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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

...

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
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 ισορροπία μεταξύ του εργασιακού και 
του ιδιωτικού βίου, ιδιαίτερα για τις 
γυναίκες, με στόχο να προστατευθούν η 
υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. 
Επιπλέον, όταν δίδεται στις εταιρίες 
μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του 
χρόνου εργασίας, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι τα μεγάλα ωράρια 
εργασίας συνιστούν εμπόδιο αφενός στην 
πρόσβαση των γυναικών στην αγορά 
εργασίας και αφετέρου στην αυξημένη
συμμετοχή των ανδρών στις οικιακές 
εργασίες.

Αιτιολόγηση

Ενώ η Επιτροπή ανέφερε στο προοίμιο τρία κριτήρια τα οποία πρέπει να τηρούνται, κυρίως 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, παροχή 
μεγαλύτερης ευελιξίας στις εταιρίες όσον αφορά τη διαχείριση του χρόνου εργασίας και 
δυνατότητα μεγαλύτερης συμβατότητας μεταξύ εργασιακού και οικογενειακού βίου, το τελευταίο 
κριτήριο αγνοείται σ' αυτή την αιτιολογική σκέψη. Το πρώτο και το δεύτερο κριτήριο είναι 
αντιφατικά, ειδικότερα εάν το κριτήριο που αφορά το συνδυασμό του οικογενειακού με τον 
εργασιακό βίο δεν λαμβάνεται υπόψη. Τα μακρά ωράρια εργασίας ενδεχομένως να 
προκαλέσουν προβλήματα υγείας καθώς και να αποτελέσουν εμπόδιο στο συνδυασμό του 
εργασιακού και του ιδιωτικού βίου, ειδικότερα των γυναικών.

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7Α (νέα)

(7α) Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, όταν εξετάζονται τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία της έννοιας του 
"χρόνου εργασίας", ο αποφασιστικός 
παράγοντας είναι η απαίτηση της 
παρουσίας στον τόπο που καθορίζεται από 
τον εργοδότη και η διαθεσιμότητα στον 
εργοδότη προκειμένου να είναι δυνατή η 
παροχή υπηρεσιών πάραυτα, όταν 
χρειάζεται.

Αιτιολόγηση

Το Δικαστήριο ορθά υποστηρίζει ότι ένας εργαζόμενος ο οποίος απαιτείται να είναι διαθέσιμος 
στον εργοδότη στο χώρο που καθορίζει ο τελευταίος για ολόκληρη τη διάρκεια περιόδων 
εφημεριών, υπόκειται σε αισθητώς μεγαλύτερους περιορισμούς από ό,τι ένας εργαζόμενος σε 
επιφυλακή, αφού ο εργαζόμενος πρέπει να παραμείνει μακριά από την οικογένεια και το 
κοινωνικό περιβάλλον και έχει λιγότερη ελευθερία για τη διαχείριση του χρόνου κατά τη 
διάρκεια του οποίου δεν απαιτούνται οι επαγγελματικές υπηρεσίες. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι 
που υπόκεινται σ' αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι βρίσκονται σε ανάπαυση 
κατά τη διάρκεια των περιόδων εφημερίας όταν πράγματι δεν ασκούν κάποια επαγγελματική 
δραστηριότητα.

Τροπολογία 3
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 δημιουργεί
προβλήματα και έχει οδηγήσει σε 
καταχρήσεις σχετικά με την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας του εργαζομένου 
καθώς επίσης και με τη δυνατότητα 
ελεύθερης επιλογής του. Συνεπώς, η 
διάταξη περί μη εφαρμογής δεν θα πρέπει 
πλέον να ισχύει.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη περί μη εφαρμογής θα πρέπει να καταργηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα αφού 



PA\557039EL.doc 5/8 PE 355.375v01-00

EL

βρίσκεται σε κατάφωρη αντίθεση με τους στόχους και τις διατάξεις της οδηγίας καθώς και με 
τις θεμελιώδεις αρχές της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας. Επιπλέον, είναι κατά των 
αρχών της Συνθήκης και αντικρούει όλες τις μαρτυρίες που αναφέρουν ότι ο χρόνος εργασίας 
χωρίς όρια θέτει σοβαρό κίνδυνο στην υγεία και στην ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και 
στο συνδυασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 14

(14) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως στο Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Συγκεκριμένα, η παρούσα οδηγία 
έχει σκοπό να εξασφαλίσει τον πλήρη 
σεβασμό του δικαιώματος των εργαζομένων 
σε υγιεινές, ασφαλείς και αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας (άρθρο 31 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης).

(14) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται στο Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Συγκεκριμένα, η παρούσα οδηγία 
έχει σκοπό να εξασφαλίσει τον πλήρη 
σεβασμό του δικαιώματος των εργαζομένων 
σε υγιεινές, ασφαλείς και αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας (άρθρο 31 του Χάρτη) 
και το δικαίωμα συνδυασμού 
οικογενειακού και επαγγελματικού βίου 
(άρθρο 33 του Χάρτη).

Αιτιολόγηση

Ο συνδυασμός του οικογενειακού και του εργασιακού βίου είναι μεταξύ των τριών κριτηρίων 
που αναφέρονται από την Επιτροπή και θα πρέπει να τηρούνται σε όλες τις προτάσεις που 
αφορούν αυτό τον τομέα.

Τροπολογία 5
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 2

Άρθρο 2α (οδηγία 2003/88/ΕΚ)

2. 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.

2. Η περίοδος κατά την οποία ο εργαζόμενος 
ασκεί όντως τις δραστηριότητες ή τα 
καθήκοντά του κατά την εφημερία και η 
ανενεργή περίοδος εφημερίας θεωρούνται
πάντοτε ως χρόνος εργασίας."

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

Βλέπε την αιτιολόγηση στην αιτιολογική σκέψη 7Α (νέα). Επιπλέον, ο ορισμός του χρόνου 
εργασίας αφορά όχι μόνον τους τομείς υγειονομικής πρόνοιας αλλά και άλλους τομείς όπως τις 
μεταφορές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις κοινωφελείς δημόσιες υπηρεσίες ύδατος, τις 
υπηρεσίες ασφάλειας, κτλ. Οι γυναίκες αποτελούν ένα σημαντικό μερίδιο εργαζομένων που 
θίγονται από καθήκοντα επιφυλακής και υπερωρίες, πράγμα που αναπόφευκτα συνιστά εμπόδιο 
προκειμένου να συνδυασθούν ο οικογενειακός και ο εργασιακός βίος.

Τροπολογία 6
ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 8

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 εξασφαλίζουν ότι, από 
την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 
4 της παρούσας οδηγίας, ο εβδομαδιαίος 
χρόνος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των υπερωριών, δεν υπερβαίνει τις 48 
ώρες.

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 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 
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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 
όντως απασχολήθηκαν οι εργαζόμενοι 
αυτοί.»

Αιτιολόγηση

Η διάταξη περί μη εφαρμογής που περιέχεται στο άρθρο 22 θα πρέπει να καταργηθεί όσο το 
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δυνατόν συντομότερα αφού βρίσκεται σε κατάφωρη αντίθεση με τους στόχους και τις διατάξεις 
της οδηγίας καθώς και με τις θεμελιώδεις αρχές της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας. 
Επιπλέον, είναι κατά των αρχών της Συνθήκης και αντικρούει όλες τις μαρτυρίες που 
αναφέρουν ότι ο χρόνος εργασίας χωρίς όρια θέτει σοβαρό κίνδυνο στην υγεία και στην 
ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και στο συνδυασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, 
ειδικότερα των γυναικών.
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