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Άρθρο 2 – παράγραφος 4 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να 

επιβάλουν μόνο τις παρακάτω 

διοικητικές απαιτήσεις και μέτρα 

ελέγχου: 

4. Τα κράτη μέλη επιβάλλουν, για 

κάθε αποσπασμένο οδηγό, υποχρέωση 

του μεταφορέα που είναι εγκατεστημένος 

σε άλλο κράτος μέλος να αποστείλει, 

μέσω του συστήματος πληροφόρησης για 

την εσωτερική αγορά (IMI), απλή 

δήλωση στις εθνικές αρμόδιες αρχές το 

αργότερο κατά την έναρξη της 

απόσπασης, σε τυποποιημένη 

ηλεκτρονική μορφή που έχει εκπονηθεί 
και διατεθεί από την Επιτροπή, χωρίς 

περιττή καθυστέρηση, σε όλες τις 

επίσημες γλώσσες της Ένωσης, η οποία 

να περιέχει τις παρακάτω πληροφορίες: 

α) υποχρέωση του μεταφορέα που 

είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος 

μέλος να αποστείλει δήλωση απόσπασης 

στις εθνικές αρμόδιες αρχές το αργότερο 

κατά την έναρξη της απόσπασης, σε 

ηλεκτρονική μορφή, σε επίσημη γλώσσα 

του κράτους μέλους υποδοχής ή στα 

αγγλικά, η οποία να περιέχει μόνο τις 

παρακάτω πληροφορίες: 

 

i) την ταυτότητα του οδικού 

μεταφορέα· 

i) την ταυτότητα του οδικού 

μεταφορέα και, σε περίπτωση 

θυγατρικής, και τη διεύθυνση της έδρας 

της εταιρείας· 

ii)  τα στοιχεία επικοινωνίας του 

διαχειριστή μεταφορών ή άλλου/ων 

ii)  τα στοιχεία επικοινωνίας του 

διαχειριστή μεταφορών ή άλλου/ων 
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αρμόδιου/ων επικοινωνίας στο κράτος 

μέλος εγκατάστασης που λειτουργεί/ούν 

ως σύνδεσμος/οι με τις αρμόδιες αρχές στο 

κράτος μέλος υποδοχής όπου παρέχονται 

οι υπηρεσίες και αποστέλλει/ουν και 

λαμβάνει/ουν έγγραφα ή ειδοποιήσεις· 

αρμόδιου/ων επικοινωνίας στο κράτος 

μέλος εγκατάστασης που λειτουργεί/ούν 

ως σύνδεσμος/οι με τις αρμόδιες αρχές στο 

κράτος μέλος υποδοχής όπου παρέχονται 

οι υπηρεσίες και αποστέλλει/ουν και 

λαμβάνει/ουν έγγραφα ή ειδοποιήσεις· 

iii) τον αναμενόμενο αριθμό και την 

ταυτότητα των αποσπασμένων οδηγών· 

iii) πληροφορίες σχετικά με τον 

αποσπασμένο οδηγό, 

συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: 

ταυτότητα, χώρα κατοικίας, εργατική 

νομοθεσία που εφαρμόζεται στη σύμβαση 

εργασίας, χώρα πληρωμής των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και 

αναγνωριστικό κοινωνικής ασφάλισης· 

iv) την αναμενόμενη διάρκεια και την 

προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και 

λήξης της απόσπασης· 

iv) την προβλεπόμενη ημερομηνία 

έναρξης και λήξης της απόσπασης κάθε 

εργαζόμενου, με την επιφύλαξη 

ενδεχόμενης παράτασης όπου αυτό 

απαιτείται εξαιτίας απρόβλεπτων 

περιστάσεων· 

v) τις πινακίδες κυκλοφορίας των 

οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην 

απόσπαση· 

v) τις πινακίδες κυκλοφορίας των 

οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην 

απόσπαση· 

vi) το είδος των υπηρεσιών μεταφοράς, 

ήτοι μεταφορά εμπορευμάτων, μεταφορά 

επιβατών, διεθνείς μεταφορές, 

ενδομεταφορές (καμποτάζ)· 

vi) το είδος των υπηρεσιών μεταφοράς, 

ήτοι μεταφορά εμπορευμάτων, μεταφορά 

επιβατών, διεθνείς μεταφορές, 

ενδομεταφορές (καμποτάζ). 

 Η απλή δήλωση που αναφέρεται στο 

πρώτο εδάφιο μπορεί να καλύπτει 

μέγιστη περίοδο έξι μηνών και 

επικαιροποιείται ηλεκτρονικά από τον 

οδικό μεταφορέα σύμφωνα με την 

επικρατούσα πραγματική κατάσταση, 

χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση· 

 4α. Τα κράτη μέλη μπορούν επιπλέον 

να επιβάλουν τις παρακάτω διοικητικές 

απαιτήσεις και μέτρα ελέγχου: 

β) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

δήλωσης απόσπασης και αποδεικτικά 

στοιχεία της δραστηριότητας μεταφοράς 

που λαμβάνει χώρα στο κράτος μέλος 

υποδοχής, όπως ηλεκτρονική φορτωτική 

α) υποχρέωση για τον οδικό μεταφορέα 

να παρέχει στον οδηγό τα ακόλουθα 

έγγραφα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, 

για τους σκοπούς των ελέγχων καθ’ οδόν: 
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(e-CMR), ή τα αποδεικτικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 i)  αντίγραφο της απλής δήλωσης 

που αναφέρεται στην παράγραφο 4, 

 ii)  αποδεικτικά στοιχεία της 

δραστηριότητας μεταφοράς που λαμβάνει 

χώρα στο κράτος μέλος υποδοχής, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 8 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1072/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 iii)  την ηλεκτρονική φορτωτική (e-

CMR)· 

 iv)  αντίγραφο της σύμβασης εργασίας 

σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους 

υποδοχής ή στα αγγλικά· 

 v)  αντίγραφο των δελτίων 

μισθοδοσίας των τελευταίων δύο μηνών· 

γ) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, τις καταγραφές του 

ταχογράφου, και ιδίως τους κωδικούς 

χώρας των κρατών μελών από όπου 

πέρασε ο οδηγός κατά την εκτέλεση 

διεθνών οδικών μεταφορών ή 

ενδομεταφορών· 

β) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, τις σχετικές καταγραφές 

του ταχογράφου, και ιδίως την κάρτα 

οδηγού με τις καταγεγραμμένες 

διελεύσεις συνόρων και τους κωδικούς 

χώρας των κρατών μελών από όπου 

πέρασε ο οδηγός κατά την εκτέλεση 

διεθνών οδικών μεταφορών ή 

ενδομεταφορών· 

δ) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο της 

σύμβασης εργασίας ή ισοδύναμου 

εγγράφου κατά την έννοια του άρθρου 3 

της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου20, μεταφρασμένο σε μία από 

τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους 

υποδοχής ή στα αγγλικά· 

 

ε) υποχρέωση για τον οδηγό να τηρεί 

και να διαθέτει, όταν του ζητείται σε 

έλεγχο καθ’ οδόν, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφο των 

δελτίων μισθοδοσίας των τελευταίων δύο 
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μηνών· κατά τον έλεγχο καθ’ οδόν, ο 

οδηγός επιτρέπεται να επικοινωνεί με τα 

κεντρικά γραφεία, τον διαχειριστή 

μεταφορών ή οποιοδήποτε άλλο άτομο ή 

οντότητα μπορεί να παράσχει αυτό το 

αντίγραφο· 

στ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 

β), γ) και ε), κατόπιν αίτησης των αρχών 

του κράτους μέλους υποδοχής εντός 

εύλογου χρονικού διαστήματος. 

γ) υποχρέωση για τον οδικό 

μεταφορέα να παραδώσει, μετά την 

περίοδο της απόσπασης, σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, αντίγραφα των 

εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία 

α) και β), συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών δελτίων μισθοδοσίας, κατόπιν 

αίτησης των αρχών του κράτους μέλους 

υποδοχής χωρίς περιττή καθυστέρηση. 

__________________ __________________ 

20 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). 

 

Or. en 

 

 


