογικές 
συμβάσεις οι οποίες έχουν αναγορευθεί σε 
κανόνες γενικής εφαρμογής θα πρέπει να 
είναι σαφή και διαφανή για όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών. Επομένως, 
δικαιολογείται να επιβληθεί στα κράτη 
μέλη η υποχρέωση να δημοσιεύουν τα 
συστατικά στοιχεία της αμοιβής στον 
ενιαίο ιστότοπο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της οδηγίας για την εφαρμογή.

(13) Τα στοιχεία της αμοιβής, η 
χρησιμοποιούμενη μέθοδος για τον 
υπολογισμό της αμοιβής και, κατά 
περίπτωση, τα κριτήρια επιλεξιμότητας 
για την κατάταξη στις διάφορες 
μισθολογικές κατηγορίες θα πρέπει να 
είναι σαφή και διαφανή για όλους τους 
παρόχους υπηρεσιών και τους 
αποσπασμένους εργαζόμενους. Για τον 
υπολογισμό της αμοιβής θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη όλα τα υποχρεωτικά 
στοιχεία που ορίζονται από τη νομοθεσία, 
οι εφαρμοστέες συλλογικές συμβάσεις ή 
οι διαιτητικές αποφάσεις, με την 
προϋπόθεση ότι τα εν λόγω στοιχεία 
εφαρμόζονται επίσης σε τοπικό επίπεδο. 
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Επομένως, δικαιολογείται να επιβληθεί 
στα κράτη μέλη η υποχρέωση να 
δημοσιεύουν τα συστατικά στοιχεία της 
αμοιβής, όπως ορίζεται στην ισχύουσα 
νομοθεσία και στις ισχύουσες συλλογικές 
συμβάσεις, στον ενιαίο ιστότοπο που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 της οδηγίας για 
την εφαρμογή, καθώς η διαφάνεια και η 
πρόσβαση στις πληροφορίες είναι 
ουσιώδη στοιχεία για την ασφάλεια 
δικαίου και την επιβολή της νομοθεσίας. 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στον 
ενιαίο ιστότοπο θα πρέπει να είναι 
σύμφωνες με την εθνική νομοθεσία και 
πρακτική και θα πρέπει να σέβονται την 
αυτονομία των κοινωνικών εταίρων. 
Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και την 
τακτική ενημέρωση του εν λόγω 
ιστότοπου. 

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η οδηγία 2014/67/ΕΚ προβλέπει μια 
σειρά διατάξεων που διασφαλίζουν την 
επιβολή και την τήρηση των κανόνων 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων 
από όλους τους παρόχους υπηρεσιών. Το 
άρθρο 4 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ 
περιλαμβάνει κατάλογο των στοιχείων 
που θα πρέπει να αξιολογούνται 
προκειμένου να εντοπίζονται πραγματικές 
περιπτώσεις απόσπασης και να 
αποτρέπονται οι καταχρήσεις και η 
καταστρατήγηση.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Οι εργοδότες θα πρέπει, πριν από 
την έναρξη της απόσπασης, να 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την 
παροχή ουσιωδών πληροφοριών σχετικά 
με τους όρους εργασίας και 
απασχόλησης, σύμφωνα με την οδηγία 
91/533/ΕΕ1a, όσον αφορά την απόσπαση.
_________________
1α Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη 
να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους 
όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη 
σχέση εργασίας (ΕΕ L 288, 18.10.1991, σ. 
32)

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13γ) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ένα 
ισόρροπο πλαίσιο σχετικά με την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών και την 
προστασία των αποσπασμένων 
εργαζόμενων, το οποίο δεν εισάγει 
διακρίσεις, χαρακτηρίζεται από 
διαφάνεια και είναι αναλογικό, ενώ 
ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη την 
ποικιλομορφία των εθνικών εργασιακών 
σχέσεων. Η παρούσα οδηγία δεν 
εμποδίζει την εφαρμογή ευνοϊκότερων 
όρων απασχόλησης και εργασίας για τους 
αποσπασμένους εργαζομένους.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
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Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13δ) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να θίγει την άσκηση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη και σε 
επίπεδο Ένωσης, περιλαμβανομένου του 
δικαιώματος ή της ελευθερίας για 
απεργία ή για ανάληψη άλλων δράσεων 
που καλύπτονται από τα ειδικά 
συστήματα εργασιακών σχέσεων στα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
και/ή πρακτική. Δεν θα πρέπει επίσης να 
θίγει το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, 
σύναψης και εφαρμογής συλλογικών 
συμβάσεων ούτε το δικαίωμα ανάληψης 
συλλογικής δράσης σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο και/ή πρακτική.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Νομοθετικές, κανονιστικές, 
διοικητικές διατάξεις ή συλλογικές 
συμβάσεις που ισχύουν στα κράτη μέλη 
μπορεί να διασφαλίζουν ότι η υπεργολαβία 
δεν παρέχει στις επιχειρήσεις τη 
δυνατότητα να παρακάμψουν τους κανόνες 
που εγγυώνται ορισμένους όρους εργασίας 
και απασχόλησης οι οποίοι αφορούν τις 
αμοιβές. Σε περίπτωση που υπάρχουν σε 
εθνικό επίπεδο τέτοιοι κανόνες σχετικά με 
τις αμοιβές, τα κράτη μέλη μπορούν να 
τους εφαρμόζουν χωρίς διακρίσεις στις 
επιχειρήσεις που αποσπούν εργαζομένους 
στο έδαφός τους, υπό τον όρο ότι οι εν 
λόγω κανόνες δεν περιορίζουν 
δυσανάλογα τη διασυνοριακή παροχή 
υπηρεσιών.

(14) Νομοθετικές, κανονιστικές διατάξεις 
και εθνικές πρακτικές, όπως οι 
διοικητικές διατάξεις ή οι συλλογικές 
συμβάσεις που ισχύουν στα κράτη μέλη, 
μπορεί να διασφαλίζουν ότι η υπεργολαβία 
δεν παρέχει στις επιχειρήσεις τη 
δυνατότητα να παρακάμψουν τους κανόνες 
που εγγυώνται ορισμένους όρους εργασίας 
και απασχόλησης οι οποίοι αφορούν τις 
αμοιβές. Σε περίπτωση που υπάρχουν σε 
εθνικό επίπεδο τέτοιοι κανόνες σχετικά με 
τις αμοιβές, τα κράτη μέλη μπορούν να 
τους εφαρμόζουν χωρίς διακρίσεις στις 
επιχειρήσεις που αποσπούν εργαζομένους 
στο έδαφός τους.

Τροπολογία 22
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Με σκοπό την αντιμετώπιση των 
καταχρήσεων σε περιπτώσεις 
υπεργολαβίας και για την προστασία των 
δικαιωμάτων των αποσπασμένων 
εργαζομένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική, ότι οι 
αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα απολαύουν 
όλων των νόμιμων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εφαρμόζουν με συνέπεια και σαφήνεια τις 
ισχύουσες διατάξεις και ρυθμίσεις.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η οδηγία 2008/104/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί της εργασίας μέσω 
εταιρείας προσωρινής απασχόλησης 
εκφράζει την αρχή ότι οι βασικοί όροι 
εργασίας και απασχόλησης που 
εφαρμόζονται στους εργαζομένους μέσω 
εταιρείας προσωρινής απασχόλησης πρέπει 
να είναι τουλάχιστον εκείνοι που θα ίσχυαν 
για τους εργαζομένους αυτούς εάν είχαν 
προσληφθεί από τον έμμεσο εργοδότη για 
να καταλάβουν την ίδια θέση. Η αρχή αυτή 
θα πρέπει επίσης να ισχύει για τους 
εργαζομένους μέσω εταιρείας προσωρινής 

(15) Η οδηγία 2008/104/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί της εργασίας μέσω 
εταιρείας προσωρινής απασχόλησης 
εκφράζει την αρχή ότι οι βασικοί όροι 
εργασίας και απασχόλησης που 
εφαρμόζονται στους εργαζομένους μέσω 
εταιρείας προσωρινής απασχόλησης πρέπει 
να είναι τουλάχιστον εκείνοι που θα ίσχυαν 
για τους εργαζομένους αυτούς εάν είχαν 
προσληφθεί από τον έμμεσο εργοδότη για 
να καταλάβουν την ίδια θέση. Η αρχή αυτή 
θα πρέπει επίσης να ισχύει για τους 
εργαζομένους μέσω εταιρείας προσωρινής 
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απασχόλησης που αποσπώνται σε άλλο 
κράτος μέλος.

απασχόλησης που αποσπώνται σε άλλο 
κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση 
μεταξύ των αποσπασμένων εργαζομένων 
μέσω προσωρινής εταιρείας 
απασχόλησης και των εργαζομένων που 
απασχολούνται στην εγχώρια αγορά 
εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής 
απασχόλησης.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 96/71/EΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

-1) στο άρθρο 1 παράγραφος 3, το 
στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«γ) όντας επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή επιχείρηση που διαθέτει 
εργαζόμενους, αποσπούν εργαζόμενο σε 
χρήστρια επιχείρηση εγκατεστημένη ή 
ασκούσα δραστηριότητα στο έδαφος 
κράτους μέλους, εφόσον κατά τη διάρκεια 
της απόσπασης υφίσταται εργασιακή 
σχέση ανάμεσα στην επιχείρηση 
προσωρινής απασχόλησης ή την 
επιχείρηση που διαθέτει εργαζόμενους και 
τον εργαζόμενο.

«γ) όντας επιχείρηση προσωρινής 
απασχόλησης ή επιχείρηση που διαθέτει 
εργαζόμενους, αποσπούν εργαζόμενο σε 
χρήστρια επιχείρηση εγκατεστημένη ή 
ασκούσα δραστηριότητα στο έδαφος 
κράτους μέλους, εφόσον κατά τη διάρκεια 
της απόσπασης υφίσταται εργασιακή 
σχέση ανάμεσα στην επιχείρηση 
προσωρινής απασχόλησης ή την 
επιχείρηση που διαθέτει εργαζόμενους και 
τον εργαζόμενο.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Οδηγία 96/71/EΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α) Στο άρθρο 1 προστίθεται η 
ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
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άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
που αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη και 
σε επίπεδο Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ή 
της ελευθερίας για απεργία ή για 
ανάληψη άλλων δράσεων που 
καλύπτονται από τα ειδικά συστήματα 
εργασιακών σχέσεων στα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και 
πρακτική. Επίσης, δεν θίγει το δικαίωμα 
διαπραγμάτευσης, σύναψης και 
εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων ούτε 
το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής 
δράσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο 
και/ή πρακτική.»

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Οδηγία 96/71/EΚ
Άρθρο 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α Άρθρο 2α

Απόσπαση που υπερβαίνει τους είκοσι 
τέσσερις μήνες

Απόσπαση που υπερβαίνει τους είκοσι 
τέσσερις μήνες

1. Όταν η προβλεπόμενη ή η 
πραγματική διάρκεια της απόσπασης 
υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες, το 
κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου 
αποσπάται ο εργαζόμενος θεωρείται η 
χώρα συνήθους εκτέλεσης της εργασίας 
του.

1. Η απόσπαση ενός εργαζόμενου είναι 
προσωρινή. Όταν η προβλεπόμενη ή η 
πραγματική διάρκεια της απόσπασης 
υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1 εγγυώνται στους 
εργαζομένους που είναι αποσπασμένοι 
στο έδαφός τους, επιπροσθέτως προς 
τους όρους και τις προϋποθέσεις 
εργασίας και απασχόλησης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 3 και ανεξάρτητα από το δίκαιο 
που διέπει τη σχέση εργασίας, όλους τους 
όρους εργασίας και απασχόλησης που 
ισχύουν στο κράτος μέλος όπου 
παρέχεται η υπηρεσία, εφόσον οι εν λόγω 
όροι είναι ευνοϊκότεροι για τον 
εργαζόμενο από εκείνους που 
προβλέπονται στη νομοθεσία που 
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εφαρμόζεται στην εργασιακή σχέση, 
εξαιρουμένων των όρων που αφορούν τη 
σύναψη και τη λήξη της σύμβασης 
εργασίας. 

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
σε περίπτωση αντικατάστασης 
αποσπασμένων εργαζομένων που εκτελούν 
την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο, 
λαμβάνεται υπόψη η αθροιστική διάρκεια 
των περιόδων απόσπασης των οικείων 
εργαζομένων, όσον αφορά τους 
εργαζομένους που αποσπώνται για 
πραγματική διάρκεια τουλάχιστον έξι 
μηνών.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
σε περίπτωση αντικατάστασης 
αποσπασμένων εργαζομένων που εκτελούν 
την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο, 
λαμβάνεται υπόψη η αθροιστική διάρκεια 
των περιόδων απόσπασης των οικείων 
εργαζομένων.

2α. Το κράτος μέλος όπου παρέχεται η 
υπηρεσία μπορεί, με βάση την 
αιτιολογημένη αίτηση ενός παρόχου 
υπηρεσιών, να παρατείνει τη διάρκεια 
προτού εξασφαλιστούν οι όροι εργασίας 
και απασχόλησης που ισχύουν στο εν 
λόγω κράτος μέλος όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, με τη δικαιολογία ότι 
οι υπηρεσίες που παρέχει η εν λόγω 
επιχείρηση προβλέπεται να παραμείνουν 
προσωρινές για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. 
Το κράτος μέλος χειρίζεται αυτές τις 
αιτήσεις έγκαιρα, με αναλογικό και 
αμερόληπτο τρόπο, αιτιολογώντας την 
απόφασή του. Εάν η αίτηση αυτή γίνει 
δεκτή από το κράτος μέλος, η επιχείρηση 
παρέχει επικαιροποίηση της κατάστασης 
ανά δωδεκάμηνο, έως την λήξη της 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής λαμβάνει απόφαση για τις 
αιτήσεις αυτές σύμφωνα με το άρθρο 4 
της οδηγίας 2014/67/ΕΕ και τον 
κανονισμό 883/2004/ΕΚ, κατά τρόπο 
αιτιολογημένο, αναλογικό και 
αμερόληπτο. 

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 96/71/EΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 
ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει τη 
σχέση εργασίας, οι επιχειρήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
εγγυώνται στους εργαζομένους που είναι 
αποσπασμένοι στο έδαφός τους, τους 
όρους εργασίας και απασχόλησης σχετικά 
με τα θέματα που αναφέρονται κατωτέρω, 
οι οποίοι, στο κράτος μέλος στο έδαφος 
του οποίου εκτελείται η εργασία, 
καθορίζονται από:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 
ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει τη 
σχέση εργασίας, οι επιχειρήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
εγγυώνται στους εργαζομένους που είναι 
αποσπασμένοι στο έδαφός τους, ίσους 
όρους εργασίας και απασχόλησης που 
καλύπτουν τα θέματα που αναφέρονται 
κατωτέρω, που έχουν θεσπιστεί στο 
κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου 
εκτελείται η εργασία: 

– νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις και/ή

– νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις και/ή

– συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές 
αποφάσεις οι οποίες έχουν αναγορευθεί σε 
κανόνες γενικής εφαρμογής κατά την 
έννοια της παραγράφου 8:

– συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές 
αποφάσεις κατά την έννοια των 
παραγράφων 8 και 8α:

α) μέγιστες περίοδοι εργασίας και 
ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης·

α) μέγιστες περίοδοι εργασίας και 
ελάχιστες περίοδοι ανάπαυσης, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών μέτρων 
όσον αφορά τη νυχτερινή εργασία, την 
εργασία κατά τη διάρκεια 
σαββατοκύριακου και δημόσιων αργιών 
και την εκτέλεση εργασιών σε βάρδιες·

β) η ελάχιστη διάρκεια ετήσιας άδειας 
μετ’ αποδοχών·

β) η ελάχιστη διάρκεια ετήσιας άδειας 
μετ’ αποδοχών·

γ) αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των 
αποζημιώσεων υπερωριακής εργασίας· το 
παρόν σημείο δεν εφαρμόζεται στα 
συμπληρωματικά επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά συστήματα·

γ) αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των 
αποζημιώσεων υπερωριακής εργασίας· το 
παρόν σημείο δεν εφαρμόζεται στα 
συμπληρωματικά επαγγελματικά 
συνταξιοδοτικά συστήματα·

δ) όροι θέσης εργαζομένων στη 
διάθεση επιχειρήσεων, ιδίως από 
επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης·

δ) όροι θέσης εργαζομένων στη 
διάθεση επιχειρήσεων, ιδίως από 
επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης·

ε) υγεία, ασφάλεια και υγιεινή στην 
εργασία·

ε) υγεία, ασφάλεια και υγιεινή στην 
εργασία·

στ) προστατευτικά μέτρα σχετικά με 
τους όρους εργασίας και απασχόλησης των 
γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή 
λοχείας, των παιδιών και των νέων·

στ) προστατευτικά μέτρα σχετικά με 
τους όρους εργασίας και απασχόλησης των 
γυναικών σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή 
λοχείας, των παιδιών και των νέων·
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ζ) ίση μεταχείριση ανδρών και 
γυναικών και άλλες διατάξεις στον τομέα 
των μη διακρίσεων.

ζ) ίση μεταχείριση ανδρών και 
γυναικών και άλλες διατάξεις στον τομέα 
των μη διακρίσεων·

ζα) οι συνθήκες στέγασης των 
εργαζομένων·
ζβ) ύψος επιδόματος για να καλυφθούν 
τα έξοδα ταξιδιού, στέγης και διατροφής 
των εργαζομένων που βρίσκονται μακριά 
από τον συνήθη τόπο εργασίας τους.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
«αμοιβή» είναι όλα τα στοιχεία αμοιβής 
που καθίστανται υποχρεωτικά από 
εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές διατάξεις, συλλογικές 
συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις οι 
οποίες έχουν αναγορευθεί σε κανόνες 
γενικής εφαρμογής και/ή, ελλείψει 
συστήματος αναγόρευσης συλλογικών 
συμβάσεων ή διαιτητικών αποφάσεων σε 
κανόνες γενικής εφαρμογής, άλλες 
συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές 
αποφάσεις κατά την έννοια της 
παραγράφου 8 δεύτερο εδάφιο, του 
κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου 
έχει αποσπαστεί ο εργαζόμενος.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η 
έννοια της αμοιβής ορίζεται από την 
εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική του 
κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου 
έχει αποσπαστεί ο εργαζόμενος. 

Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν στον ενιαίο 
επίσημο εθνικό ιστότοπο που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, τα 
συστατικά στοιχεία των αμοιβών σύμφωνα 
με το στοιχείο γ).

Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν, σύμφωνα με 
τις εθνικές νομοθεσίες και/ή πρακτικές 
τους, χωρίς περιττή καθυστέρηση και με 
διαφανή τρόπο, στον ενιαίο επίσημο 
εθνικό ιστότοπο και με άλλα κατάλληλα 
μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, τα 
συστατικά στοιχεία των αμοιβών σύμφωνα 
με το στοιχείο γ) της παρούσας 
παραγράφου. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν την ακρίβεια και τον 
επίκαιρο χαρακτήρα των πληροφοριών 
που παρέχονται στον ενιαίο επίσημο 
εθνικό ιστότοπο. Η Επιτροπή δημοσιεύει 
στον ιστότοπό της τις διευθύνσεις των 
ενιαίων επίσημων εθνικών ιστότοπων.
Οι επιχειρήσεις δεν ευθύνονται για την 
αδυναμία εφαρμογής ή για την εσφαλμένη 
εφαρμογή αυτών των στοιχείων εάν οι 
πληροφορίες δεν παρέχονται, ή 
παρέχονται με εσφαλμένο τρόπο, στον 
ενιαίο επίσημο εθνικό ιστότοπο πριν από 
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την έναρξη της απόσπασης.
Προκειμένου να αποφεύγεται η διπλή 
πληρωμή, το παρόν άρθρο δεν επιτρέπει 
με κανέναν τρόπο την καταβολή πάνω 
από μία φορά σε αποσπασμένους 
εργαζόμενους κανενός στοιχείου των 
αμοιβών, επιδομάτων ή εξόδων που 
αφορούν εργασία εκτός του συνήθους 
τόπου εργασίας. Οι εργαζόμενοι 
υπόκεινται στους όρους που είναι 
ευνοϊκότεροι γι αυτούς.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία 96/71/EΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν οι επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες στο έδαφος κράτους 
μέλους υποχρεούνται από νόμο, κανονισμό 
ή διοικητική διάταξη ή συλλογική 
σύμβαση, να αναθέτουν υπεργολαβίες στο 
πλαίσιο των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων μόνον σε επιχειρήσεις οι 
οποίες εξασφαλίζουν την τήρηση 
ορισμένων όρων εργασίας και 
απασχόλησης που αφορούν τις αμοιβές, το 
κράτος μέλος μπορεί, χωρίς διακρίσεις και 
σε αναλογική βάση, να προβλέπει ότι οι 
επιχειρήσεις αυτές υπέχουν την ίδια 
υποχρέωση όσον αφορά τις υπεργολαβίες 
με τις επιχειρήσεις οι οποίες αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 που αποσπούν 
εργαζομένους στο έδαφός του.

1α. Εάν οι επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες στο έδαφος κράτους 
μέλους υποχρεούνται από νόμο, κανονισμό 
ή διοικητική διάταξη ή συλλογική 
σύμβαση, να αναθέτουν υπεργολαβίες στο 
πλαίσιο των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων μόνον σε επιχειρήσεις οι 
οποίες εξασφαλίζουν την τήρηση 
ορισμένων όρων που αφορούν τις αμοιβές, 
το κράτος μέλος μπορεί, χωρίς διακρίσεις 
και σε αναλογική βάση, να επιβάλλει τις 
ίδιες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις που 
αποσπούν εργαζομένους στο έδαφός του. 
Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν μόνο για 
τους εργαζομένους του υπεργολάβου οι 
οποίοι αποσπώνται στο εν λόγω κράτος 
μέλος.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 96/71/EΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«1αα.Σε περίπτωση υπεργολαβίας, ο 
ανάδοχος ενημερώνει τον πάροχο 
υπηρεσιών από άλλο κράτος μέλος 
γραπτώς σχετικά με τους εφαρμοστέους 
όρους εργασίας και απασχόλησης όσον 
αφορά την αμοιβή πριν από την έναρξη 
της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.»

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 96/71/EΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1α β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος:
«1αβ.Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην 
Επιτροπή οποιοδήποτε μέτρο αναφέρεται 
στο παρόν άρθρο. Η Επιτροπή 
ανακοινώνει τα εν λόγω μέτρα στα άλλα 
κράτη μέλη.» 

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 96/71/EΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

γα) στην παράγραφο 7, το δεύτερο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:

«Τα σχετικά με την απόσπαση επιδόματα 
θεωρούνται ως τμήμα του κατώτατου 
μισθού, εφόσον δεν καταβάλλονται υπό 
μορφή επιστροφής των εξόδων που 

«Τα σχετικά με την απόσπαση επιδόματα 
θεωρούνται ως τμήμα της αμοιβής, 
εφόσον δεν καταβάλλονται υπό μορφή 
επιστροφής των εξόδων που προκλήθηκαν 
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προκλήθηκαν πράγματι λόγω της 
απόσπασης, όπως τα έξοδα ταξιδίου, 
στέγης ή διατροφής. »

πράγματι λόγω της απόσπασης, όπως τα 
έξοδα ταξιδίου, στέγης και διατροφής. Σε 
αυτήν την περίπτωση καλύπτονται από 
τον εργοδότη και δεν αφαιρούνται από 
την αμοιβή.» 

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ β (νέο)
Οδηγία 96/71/EΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος: 
«8α. Εφόσον το αποφασίσουν, τα κράτη 
μέλη μπορούν επίσης, σύμφωνα με την 
εθνική τους νομοθεσία και πρακτική και 
χωρίς να εισάγουν διακρίσεις, να 
λαμβάνουν ως βάση τις συλλογικές 
συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις οι 
οποίες, όπως ορίζονται από το κράτος 
μέλος όπου εκτελείται η εργασία, είναι 
αντιπροσωπευτικές στη γεωγραφική 
περιοχή, το επάγγελμα ή τον οικείο κλάδο 
και οι οποίες παρέχουν τους πλέον 
ευνοϊκούς όρους και συνθήκες 
απασχόλησης για τον εργαζόμενο.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
δημοσίευση των πληροφοριών σχετικά με 
αυτές τις συλλογικές συμβάσεις ή τις 
διαιτητικές αποφάσεις στον ενιαίο 
επίσημο εθνικό ιστότοπο. Αυτές οι 
συλλογικές συμφωνίες εφαρμόζονται 
στους αποσπασμένους εργαζόμενους μόνο 
εφόσον δημοσιευθούν στον ενιαίο 
επίσημο εθνικό ιστότοπο. 
Οι επιχειρήσεις δεν ευθύνονται για την 
αδυναμία εφαρμογής ή για την εσφαλμένη 
εφαρμογή αυτών τις συλλογικών 
συμβάσεων ή των διαιτητικών 
αποφάσεων, εάν οι πληροφορίες δεν 
παρέχονται, ή παρέχονται με εσφαλμένο 
τρόπο, στον ενιαίο επίσημο εθνικό 
ιστότοπο πριν από την έναρξη της 
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απόσπασης.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ
Οδηγία 96/71/EΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Η παράγραφος 9 απαλείφεται. δ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:
«Επιπροσθέτως προς τους όρους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέψουν ότι οι 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1 πρέπει να εγγυώνται 
στους εργαζόμενους, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ), το 
ευεργέτημα των ίδιων όρων με αυτούς 
που ισχύουν για τους εργαζόμενους που 
απασχολούνται μέσω εταιρείας 
προσωρινής απασχόλησης στο κράτος 
μέλος στο έδαφος του οποίου εκτελείται η 
εργασία.
Επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης ή 
γραφεία ευρέσεως εργασίας, 
εγκατεστημένα σε ένα κράτος μέλος, 
μπορούν να αποσπάσουν έναν εργαζόμενο 
σε χρήστρια επιχείρηση που είναι 
εγκατεστημένη ή που λειτουργεί σε άλλο 
κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι η 
χρήστρια επιχείρηση είναι εγκατεστημένη 
στο κράτος μέλος στο οποίο έχει 
αποσπαστεί ο εργαζόμενος. Εάν δεν είναι, 
το κράτος μέλος υποδοχής του 
αποσπασμένου εργαζόμενου θεωρείται η 
χώρα συνήθους εκτέλεσης της εργασίας 
του, με την επιφύλαξη τυχόν όρων 
εργασίας και απασχόλησης που είναι 
ευνοϊκότεροι για τον αποσπασμένο 
εργαζόμενο.» 

Τροπολογία 35
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 96/71/EΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 10

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

δα) η παράγραφος 10 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

10. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη, τηρουμένων των διατάξεων 
της συνθήκης, να επιβάλλουν, υπό ίσους 
όρους, στις εθνικές επιχειρήσεις και στις 
επιχειρήσεις άλλων κρατών:

«10. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη, τηρουμένων των διατάξεων 
της συνθήκης και σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και πρακτική, να επιβάλλουν 
όρους εργασίας και απασχόλησης στις 
εθνικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις 
των άλλων κρατών που 
δραστηριοποιούνται στο έδαφός τους 
όσον αφορά θέματα πέραν αυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο 
εδάφιο, εφόσον πρόκειται για διατάξεις 
δημοσίας τάξεως.

- όρους εργασίας και απασχόλησης 
όσον αφορά θέματα πέραν αυτών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρώτο 
εδάφιο, εφόσον πρόκειται για διατάξεις 
δημοσίας τάξεως,
- όρους εργασίας και απασχόλησης 
που καθορίζονται από τις συλλογικές 
συμβάσεις ή τις διαιτητικές αποφάσεις 
κατά την έννοια της παραγράφου 8 που 
αφορούν δραστηριότητες πέραν αυτών 
που αναφέρονται στο παράρτημα.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
οι διατάξεις δημοσίας τάξεως 
αναφέρονται σε μέτρα που δεν εισάγουν 
διακρίσεις και λαμβάνονται προς όφελος 
του δημόσιου συμφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων στους 
τομείς της προστασίας των εργαζομένων, 
της ίσης μεταχείρισης, του θεμιτού 
ανταγωνισμού και της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Τα 
μέτρα αυτά δεν υπηρετούν οικονομικούς 
στόχους.»

Τροπολογία 36
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) Η δεύτερη περίπτωση της 
παραγράφου 10 απαλείφεται. 

διαγράφεται

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 96/71/EΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2α) Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το 
πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη συνεργασία 
μεταξύ των δημόσιων διοικητικών 
υπηρεσιών οι οποίες, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία, είναι αρμόδιες για την 
εποπτεία των όρων εργασίας και 
απασχόλησης που αναφέρονται στο άρθρο 
3. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει, 
ειδικότερα, την απάντηση στις 
αιτιολογημένες αιτήσεις πληροφοριών που 
υποβάλλουν οι υπηρεσίες αυτές για 
παροχή πληροφοριών σχετικά με τη 
διεθνική διάθεση εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
προδήλου καταχρήσεως ή διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων που εικάζονται 
παράνομες.

«Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη 
συνεργασία μεταξύ των δημόσιων 
διοικητικών υπηρεσιών οι οποίες, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, είναι 
αρμόδιες για την εποπτεία των όρων 
εργασίας και απασχόλησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3. Η συνεργασία 
αυτή περιλαμβάνει, ειδικότερα, την 
απάντηση στις αιτιολογημένες αιτήσεις 
πληροφοριών που υποβάλλουν οι 
υπηρεσίες αυτές για παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τη διεθνική διάθεση 
εργαζομένων και την αντιμετώπιση 
περιπτώσεων προδήλου καταχρήσεως ή 
δραστηριοτήτων που εικάζονται 
παράνομες, όπως οι διασυνοριακές 
περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας και 
ψευδούς αυτοαπασχόλησης. Η 
συνεργασία αυτή υποστηρίζεται από την 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. 
Εάν το γραφείο σύνδεσης ή η αρμόδια 
αρχή στο κράτος μέλος αποστολής του 
αποσπασμένου εργαζόμενου δεν έχει στην 
κατοχή του τις πληροφορίες που ζητεί η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
υποδοχής, ζητεί τις εν λόγω πληροφορίες 
από άλλες αρχές ή άλλους φορείς. Σε 
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περίπτωση επίμονης καθυστέρησης 
διαβίβασης πληροφοριών στο κράτος 
μέλος υποδοχής, η Επιτροπή 
ενημερώνεται και λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα.»

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 96/71/EΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Ισχύον κείμενο Τροπολογία

2β) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα σε περίπτωση μη τήρησης της 
παρούσας οδηγίας.

«Τα κράτη μέλη υποδοχής και τα κράτη 
μέλη εγκατάστασης είναι υπεύθυνα για 
την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την 
επιβολή των υποχρεώσεων που 
θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία και 
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα σε 
περίπτωση μη τήρησης της παρούσας 
οδηγίας. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Φροντίζουν, ιδίως, ώστε οι εργαζόμενοι 
ή/και οι εκπρόσωποί τους να έχουν στη 
διάθεσή τους τις κατάλληλες διαδικασίες 
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
προβλέπει η παρούσα οδηγία.

Φροντίζουν, ιδίως, ώστε οι εργαζόμενοι 
ή/και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να 
έχουν στη διάθεσή τους τις κατάλληλες 
διαδικασίες για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που προβλέπει η παρούσα 
οδηγία.»
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε 
περίπτωση μη πραγματικής απόσπασης, 
ανεξάρτητα από τη νομοθεσία που διέπει 
την σχέση εργασίας, ισχύουν οι όροι του 
κράτους μέλους όπου παρέχεται η 
υπηρεσία.»


