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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), ο λόγος ύπαρξης κατώτατων μισθών είναι η 
προστασία των εργαζομένων από αδικαιολόγητα χαμηλές αμοιβές, δεδομένου ότι 
συμβάλλουν στη διασφάλιση μιας ίσης και δίκαιης διανομής των καρπών της προόδου για 
όλους και ενός ελάχιστου εισοδήματος διαβίωσης για κάθε εργαζόμενο που χρειάζεται τέτοια 
προστασία. Οι κατώτατοι μισθοί μπορούν επίσης να είναι ένα από τα κομμάτια που 
συναποτελούν μια πολιτική για την καταπολέμηση της φτώχειας και για τη μείωση των 
ανισοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Το τελευταίο αυτό σημείο είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον εάν αναλογιστούμε ότι ορισμένες 
μελέτες, όπως αυτή του Eurofound με τίτλο «Οι κατώτατοι μισθοί το 2020: Ετήσια 
επανεξέταση»1, δείχνουν ότι, ενώ το 48 % των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
γυναίκες, οι γυναίκες αποτελούν το 59 % των ατόμων που αμείβονται με τον κατώτατο 
μισθό. Πράγματι, η πλειονότητα των ατόμων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό στην 
Ευρώπη είναι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι επίσης μία από τις κύριες κατηγορίες εργαζομένων 
που αμείβονται με υποκατώτατους μισθούς, μαζί με τους νέους εργαζόμενους, τους 
εργαζόμενους με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης ή τους εργαζόμενους της υπαίθρου με 
εξαρτώμενα παιδιά.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ορισμένους τομείς που αποδείχθηκαν απαραίτητοι κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όπως εκείνος της αμειβόμενης παροχής μακροχρόνιας 
φροντίδας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου τα τέσσερα πέμπτα (81 %) του εργατικού 
δυναμικού παροχής μακροχρόνιας φροντίδας της ΕΕ είναι γυναίκες, ενώ το ένα πέμπτο 
(19 %) είναι άνδρες, και ότι οι χειρότερες επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 έχουν πλήξει 
γυναίκες εργαζόμενες σε τομείς παροχής υπηρεσιών με χαμηλές αποδοχές, όπως εκείνος της 
φροντίδας2.

Η παροχή φροντίδας μπορεί να είναι μη αμειβόμενη ή αμειβόμενη, και στην περίπτωση της 
αμειβόμενης, μπορεί να παρέχεται από τον δημόσιο ή από τον ιδιωτικό τομέα, στο πλαίσιο 
τυπικών ή άτυπων εργασιακών ρυθμίσεων, γεγονός που καθιστά το θέμα των συμφωνιών για 
τους κατώτατους μισθούς στον εν λόγω τομέα ιδιαιτέρως ευαίσθητο, ιδίως όταν πρόκειται για 
οικιακό προσωπικό. Η χάραξη πολιτικής για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 
εργαζόμενων στον χώρο της μακροχρόνιας φροντίδας και για καλύτερη πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό έχει πρόσημο φύλου, γεγονός που εξηγεί γιατί η 
επέκταση των διατάξεων περί κατώτατων μισθών ώστε να καλύπτεται το οικιακό προσωπικό 
μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη μείωση των ανισοτήτων. 

Επιπλέον, η τρέχουσα κρίση αποτελεί ευκαιρία για την επαναξιολόγηση της επάρκειας των 
μισθών σε ορισμένους γυναικοκρατούμενους ως επί το πλείστον χαμηλόμισθους τομείς - 
τομείς που αποδείχθηκαν απαραίτητοι και μεγάλης κοινωνικής αξίας κατά τη διάρκεια της 
κρίσης3. Υπό την έννοια αυτή, η ευρωπαϊκή οδηγία-πλαίσιο οφείλει να συμβάλει στη 
σύγκλιση προς τα πάνω των κοινωνικών και μισθολογικών συνθηκών και να συνεισφέρει 
στην καταπολέμηση της φτώχειας, των ανισοτήτων και του μισθολογικού χάσματος μεταξύ 

1 Minimum wages in 2020: Annual review (europa.eu).
2 Public services - Long-term care workforce: Employment and working conditions (europa.eu).
3 Women and labour market equality: Has COVID-19 rolled back recent gains? (europa.eu).

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20005en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20028en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20068en.pdf
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των φύλων προκειμένου ιδίως να αποφεύγεται οποιαδήποτε απαξίωση εργασιών 
εκτελούμενων κυρίως από γυναίκες. Σε περίπτωση συνεπώς δίκαιων κατώτατων μισθών 
πρέπει να απαγορεύονται οποιεσδήποτε κρατήσεις. Στην πραγματικότητα, οι εργοδότες σε 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν τη ευχέρεια να τροποποιούν την καταβολή των κατώτατων 
μισθών εισάγοντας κρατήσεις ή συμπεριλαμβάνοντας επιμίσθια, φιλοδωρήματα ή επιδόματα 
αρχαιότητας στον υπολογισμό του μισθού. Οι κρατήσεις από τον νόμιμο κατώτατο μισθό, 
όπως είναι τα φιλοδωρήματα και άλλες έκτακτες πληρωμές, πρέπει να εξαιρούνται από τον 
υπολογισμό του κατώτατου μισθού προκειμένου να εξαλειφθούν οποιεσδήποτε αθέμιτες 
πρακτικές4.

Το χάσμα όσον αφορά την απασχόληση μεταξύ των φύλων (11,4 %), το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων (14 %) και το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων (30 %) 
παραμένουν απαράδεκτα υψηλά και η γεφύρωσή τους αποτελεί κοινωνική και οικονομική 
επιταγή για τη μείωση τόσο της φτώχειας γενικά όσο και της παιδικής φτώχειας. Η χρήση 
διατομεακών αναλυτικών δεδομένων ανά φύλο και η περιοδική αξιολόγηση είναι 
απαραίτητες προκειμένου να ελέγχεται η πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση των ευκαιριών 
απασχόλησης για τις γυναίκες γενικά και τις διάφορες κατηγορίες γυναικών ειδικά. Η 
εξασφάλιση ίσης αμοιβής και οι προσπάθειες για μια καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής, και για τους άνδρες, είναι ζωτικής σημασίας για βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη, για την παραγωγικότητα και για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα σε βάθος χρόνου 
στην ΕΕ, καθώς και για την ευημερία του πληθυσμού της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων 
των παιδιών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση 
Εργασίας (ΔΟΕ), σκοπός των κατώτατων 
μισθών είναι η προστασία των 
εργαζομένων από αδικαιολόγητα χαμηλές 
αμοιβές, συχνότατο φαινόμενο στον 
τομέα της φροντίδας. Η χάραξη 
πολιτικής για τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και την πρόσβαση σε υψηλής 

4 https://www.theguardian.com/society/2021/mar/19/sleep-in-care-workers-not-entitled-minimum-wage-
supreme-
court?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1616150141.

https://www.theguardian.com/society/2021/mar/19/sleep-in-care-workers-not-entitled-minimum-wage-supreme-court?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1616150141
https://www.theguardian.com/society/2021/mar/19/sleep-in-care-workers-not-entitled-minimum-wage-supreme-court?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1616150141
https://www.theguardian.com/society/2021/mar/19/sleep-in-care-workers-not-entitled-minimum-wage-supreme-court?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1616150141
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ποιότητας θέσεις εργασίας στον τομέα 
της μακροχρόνιας φροντίδας έχει 
πρόσημο φύλου και η επέκταση των 
διατάξεων περί κατώτατων μισθών ώστε 
να καλύπτονται οι εργαζόμενοι στον χώρο 
της φροντίδας μπορεί να συμβάλει σε 
μεγάλο βαθμό στη μείωση των 
ανισοτήτων.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Κατά τη διάρκεια περιόδων 
οικονομικής ύφεσης, όπως αυτή που 
προκάλεσε η κρίση της νόσου COVID-19, 
ο ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων καθίσταται ακόμη 
σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. 
Η κρίση της νόσου COVID-19 αποτελεί 
ευκαιρία για την επαναξιολόγηση της 
επάρκειας των μισθών σε ορισμένους 
γυναικοκρατούμενους ως επί το πλείστον 
χαμηλόμισθους τομείς - τομείς που 
αποδείχθηκαν απαραίτητοι και μεγάλης 
κοινωνικής αξίας κατά τη διάρκεια της 
κρίσης.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης και τα άτομα με 
αναπηρία είναι πιθανότερο να αμείβονται 
με τον κατώτατο ή με χαμηλό μισθό 

(8) Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι 
χαμηλής ειδίκευσης και τα άτομα με 
αναπηρία εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα 
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απ’ ό,τι άλλες ομάδες. Σε περιόδους 
οικονομικής κάμψης, όπως αυτή που 
επέφερε η κρίση της νόσου Covid-19, ο 
ρόλος των κατώτατων μισθών στην 
προστασία των χαμηλόμισθων 
εργαζομένων καθίσταται ακόμη 
σημαντικότερος, είναι δε κρίσιμος για τη 
στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. 
Επιπλέον, η αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς προάγει την ισότητα 
των φύλων, γεφυρώνοντας το μισθολογικό 
και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας γυναίκες από 
τη φτώχεια.

να αμείβονται με τον κατώτατο ή με 
χαμηλό μισθό. Επιπλέον, η αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που σχετίζονται με τους 
κατώτατους μισθούς προάγει την ισότητα 
των φύλων, γεφυρώνοντας το μισθολογικό 
και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των 
φύλων και απαλλάσσοντας τις γυναίκες 
και τα παιδιά τους από τη φτώχεια. Η 
εξασφάλιση ίσης αμοιβής και οι 
προσπάθειες για μια καλή ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, και για τους άνδρες, είναι ζωτικής 
σημασίας για βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη, για την παραγωγικότητα και 
για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα σε 
βάθος χρόνου στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ορισμένοι εργαζόμενοι, παρόλο που 
καλύπτονται, λαμβάνουν στην πράξη 
αμοιβή χαμηλότερη από τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό λόγω μη τήρησης των 
υφιστάμενων κανόνων. Ιδίως, η εν λόγω 
μη συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι 
πλήττει κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρία και 
τους εργαζομένους στη γεωργία. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται μόνο 
μέσω συλλογικών συμβάσεων, το ποσοστό 
των εργαζομένων που δεν καλύπτονται 
εκτιμάται ότι κυμαίνεται από το 2 % έως 
το 55 % του συνόλου των εργαζομένων.

(12) Δεν προστατεύονται όλοι οι 
εργαζόμενοι στην Ένωση από κατώτατους 
μισθούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
ορισμένοι εργαζόμενοι, παρόλο που 
καλύπτονται, λαμβάνουν στην πράξη 
αμοιβή χαμηλότερη από τον νόμιμο 
κατώτατο μισθό λόγω μη τήρησης των 
υφιστάμενων κανόνων, καθώς και λόγω 
των υφιστάμενων διαφοροποιήσεων ή 
των κρατήσεων που υφίσταται ο νόμιμος 
κατώτατος μισθός. Ιδίως, η εν λόγω μη 
συμμόρφωση έχει διαπιστωθεί ότι πλήττει 
κυρίως τις γυναίκες, τους νέους 
εργαζομένους, τους ανειδίκευτους 
εργαζομένους, τα άτομα με αναπηρία και 
τους εργαζομένους στη γεωργία. Στα 
κράτη μέλη όπου η προστασία με τη 
μορφή κατώτατου μισθού παρέχεται μόνο 
μέσω συλλογικών συμβάσεων, το ποσοστό 
των εργαζομένων που δεν καλύπτονται 
εκτιμάται ότι κυμαίνεται από το 2 % έως 
το 55 % του συνόλου των εργαζομένων.
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι 
ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι θα 
μπορούσαν να υπαχθούν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Οι 
πραγματικά αυτοαπασχολούμενοι δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, διότι δεν πληρούν τα εν 
λόγω κριτήρια. Η κατάχρηση του 
καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, 
όπως αυτό ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, είτε 
σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, 
αποτελεί μορφή ψευδώς δηλωμένης 
εργασίας, που συνδέεται συχνά με την 
αδήλωτη εργασία. Ψευδοαυτοαπασχόληση 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο δηλώνεται ως 
αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

(17) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους εργαζομένους που 
εργάζονται με σύμβαση εργασίας ή σχέση 
εργασίας, όπως οι εν λόγω έννοιες 
ορίζονται από τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις ή τις πρακτικές που 
ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, 
λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων που 
έχει διατυπώσει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό 
της ιδιότητας του εργαζομένου. Υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τα εν λόγω 
κριτήρια, οι εργαζόμενοι τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, οι 
εργαζόμενοι των οποίων η αμοιβή 
υπολογίζεται βάσει της παραγωγής, όπου 
αυτό επιτρέπεται από την εθνική 
νομοθεσία, το οικιακό προσωπικό, οι κατά 
παραγγελία εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι 
διαλείπουσας απασχόλησης, οι 
εργαζόμενοι βάσει δελτίου, οι 
ψευδοαυτοαπασχολούμενοι, οι 
εργαζόμενοι σε πλατφόρμες, οι λοιποί 
εργαζόμενοι σε μη συμβατικές μορφές 
εργασίας, οι ασκούμενοι και οι 
μαθητευόμενοι θα μπορούσαν να υπαχθούν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. Οι πραγματικά 
αυτοαπασχολούμενοι δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, 
διότι δεν πληρούν τα εν λόγω κριτήρια. Η 
κατάχρηση του καθεστώτος του 
αυτοαπασχολουμένου, όπως αυτό ορίζεται 
στο εθνικό δίκαιο, είτε σε εθνικό είτε σε 
διασυνοριακό επίπεδο, αποτελεί μορφή 
ψευδώς δηλωμένης εργασίας, που 
συνδέεται συχνά με την αδήλωτη εργασία. 
Ψευδοαυτοαπασχόληση υπάρχει όταν ένα 
πρόσωπο δηλώνεται ως 
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παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

αυτοαπασχολούμενο ενώ πληροί τις 
προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό της 
οικείας σχέσης ως σχέσης εξαρτημένης 
εργασίας, προκειμένου να αποφευχθούν 
ορισμένες νομικές ή φορολογικές 
υποχρεώσεις. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει 
να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας. Η διαπίστωση της 
ύπαρξης σχέσης εργασίας θα πρέπει να 
βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά που 
συνδέονται με την πραγματική εκτέλεση 
της εργασίας και όχι στην περιγραφή της 
σχέσης από τα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
επαρκείς αν είναι δίκαιοι σε σχέση με την 
κατανομή των μισθών στη χώρα και αν 
διασφαλίζουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας και τη σχέση τους με τα 
επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση των 
ακαθάριστων μισθών. Η χρήση δεικτών 
που χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνές 
επίπεδο, όπως το 60 % του ακαθάριστου 
διάμεσου μισθού και το 50 % του 
ακαθάριστου μέσου μισθού, μπορεί να 
συμβάλει ως οδηγός για την αξιολόγηση 
της επάρκειας του κατώτατου μισθού σε 
σχέση με το γενικό επίπεδο των μισθών.

(21) Οι κατώτατοι μισθοί θεωρούνται 
ότι είναι επαρκείς και δίκαιοι αν 
βελτιώνουν την κατανομή των μισθών στη 
χώρα και αν διασφαλίζουν αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης για τους εργαζομένους 
και τις οικογένειές τους βάσει συμβολαίου 
πλήρους απασχόλησης. Η επάρκεια των 
νόμιμων κατώτατων μισθών κρίνεται 
λαμβανομένων υπόψη των εθνικών 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, 
συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της 
απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και 
των περιφερειακών και κλαδικών 
εξελίξεων. Η επάρκεια των νόμιμων 
κατώτατων μισθών θα πρέπει να 
αξιολογείται τουλάχιστον σε σχέση με την 
αγοραστική τους δύναμη, τη σχέση τους με 
τα επίπεδα, την κατανομή και την αύξηση 
των ακαθάριστων μισθών. Το διεθνώς 
αναγνωρισμένο επίπεδο του 60 % του 
ακαθάριστου διάμεσου μισθού και του 
50 % του ακαθάριστου μέσου μισθού, 
μπορεί να συμβάλει ως οδηγός για την 
αξιολόγηση της επάρκειας του κατώτατου 
μισθού σε σχέση με το γενικό επίπεδο των 
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μισθών.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για την προώθηση της επάρκειας 
των κατώτατων μισθών για όλες τις ομάδες 
εργαζομένων, οι διαφοροποιήσεις και οι 
κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς θα πρέπει να 
περιορίζονται στο ελάχιστο, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η 
δέουσα διαβούλευση με τους κοινωνικούς 
εταίρους κατά τον καθορισμό τους. 
Ορισμένες κρατήσεις από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς μπορεί να 
δικαιολογούνται από θεμιτό στόχο, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
καταβολής ποσών που υπερεκτιμήθηκαν 
ή κρατήσεων που διατάχθηκαν από 
δικαστική αρχή. Άλλες, όπως οι 
κρατήσεις που σχετίζονται με τον 
εξοπλισμό που απαιτείται για την εκτέλεση 
της εργασίας ή οι κρατήσεις για παροχές 
σε είδος, όπως η στέγαση, μπορεί να είναι 
αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες.

(22) Για την προώθηση και τη 
διασφάλιση της επάρκειας και του δίκαιου 
χαρακτήρα των κατώτατων μισθών για 
όλες τις ομάδες εργαζομένων είναι 
αναγκαία η εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης. Δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί ο αποκλεισμός οιουδήποτε 
εργαζομένου από την προστασία νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Οι διαφοροποιήσεις 
των νόμιμων κατώτατων μισθών καθώς 
και οι κρατήσεις που έχουν ως 
αποτέλεσμα επίπεδα μισθών χαμηλότερα 
από τον νόμιμο κατώτατο μισθό 
υπονομεύουν την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των εργαζομένων και τον 
στόχο της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, 
οι δαπάνες που σχετίζονται με την 
εργασία, όπως ο εξοπλισμός που 
απαιτείται για την εκτέλεση της εργασίας, 
ή οι παροχές σε είδος, όπως η στέγαση, δεν 
θα πρέπει να αφαιρούνται από τους 
νόμιμους κατώτατους μισθούς. Στον 
υπολογισμό των νόμιμων κατώτατων 
μισθών δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
πρόσθετες πληρωμές, όπως τα 
φιλοδωρήματα, οι υπερωρίες, τα 
επιδόματα στα τέλη του έτους, τα 
επιδόματα διακοπών, καθώς και τα 
επιμίσθια.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που καθορίζονται για την 
προώθηση της επάρκειας, με στόχο την 
επίτευξη αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας 
και διαβίωσης, κοινωνικής συνοχής και 
σύγκλισης προς τα πάνω. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν τα εν λόγω κριτήρια σύμφωνα 
με τις εθνικές πρακτικές τους, είτε με 
σχετική εθνική νομοθεσία, είτε με 
αποφάσεις των αρμόδιων φορέων, είτε με 
τριμερείς συμφωνίες. Τα κριτήρια 
καθορίζονται κατά τρόπο σταθερό και 
σαφή.

1. Τα κράτη μέλη με νόμιμους 
κατώτατους μισθούς λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι ο 
καθορισμός και η επικαιροποίηση των 
νόμιμων κατώτατων μισθών διέπονται από 
κριτήρια που εξασφαλίζουν επάρκεια και 
δικαιοσύνη, με στόχο τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, 
κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής 
συνοχής και σύγκλισης προς τα πάνω, 
καθώς και με στόχο την πρόληψη και τη 
μείωση της φτώχειας και δη της παιδικής 
φτώχειας. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα 
εν λόγω κριτήρια σύμφωνα με τις εθνικές 
πρακτικές τους, είτε με σχετική εθνική 
νομοθεσία, είτε με αποφάσεις των 
αρμόδιων φορέων, είτε με τριμερείς 
συμφωνίες. Τα κριτήρια καθορίζονται 
κατά τρόπο σαφή.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφοροποιήσεις και κρατήσεις Ίση μεταχείριση και κρατήσεις

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν διαφορετικά επίπεδα νόμιμου 
κατώτατου μισθού για συγκεκριμένες 
ομάδες εργαζομένων. Τα κράτη μέλη 
διατηρούν τις εν λόγω διαφοροποιήσεις 
στο ελάχιστο και διασφαλίζουν ότι οι 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ίση μεταχείριση των εργαζομένων κατά 
την εφαρμογή της προστασίας του 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι νόμιμοι κατώτατοι 
μισθοί, εφόσον υφίστανται, εφαρμόζονται 
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υπάρχουσες διαφοροποιήσεις δεν 
εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές, 
κατά περίπτωση χρονικά περιορισμένες, 
και δικαιολογούνται αντικειμενικά και 
λογικά από θεμιτό στόχο.

σε όλους τους εργαζομένους.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν κρατήσεις διά νόμου οι οποίες 
μειώνουν την αμοιβή που καταβάλλεται 
στους εργαζομένους σε επίπεδο 
χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω κρατήσεις 
από τους νόμιμους κατώτατους μισθούς 
είναι αναγκαίες, αντικειμενικά 
δικαιολογημένες και αναλογικές.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
δεν υφίστανται κρατήσεις όπως οι 
δαπάνες που αφορούν την εργασία, οι 
οποίες μειώνουν την αμοιβή που 
καταβάλλεται στους εργαζομένους σε 
επίπεδο χαμηλότερο εκείνου του νόμιμου 
κατώτατου μισθού. Από τον υπολογισμό 
των νόμιμων κατώτατων μισθών 
αποκλείονται οι πρόσθετες πληρωμές, 
όπως τα φιλοδωρήματα, οι υπερωρίες, τα 
επιδόματα στα τέλη του έτους, τα 
επιδόματα διακοπών. καθώς και τα 
επιμίσθια.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τη θέσπιση των διαφοροποιήσεων 
στους νόμιμους κατώτατους μισθούς και 
των κρατήσεων από τους νόμιμους 
κατώτατους μισθούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 6·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων για την παρακολούθηση της 
κάλυψης από κατώτατους μισθούς και της 
επάρκειας αυτών.

1. Τα κράτη μέλη αναθέτουν στις 
αρμόδιες αρχές τους, σε συνεργασία με 
τους κοινωνικούς εταίρους, την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εργαλείων συλλογής 
δεδομένων, αναλυτικά 
κατηγοριοποιημένων ανά φύλο και βάσει 
διατομεακής προσέγγισης, για την 
παρακολούθηση της κάλυψης από 
κατώτατους μισθούς και της επάρκειας 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τις υφιστάμενες διαφοροποιήσεις 
και το ποσοστό των εργαζομένων που 
καλύπτονται από αυτές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τις υφιστάμενες κρατήσεις· διαγράφεται
Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τα δεδομένα 
που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη με τις 
εκθέσεις της παραγράφου 2 και υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή αξιολογεί τα δεδομένα 
που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη με τις 
εκθέσεις της παραγράφου 2 και υποβάλλει 
ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μπορούν να υποβάλουν 
παρατηρήσεις σχετικά με την εν λόγω 
έκθεση. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη τη 
διάσταση του φύλου.

Or. en


