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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Λαμβανομένης υπόψη της μακράς 

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 έδαφοςάλλου κράτους μέλους να 

8. Η απόσπαση είναι προσωρινού 

χαρακτήρα και ο αποσπασμένος 

εργαζόμενος επιστρέφει συνήθως στη 

χώρα προέλευσής του μετά την 

ολοκλήρωση της εργασίας για την οποία 

έχει αποσπασθεί. Ωστόσο, λαμβανομένης 

υπόψη της μακράς διάρκειας ορισμένων 

αποσπάσεων και αναγνωρίζοντας τη 

σχέση μεταξύ της αγοράς εργασίας της 

χώρας υποδοχής και των εργαζομένων 

που αποσπώνται για τέτοια μεγάλα 

χρονικά διαστήματα, είναι αναγκαίο να 

προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση που η 

διάρκεια των περιόδων απόσπασης 

υπερβαίνει τους 24 μήνες, οι χώρες 

υποδοχής θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 

οι επιχειρήσεις που αποσπούν 

εργαζομένους στο δικό τους έδαφος 

εγγυώνται μία πρόσθετη δέσμη όρων που 

θα ισχύει υποχρεωτικά για τους 

εργαζομένους στο κράτος μέλος στο οποίο 

εκτελείται η εργασία. 
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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». 
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