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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8β. Η επιχείρηση μεταφορών 

οργανώνει την εργασία των οδηγών κατά 

τρόπο ώστε οι οδηγοί να μπορούν να 

περνούν τουλάχιστον μία κανονική 

περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται 

ως αντιστάθμιση για μειωμένη 

εβδομαδιαία ανάπαυση στον τόπο 

διαμονής τους εντός κάθε περιόδου τριών 

διαδοχικών εβδομάδων. 

8β. Η επιχείρηση μεταφορών 

οργανώνει την εργασία των οδηγών κατά 

τρόπο ώστε οι οδηγοί να μπορούν να 

περνούν τουλάχιστον μία κανονική 

περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή 

εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 

μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται 

ως αντιστάθμιση για μειωμένη 

εβδομαδιαία ανάπαυση στον τόπο 

διαμονής τους ή σε άλλον τόπο της 

επιλογής τους πριν από το τέλος κάθε 

περιόδου τεσσάρων διαδοχικών 

εβδομάδων. Ο οδηγός ενημερώνει 

εγγράφως την επιχείρηση μεταφορών το 

αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την εν 

λόγω περίοδο ανάπαυσης, εάν πρόκειται 

να τη λάβει σε τόπο διαφορετικό από τον 

τόπο διαμονής του. Όταν ο οδηγός 

επιλέγει να λάβει αυτήν την ανάπαυση 

στον τόπο διαμονής του, η επιχείρηση 

μεταφορών παρέχει στον οδηγό τα 
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απαραίτητα μέσα για να επιστρέψει στον 

τόπο διαμονής του. 

 Ο οδηγός δηλώνει ότι έλαβε, σε 

τοποθεσία της επιλογής του, κανονική 

περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης ή 

περίοδο εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών ως 

αντιστάθμιση για μειωμένη εβδομαδιαία 

ανάπαυση. Η δήλωση φυλάσσεται στις 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης.  
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