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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Ο συνδυασμός της εργασίας με την 
οικογενειακή ζωή αποτελεί θεμελιώδες 
στοιχείο για την επίτευξη των στόχων που 
έθεσε η Ένωση με τη στρατηγική της 
Λισσαβώνας. Ο συνδυασμός αυτός δύναται 
όχι μόνο να δημιουργήσει ένα 
ικανοποιητικότερο κλίμα εργασίας, αλλά και 
να βελτιώσει την προσαρμογή στις ανάγκες 
των εργαζομένων, ιδίως όσων βαρύνονται 
με οικογενειακές ευθύνες. Πολλές από τις 
τροποποιήσεις που εισάγονται στην οδηγία 
2003/88/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά το άρθρο 
22, επιτρέπουν τον καλύτερο συνδυασμό
μεταξύ της εργασίας και της οικογενειακής 
ζωής.

(5) Ο συνδυασμός της εργασίας με την 
οικογενειακή ζωή αποτελεί θεμελιώδες 
στοιχείο για την επίτευξη των στόχων που 
έθεσε η Ένωση με τη στρατηγική της 
Λισσαβώνας. Ο συνδυασμός αυτός δύναται 
όχι μόνο να δημιουργήσει ένα 
ικανοποιητικότερο κλίμα εργασίας, αλλά και 
να βελτιώσει την προσαρμογή στις ανάγκες 
των εργαζομένων, ιδίως όσων βαρύνονται 
με οικογενειακές ευθύνες. Πολλές από τις 
τροποποιήσεις που εισάγονται στην οδηγία 
2003/88/ΕΚ, στοχεύουν στο να επιτραπεί 
ένας καλύτερος συνδυασμός μεταξύ της 
εργασίας και της οικογενειακής ζωής.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 22 της οδηγίας αφορά την αρχή της επιλογής εξαίρεσης (ρήτρα "opt out"), δηλαδή τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να προβλέπουν εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας ανώτερη των 48 
ωρών που είναι η μέγιστη διάρκεια που προβλέπει το άρθρο 6. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί σαφώς 
ότι τα μακρά ωράρια εργασίας όχι μόνον θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων αλλά αποτελούν επίσης τροχοπέδη στο συνδυασμό επαγγελματικού και 
οικογενειακού βίου. Η ειδική αναφορά στο άρθρο 22 ως διάταξη που ευνοεί το συνδυασμό 
οικογενειακού-επαγγελματικού βίου είναι επομένως λανθασμένη.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη έχουν 
την ευθύνη να ενθαρρύνουν τους 
κοινωνικούς εταίρους να συνάψουν, στο 
κατάλληλο επίπεδο, συμφωνίες που 
εγκαθιδρύουν κανόνες για τον ομαλότερο 
συνδυασμό μεταξύ της επαγγελματικής και 
της οικογενειακής ζωής.

(6) Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη έχουν 
την ευθύνη να μεριμνούν ώστε οι 
κοινωνικοί εταίροι να συνάψουν, στο 
κατάλληλο επίπεδο, συμφωνίες που 
εγκαθιδρύουν κανόνες για τον ομαλότερο 
συνδυασμό μεταξύ της επαγγελματικής και 
της οικογενειακής ζωής.

Or. fr

Αιτιολόγηση
Ο συνδυασμός μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου αποτελεί βασική απαίτηση η 
καλή εφαρμογή της οποίας θα πρέπει να ελέγχεται από τα κράτη μέλη και όχι να αφήνεται μόνο 
στη διακριτική ευχέρεια των κοινωνικών εταίρων.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 9
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Γίνεται αισθητή η επιταγή να εξευρεθεί 
μια νέα ισορροπία μεταξύ, αφενός, της 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων και, αφετέρου, της 
ανάγκης η οργάνωση του χρόνου εργασίας 
να γίνει περισσότερο ευέλικτη, ιδίως όσον 
αφορά το χρόνο εφημερίας και πιο 
συγκεκριμένα τις ανενεργές περιόδους 
κατά τη διάρκεια των εφημεριών.

(7) Γίνεται αισθητή η επιταγή να εξευρεθεί 
μια νέα ισορροπία μεταξύ της προστασίας 
της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων, του συνδυασμού μεταξύ 
επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και 
της ευέλικτης οργάνωσης του χρόνου 
εργασίας. Όσον αφορά την οργάνωση του 
χρόνου εργασίας, συμπεριλαμβανομένου 
του χρόνου εφημερίας, είναι απαραίτητο να 
ληφθεί υπόψη ότι τα μακρά ωράρια 
εργασίας συνιστούν εμπόδιο όχι μόνο στο 
συνδυασμό μεταξύ επαγγελματικού και 
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οικογενειακού βίου, και επομένως στην 
πρόσβαση των γυναικών στην 
απασχόληση, αλλά επίσης στην αυξημένη 
συμμετοχή των ανδρών στην οικογενειακή 
ζωή.

Or. fr

Αιτιολόγηση
Είναι απαραίτητο να εξευρεθεί ισορροπία μεταξύ της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων, του συνδυασμού επαγγελματικού-ιδιωτικού βίου και της ευελιξίας στην 
οργάνωση του χρόνου εργασίας. Πρόκειται για θέματα που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. 
Δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά στις ανενεργές περιόδους εφημερίας, διότι πρόκειται για 
περιττή διάκριση στο μέτρο που αντιβαίνει στις αποφάσεις του ΔΕΚ που ορίζουν το χρόνο 
εργασίας σε σχέση με τη φυσική παρουσία του εργαζομένου στον τόπο εργασίας και με το ότι 
αυτός τίθεται στη διάθεση του εργοδότη.

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 10
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7

(7) Γίνεται αισθητή η επιταγή να εξευρεθεί 
μια νέα ισορροπία μεταξύ, αφενός, της 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων και, αφετέρου, της 
ανάγκης η οργάνωση του χρόνου εργασίας 
να γίνει περισσότερο ευέλικτη, ιδίως όσον 
αφορά το χρόνο εφημερίας και πιο 
συγκεκριμένα τις ανενεργές περιόδους κατά 
τη διάρκεια των εφημεριών.

(7) Γίνεται αισθητή η επιταγή να εξευρεθεί 
μια νέα ισορροπία μεταξύ, αφενός, της 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 
των εργαζομένων και, αφετέρου, της 
ανάγκης η οργάνωση του χρόνου εργασίας 
να γίνει περισσότερο ευέλικτη, ιδίως όσον 
αφορά το χρόνο εφημερίας και πιο 
συγκεκριμένα τις ανενεργές περιόδους κατά 
τη διάρκεια των εφημεριών, καθώς και τις 
περιόδους αναφοράς, η υπερβολική 
επέκταση των οποίων θα οδηγήσει σε 
αυξημένες υποχρεώσεις των εργαζομένων 
σε σχέση με τον χρόνο εργασίας. Η
συμφιλίωση της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής θα πρέπει να αποτελεί 
πρωταρχικό στόχο. Με αυτόν τον τρόπο 
περιορίζεται επίσης ο αποκλεισμός των 
γυναικών από την αγορά εργασίας.

Or. el
Αιτιολόγηση

Η οδηγία αναφέρεται ελάχιστα στην εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής αν 
και διακηρύσσει ότι επιδιώκει την συμφιλίωσή τους. Ο συνδυασμός τους πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη καθώς οι αυξημένες ώρες εργασίας έχουν επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων και 
λειτουργούν εις βάρος της οικογενειακής και προσωπικής τους ζωής, δυσχεραίνοντας την 
συμφιλίωσή της με την αντίστοιχη επαγγελματική ζωή. 
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

ΤΡΟΠΟΛΟΓΊΑ 11
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί σχετικά 
με την εφαρμογή του άρθρου 22 
παράγραφος 1 καταδεικνύει ότι η καθαρά 
προσωπική τελική απόφαση κάποιου να μην 
υπαχθεί στο άρθρο 6 της οδηγίας μπορεί να 
δημιουργήσει προβλήματα σχετικά με την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας του 
εργαζομένου καθώς επίσης και με τη 
δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του.

(9) Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί σχετικά 
με την εφαρμογή του άρθρου 22 
παράγραφος 1 καταδεικνύει ότι η καθαρά 
προσωπική τελική απόφαση κάποιου να μην 
υπαχθεί στο άρθρο 6 της οδηγίας έχει 
οδηγήσει σε καταχρήσεις σχετικά με την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας του 
εργαζομένου καθώς επίσης και με τη 
δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του. Ως εκ 
τούτου, η παρέκκλιση από το άρθρο 22, 
παράγραφος 1, πρέπει να εφαρμόζεται με 
επιμέλεια και να είναι προς το συμφέρον 
του εργαζομένου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρέκκλιση που προβλέπει το άρθρο 22, παράγραφος 1, έχει οδηγήσει συχνά σε καταχρήσεις 
τόσο ως προς την ελεύθερη επιλογή των εργαζομένων όσο και ως προς την προστασία της 
υγείας τους, και για το λόγο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται με επιμέλεια από τους εργοδότες και 
να μην αντιτίθεται στα συμφέροντα των εργαζομένων.

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 2α (οδηγία 2003/88 (ΕΚ)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 2α:
Άρθρο 2α
Χρόνος εφημερίας

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 2α:
Άρθρο 2α
Χρόνος εφημερίας

Η ανενεργή περίοδος εφημερίας δεν 
θεωρείται ως χρόνος εργασίας, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά στην εθνική 
νομοθεσία ή, σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ή/και εθνική πρακτική, σε 
συλλογικές συμβάσεις ή συμφωνίες μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων.

Η ανενεργή περίοδος εφημερίας θεωρείται 
ως χρόνος εργασίας.

Η περίοδος κατά την οποία ο εργαζόμενος 
ασκεί όντως τις δραστηριότητες ή τα 

Η περίοδος κατά την οποία ο εργαζόμενος 
ασκεί όντως τις δραστηριότητες ή τα 
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καθήκοντά του κατά την εφημερία 
θεωρείται πάντοτε ως χρόνος εργασίας.

καθήκοντά του κατά την εφημερία 
θεωρείται πάντοτε ως χρόνος εργασίας.
Για την αντιμετώπιση εξαιρετικών 
αναγκών, όπως είναι η έλλειψη 
προσωπικού, και εφόσον το επιτρέπει το 
εθνικό δίκαιο ή συλλογική σύμβαση 
εργασίας, οι ανενεργές περίοδοι εφημερίας 
είναι δυνατόν να μην υπολογίζονται όπως 
και οι ενεργές περίοδοι αλλά να 
καλύπτονται κάθε φορά οι εξαιρετικές 
ανάγκες με τρόπο κατάλληλο. Για την 
αποφυγή κατάχρησης της δυνατότητας 
αυτής από πλευράς των κρατών μελών, οι 
ειδικοί τρόποι υπολογισμού του χρόνου 
ανενεργούς εφημερίας θα πρέπει να 
συνιστούν εξαίρεση, ενώ κανόνας θα 
παραμείνει ο υπολογισμός του χρόνου 
ανενεργούς εφημερίας ως χρόνου εργασίας. 

Or. el

Αιτιολόγηση

Είναι επιβεβλημένη η τήρηση της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
που ορίζει ρητά την εφημερία ως χρόνο εργασίας ανεξαρτήτως περιόδων ενεργούς ή 
ανενεργούς εφημερίας. Προκειμένου όμως να μπορούν να αντεπεξέλθουν τα κράτη μέλη που 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες κυρίως λόγω της έλλειψης προσωπικού σε ορισμένους 
επαγγελματικούς κλάδους η οδηγία θα πρέπει να προβλέπει και ορισμένες εξαιρέσεις στην 
περίπτωση και μόνο που οι ιδιαίτερες περιστάσεις το επιβάλλουν.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Α (νέο)

Άρθρο 6, εισαγωγικό τμήμα (οδηγία 2003/88/ΕΚ)

2 α. Στο άρθρο 6, το εισαγωγικό τμήμα 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
"Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε, σύμφωνα με την απαίτηση 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων και συνδυασμού μεταξύ 
επαγγελματικού και οικογενειακού βίου:"

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η απαίτηση του συνδυασμού μεταξύ επαγγελματικού και οικογενειακού βίου πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της εβδομαδιαίας διάρκειας της εργασίας καθώς και της 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Β (νέο)
Άρθρο 13 (οδηγία 2003/88/ΕΚ)

2 β. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

"Άρθρο 13
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε ο εργοδότης, ο οποίος 
προβλέπει το ενδεχόμενο της οργάνωσης 
της εργασίας σύμφωνα με έναν 
συγκεκριμένο ρυθμό, να λαμβάνει υπόψη 
τη γενική αρχή της προσαρμογής της 
εργασίας στον άνθρωπο, ιδίως 
προκειμένου να μετριασθούν η μονοτονία 
στην εργασία και ο ρυθμός της εργασίας 
ανάλογα με το είδος δραστηριότητας 
καθώς και με τις απαιτήσεις σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας, ιδιαίτερα για τις 
εγκύους, τις λεχώνες και τις θηλάζουσες 
εργαζόμενες και τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες, κυρίως σε ό,τι αφορά τα 
διαλείμματα κατά τη διάρκεια της 
εργασίας."

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι έγκυες, οι λεχώνες και οι θηλάζουσες εργαζόμενες πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης 
προστασίας κατά την οργάνωση του ρυθμού εργασίας, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 4 και 5 
της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη 
βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 
γαλουχουσών εργαζομένων. Η αιτιολογική σκέψη 16 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη 
διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία 
προβλέπει ότι "Η θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες στον εργασιακό χώρο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω ειδικών αναγκών." Τα άρθρα 5 και 7 προβλέπουν εξάλλου ιδιαίτερη 
προστασία κατά την εργασία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
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Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2 Γ (νέο)

Άρθρο 13, παράγραφος 1 α (νέα) (οδηγία 2003/88/ΕΚ)

2 γ. Στο άρθρο 13, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος: 
"1 α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα για να ενθαρρύνουν τους 
εργοδότες, κατά την οργάνωση του ρυθμού 
εργασίας, να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη 
συνδυασμού επαγγελματικού και 
οικογενειακού βίου. Ιδιαίτερα, προβλέπουν 
τη δυνατότητα για τους εργαζομένους να 
ζητούν προσαρμογή των ωραρίων τους και 
του ρυθμού εργασίας τους και την 
υποχρέωση των εργοδοτών να εξετάζουν 
τις σχετικές αιτήσεις κατά τρόπο δίκαιο 
και αμερόληπτο."

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατά την οργάνωση του ρυθμού εργασίας πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη 
συνδυασμού επαγγελματικού και οικογενειακού βίου η οποία αποτελεί βασική απαίτηση για την 
επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας.

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 1 ΣΗΜΕΙΟ 3

Άρθρο 16, στοιχείο β) (Οδηγία 2003/88 (ΕΚ)

Στο άρθρο 16, το στοιχείο β) αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο:

Στο άρθρο 16, το στοιχείο β) αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο: 

β) για την εφαρμογή του άρθρου 6 (ανώτατη 
εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας), περίοδο 
αναφοράς η οποία δεν υπερβαίνει τους 
τέσσερις μήνες.

β) για την εφαρμογή του άρθρου 6 (ανώτατη 
εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας), περίοδο 
αναφοράς η οποία δεν υπερβαίνει τους 
τέσσερις μήνες.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη, με τη νομοθετική ή 
την κανονιστική οδό και για αντικειμενικούς 
ή τεχνικούς λόγους ή για λόγους που 
σχετίζονται με την οργάνωση της εργασίας, 
μπορούν να επεκτείνουν αυτή την περίοδο 
αναφοράς στους δώδεκα μήνες, υπό τον όρο 

Ωστόσο, τα κράτη μέλη, με τη νομοθετική ή 
την κανονιστική οδό και για αντικειμενικούς 
ή τεχνικούς λόγους ή για λόγους που 
σχετίζονται με την οργάνωση της εργασίας, 
μπορούν να επεκτείνουν αυτή την περίοδο 
αναφοράς στους δώδεκα μήνες, υπό την 
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της τήρησης των γενικών αρχών σχετικά 
με την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και 
υπό τον όρο της διεξαγωγής διαβουλεύσεων 
με τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς 
εταίρους και της καταβολής προσπαθειών 
για την ενθάρρυνση όλων των σχετικών 
μορφών κοινωνικού διαλόγου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαπραγματεύσεων, εάν τα μέρη το 
επιθυμούν.

προϋπόθεση αυστηρών ελέγχων και 
εγγυήσεων για την προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας των εργαζομένων, 
καθώς και υπό τον όρο της διεξαγωγής 
διαβουλεύσεων με τους ενδιαφερόμενους 
κοινωνικούς εταίρους και της καταβολής 
προσπαθειών για την ενθάρρυνση όλων των 
σχετικών μορφών κοινωνικού διαλόγου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαπραγματεύσεων, εάν τα μέρη το 
επιθυμούν. Για τον λόγο αυτό, ιδιαίτερη 
έμφαση πρέπει να δοθεί στην αύξηση της 
συμμετοχής και της ενεργούς παρουσίας 
των γυναικών και των γυναικείων 
οργανώσεων στις διαδικασίες κοινωνικού 
διαλόγου.

Όταν η διάρκεια της σύμβασης εργασίας δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος, η περίοδος 
αναφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τη 
διάρκεια της σύμβασης εργασίας.

Όταν η διάρκεια της σύμβασης εργασίας δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος, η περίοδος 
αναφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τη 
διάρκεια της σύμβασης εργασίας.

Οι περίοδοι ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών, 
που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 7, 
καθώς και οι περίοδοι άδειας ασθενείας δεν 
συνεκτιμώνται ή είναι ουδέτερες όσον 
αφορά τον υπολογισμό του μέσου όρου

Οι περίοδοι ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών, 
που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 7, 
καθώς και οι περίοδοι άδειας ασθενείας δεν 
συνεκτιμώνται ή είναι ουδέτερες όσον 
αφορά τον υπολογισμό του μέσου όρου.
Η χρήση της δυνατότητας απόκλισης από 
την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων 
μηνών αποκλείεται για τις εγκύους 
εργαζόμενες ή για τις εργαζόμενες μητέρες 
μονογονεϊκών ή πολύτεκνων οικογενειών.
Όλες οι προαναφερθείσες εγγυήσεις θα 
πρέπει να συμπληρώνονται από την 
καθίδρυση και την ορθή λειτουργία ενός 
αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου της 
πλήρωσής τους, καθώς και από 
διαδικασίες ουσιαστικής συμμόρφωσης 
προς αυτές από τα κράτη μέλη.
Ειδικά δε για τις εργαζόμενες γυναίκες, 
δεδομένων των βεβαρυμένων, εκτός 
επαγγελματικής απασχόλησης, 
υποχρεώσεων και δεσμεύσεών τους, καθώς 
και των αυξημένων, στα περισσότερα 
κράτη μέλη, ποσοστών ανεργίας τους, οι 
παρεχόμενες εγγυήσεις καθώς και η 
τήρησή τους θα πρέπει να 
πραγματοποιούνται με αυστηρότερο τρόπο.

Or. el
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Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση για την περίοδο αναφοράς του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας δίνει στα κράτη μέλη 
την δυνατότητα ευελιξίας η οποία είναι δεκτή εφόσον όμως συνοδεύεται από αυστηρές 
εγγυήσεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η διαβούλευση με τους
κοινωνικούς εταίρους και η ενθάρρυνση της συμμετοχής ομάδων εργαζομένων που 
παραδοσιακά παίζουν μικρό ρόλο στον κοινωνικό διάλογο είναι για τον λόγο αυτό σημαντική. 
Οι δε εγγυήσεις με τις οποίες θα επιτρέπεται παράταση της περιόδου αναφοράς πρέπει να 
επανεξετασθούν υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων αναγκών και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες εργαζόμενες, οι οποίες είναι πιο ευάλωτες σε κινδύνους καταχρηστικής χρήσης της 
δυνατότητας παρέκκλισης που προβλέπει η οδηγία. Εξάλλου θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 
αναγκαιότητα ελέγχου της τήρησης των εγγυήσεων αυτών, καθώς η απαρίθμησή τους στερείται 
νοήματος χωρίς την ταυτόχρονη ύπαρξη αποτελεσματικών κρατικών εποπτικών αρχών.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 17
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8 A)

Άρθρο 22, παράγραφος 1 (οδηγία 2003/88/ΕΚ)

1. Ένα κράτος μέλος δύναται να μην 
εφαρμόζει το άρθρο 6, τηρώντας πάντα τις 
γενικές αρχές προστασίας της ασφάλειας 
και της υγείας των εργαζομένων. Η χρήση 
της δυνατότητας αυτής πρέπει ωστόσο να 
ορίζεται ρητά σε συλλογική σύμβαση ή σε 
συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο ή, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική, μέσω 
συλλογικών συμβάσεων ή συμφωνιών που 
συνάπτουν οι κοινωνικοί εταίροι στο 
κατάλληλο επίπεδο.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα ώστε, το αργότερο πέντε έτη μετά 
την ημερομηνία που προβλέπεται στο 
άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, η μέση 
διάρκεια εργασίας για κάθε περίοδο επτά 
ημερών να μην υπερβαίνει τις σαράντα 
οκτώ ώρες, συμπεριλαμβανομένων των 
υπερωριών.

Η χρήση της δυνατότητας αυτής μπορεί 
επίσης να γίνει μέσω συμφωνίας μεταξύ 
του εργοδότη και του εργαζομένου, όταν 
δεν ισχύει καμία συλλογική σύμβαση και 
στη σχετική επιχείρηση ή οργανισμό δεν 
υπάρχουν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι 
του προσωπικού για τη σύναψη συλλογικής 
σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων στον τομέα αυτό, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και 
πρακτική.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η διάταξη για την επιλογή εξαίρεσης (ρήτρα "opt out") πρέπει μελλοντικά να καταργηθεί 
δεδομένου ότι είναι αντίθετη όχι μόνο με την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων αλλά και με στην ανάγκη να συνδυασθεί ο επαγγελματικός βίος με τον 
οικογενειακό βίο, ιδιαίτερα όσον αφορά τις γυναίκες. Η κατάργησή της πρέπει να προβλεφθεί 
εντός πέντε ετών από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας οδηγίας, ώστε η 
κατάργηση αυτή να συμπέσει με την έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής. (άρθρο 24 α).

Τροπολογία: Κατερίνα Μπατζελή

Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8 

Άρθρο 22 (Οδηγία 2003/88 (ΕΚ)

Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής: Το άρθρο 22 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

1. Ένα κράτος μέλος δύναται να μην 
εφαρμόζει το άρθρο 6, τηρώντας πάντα τις 
γενικές αρχές προστασίας της ασφάλειας 
και της υγείας των εργαζομένων. Η χρήση 
της δυνατότητας αυτής πρέπει ωστόσο να 
ορίζεται ρητά σε συλλογική σύμβαση ή σε 
συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο ή, σύμφωνα με την 
εθνική νομοθεσία ή/και πρακτική, μέσω 
συλλογικών συμβάσεων ή συμφωνιών που 
συνάπτουν οι κοινωνικοί εταίροι στο 
κατάλληλο επίπεδο.

1. Τα κράτη μέλη οφείλουν, από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, να τηρούν 
το άρθρο 6, σύμφωνα με το οποίο η 
εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις 48 ώρες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών. 
Παρεκκλίσεις από την διάταξη αυτή δεν 
επιτρέπονται.

Η χρήση της δυνατότητας αυτής μπορεί 
επίσης να γίνει μέσω συμφωνίας μεταξύ 
του εργοδότη και του εργαζομένου, όταν 
δεν ισχύει καμία συλλογική σύμβαση και 
στη σχετική επιχείρηση ή οργανισμό δεν 
υπάρχουν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι 
του προσωπικού για τη σύναψη συλλογικής 
σύμβασης ή συμφωνίας μεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων στον τομέα αυτό, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή/και 
πρακτική.
β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη 
παράγραφος 1α:
1α. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη που 
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κάνουν χρήση της δυνατότητας που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 οφείλουν 
να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι 
ώστε να εξασφαλίζουν ότι:
α) ο εργοδότης δεν ζητά από τον 
εργαζόμενο να εργασθεί περισσότερες από 
σαράντα οχτώ ώρες ανά επταήμερο, 
περίοδος που υπολογίζεται ως ο μέσος 
όρος της κατά το άρθρο 16 στοιχείο β) 
περιόδου αναφοράς, εκτός αν ο 
εργαζόμενος συναινεί εγγράφως για την 
παροχή της εργασίας αυτής. Η ισχύς της 
συμφωνίας αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης. Η 
συναίνεση που χορηγείται κατά την 
υπογραφή της ατομικής σύμβασης 
εργασίας ή κατά τη διάρκεια της 
δοκιμαστικής περιόδου θεωρείται άκυρη·
β) ο εργαζόμενος δεν υφίσταται καμία 
ζημία αν δεν δεχθεί να εκτελέσει την 
εργασία αυτή·
γ) κανένας εργαζόμενος δεν απασχολείται 
πάνω από εξήντα πέντε ώρες μια 
οποιαδήποτε εβδομάδα, εκτός αν 
προβλέπει διαφορετικά η συλλογική 
σύμβαση ή η συμφωνία που συνάπτεται 
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων·
δ) ο εργοδότης τηρεί και ενημερώνει 
αρχείο για όλους τους εργαζομένους που 
παρέχουν τέτοια εργασία, καθώς και για 
τον αριθμό των ωρών κατά τις οποίες 
όντως απασχολήθηκαν οι τελευταίοι·
ε) το αρχείο είναι στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών, οι οποίες δικαιούνται να 
απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη 
δυνατότητα υπέρβασης της ανώτατης 
εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας, για 
λόγους ασφάλειας ή/και υγείας των 
εργαζομένων·
στ) ύστερα από αίτηση των αρμόδιων 
αρχών, ο εργοδότης τούς παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τη συναίνεση των 
εργαζομένων για την παροχή εργασίας που 
υπερβαίνει τις 48 ώρες ανά επταήμερο, που 
υπολογίζεται ως ο μέσος όρος της κατά το 
άρθρο 16 στοιχείο β) περιόδου αναφοράς, 
καθώς και για τις ώρες κατά τις οποίες 



PE 355.566v01-00 12/13 AM\559567EL.doc

EL

όντως απασχολήθηκαν οι εργαζόμενοι 
αυτοί.

Or. el

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών όπως είναι οι 
ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας και η ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής 
ζωής είναι αδιανόητη η πρόβλεψη παρέκκλισης από τα ανώτατα όρια εβδομαδιαίας διάρκειας 
εργασίας και μάλιστα με ατομική συμφωνία εργοδότη εργαζόμενου, που καθιστά ακόμη πιο 
δυνατή την δυνατότητα καταχρήσεων εις βάρος των εργαζομένων. Η πρόβλεψη μίας τέτοιας 
δυνατότητας θα οδηγούσε σε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο δύο ταχυτήτων και μία ευρωπαϊκή 
κοινωνική πολιτική "α λα καρτ".

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8 B)

Άρθρο 22, παράγραφος 1 α, στοιχείο αα) (νέο) (οδηγία 2003/88/ΕΚ)

αα) η δυνατότητα παρέκκλισης από το 
άρθρο 6 δεν μπορεί να εφαρμόζεται στις 
εγκύους εργαζόμενες, σε εκείνες που 
διανύουν τον πρώτο χρόνο της μητρότητας 
ή στον γονέα που ζει μόνος και έχει τη 
φροντίδα ενός ή περισσοτέρων παιδιών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται παρέκκλιση από το άρθρο 6 που καθορίζει την 
ανώτατη διάρκεια εβδομαδιαίας εργασίας σε 48 ώρες στην περίπτωση εγκύων, μητέρων κατά 
τον πρώτο χρόνο της μητρότητας ή γονέων που ζουν μόνοι και έχουν τη φροντίδα ενός ή 
περισσότερων παιδιών, διότι αυτό θα έβλαπτε όχι μόνον την προστασία της υγείας και την 
ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και το συνδυασμό μεταξύ του επαγγελματικού και του 
οικογενειακού βίου.

Τροπολογία: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 9

Άρθρο 24 α (οδηγία 2003/88/ΕΚ)

Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία 
που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 

Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία 
που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας 
οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας, ιδίως του 
άρθρου 22 παράγραφοι 1 και 2. Η έκθεση 
αυτή συνοδεύεται, αν παραστεί ανάγκη, 
από τις κατάλληλες προτάσεις που έχουν 
σκοπό ιδίως, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο, 
την προοδευτική κατάργηση της 
παραπάνω διάταξης.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας και τη 
συμβολή τους στη βελτίωση της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων, στο 
συνδυασμό της επαγγελματικής και της 
οικογενειακής ζωής, στην αύξηση της 
ευελιξίας στην οργάνωση του χρόνου 
εργασίας και στη μείωση των περιορισμών 
για τις επιχειρήσεις.
Η έκθεση εφαρμογής θα πρέπει επίσης να 
αναφέρει εάν τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου η μέγιστη 
διάρκεια εβδομαδιαίας εργασίας να μην 
υπερβαίνει τις 48 ώρες, 
συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιέχει αξιολόγηση της 
συμβολής των διαφόρων διατάξεων στην επίτευξη των στόχων που είχε θέσει η Επιτροπή. 
Πρέπει επίσης να αναφέρει εάν τα κράτη μέλη έχουν όντως καταργήσει από τη νομοθεσία 
τους/τις εθνικές πρακτικές την παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 22, παράγραφος 1, 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
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