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Ο∆ΗΓΙΑ 97/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 15ηr ∆εκεµβρÄιου 1997

σχετικ Äα µε τη συµφωνÄια-πλαÄισιο για την εργασÄια µερικ Äηr απασχ Äολησηr που συν Äηφθη απ Äο
την UNICE, το CEEP και την CES

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ÄΕχονταr υπ Äοψη:

τη συµφωνÄια για την κοινωνικ Äη πολιτικ Äη, που προσαρτ Äαται
στο πρωτ Äοκολλο (αριθ. 14) σχετικ Äα µε την κοινωνικ Äη πολι-
τικ Äη το οποÄιο ε Äιναι προσαρτηµ Äενο στη συνθ Äηκη για την
Äιδρυση τηr ΕυρωπαÏικ Äηr Κοιν Äοτηταr, και ιδ Äιωr το Äαρθρο 4
παρ Äαγραφοr 2,

την πρ Äοταση τηr Επιτροπ Äηr,

Εκτιµ Äωνταr:

(1) Äοτι, µε β Äαση το πρωτ Äοκολλο (αριθ. 14) σχετικ Äα µε την
κοινωνικ Äη πολιτικ Äη, τα κρ Äατη µ Äελη, πλην του
Ηνωµ Äενου ΒασιλεÄιου τηr Μεγ Äαληr ΒρετανÄιαr και τηr
ΒορεÄιου ΙρλανδÄιαr, στο εξ Äηr αποκαλο Äυµενα «κρ Äατη
µ Äελη», επιθυµ Äωνταr να συνεχÄισουν την πορεÄια που
χαρ Äαχθηκε µε τον Κοινωνικ Äο Χ Äαρτη του 1989,
συν Äηψαν συµφωνÄια για την κοινωνικ Äη πολιτικ Äη·

(2) Äοτι οι κοινωνικοÄι εταÄιροι, σ Äυµφωνα µε το Äαρθρο 4
παρ Äαγραφοr 2 τηr συµφωνÄιαr για την κοινωνικ Äη πολι-
τικ Äη, µπορο Äυν να ζητο Äυν απ Äο κοινο Äυ να υλοποιο Äυνται
οι συµφωνÄιεr που συν Äαπτονται σε κοινοτικ Äο επÄιπεδο
µε απ Äοφαση του ΣυµβουλÄιου που λαµβ Äανεται µετ Äα απ Äο
πρ Äοταση τηr Επιτροπ Äηr·

(3) Äοτι ο Κοινοτικ Äοr Χ Äαρτηr των θεµελιωδ Äων κοινωνικ Äων
δικαιωµ Äατων των εργαζοµ Äενων, στο σηµεÄιο 7,
προβλ Äεπει, µεταξ Äυ Äαλλων, Äοτι «η δηµιουργÄια τηr
εσωτερικ Äηr αγορ Äαr πρ Äεπει να οδηγ Äησει σε βελτÄιωση
των συνθηκ Äων διαβÄιωσηr και εργασÄιαr των εργαζο-
µ Äενων στην ΕυρωπαÏικ Äη Κοιν Äοτητα. Η διαδικασÄια αυτ Äη
θα επιτευχθεÄι µε την προσ Äεγγιση των εν λ Äογω συνθη-
κ Äων µε στ Äοχο την πρ Äοοδο, ιδ Äιωr Äοσον αφορ Äα τιr
µορφ Äεr εργασÄιαr, εκτ Äοr τηr εργασÄιαr αορÄιστου χρ Äονου,
Äοπωr η εργασÄια ορισµ Äενου χρ Äονου, η εργασÄια µε
µερικ Äη απασχ Äοληση, η προσωριν Äη εργασÄια και η
εποχιακ Äη εργασÄια»·

(4) Äοτι το Συµβο Äυλιο δεν αποφ Äασισε επÄι τηr προτ Äασεωr
οδηγÄιαr σχετικ Äα µε ορισµ Äενεr σχ Äεσειr εργασÄιαr Äοσον
αφορ Äα τιr στρεβλ Äωσειr του ανταγωνισµο Äυ (1), Äοπωr
αυτ Äη τροποποι Äηθηκε (2), ο Äυτε επÄι τηr προτ Äασεωr
οδηγÄιαr σχετικ Äα µε ορισµ Äενεr εργασιακ Äεr σχ Äεσειr Äοσον
αφορ Äα τιr συνθ Äηκεr εργασÄιαr (3)·

(5) Äοτι, στα συµπερ Äασµατα του ΕυρωπαÏικο Äυ ΣυµβουλÄιου
του ÄΕσσεν, υπογραµµÄισθηκε η αν Äαγκη λ Äηψηr µ Äετρων
για την προ Äωθηση τηr απασχ Äολησηr και τηr ισ Äοτηταr
των ευκαιρι Äων γυναικ Äων και ανδρ Äων και Äεγινε
Äεκκληση για τη λ Äηψη µ Äετρων µε σκοπ Äο «την α Äυξηση

σε Äενταση τηr απασχ Äολησηr στα πλαÄισια τηr µεγ Äε-
θυνσηr, κυρÄιωr µ Äεσω ελαστικ Äοτερηr οργ Äανωσηr τηr
εργασÄιαr, η οποÄια να ικανοποιε Äι τ Äοσο τιr επιθυµÄιεr
των εργαζοµ Äενων Äοσο και τιr απαιτ Äησειr του ανταγω-
νισµο Äυ»·

(6) Äοτι η Επιτροπ Äη, σ Äυµφωνα µε το Äαρθρο 3 παρ Äαγραφοr 2
τηr συµφωνÄιαr για την κοινωνικ Äη πολιτικ Äη, διαβουλε Äυ-
θηκε µε τουr κοινωνικο Äυr εταÄιρουr για τον ενδεχ Äοµενο
προσανατολισµ Äο µιαr κοινοτικ Äηr δρ Äασηr σε θ Äεµατα
ευελιξ Äιαr του χρ Äονου εργασÄιαr και ασφ Äαλειαr των
εργαζοµ Äενων·

(7) Äοτι η Επιτροπ Äη, κρÄινονταr µετ Äα τη διαβο Äυλευση αυτ Äη
Äοτι Äηταν σκ Äοπιµη η αν Äαληψη κοινοτικ Äηr δρ Äασηr,
διαβουλε Äυθηκε εκ ν Äεου µε τουr κοινωνικο Äυr εταÄιρουr
σε κοινοτικ Äο επÄιπεδο επÄι του περιεχοµ Äενου τηr µελετ Äω-
µενηr πρ Äοτασηr, σ Äυµφωνα µε το Äαρθρο 3 παρ Äαγραφοr
3 τηr εν λ Äογω συµφωνÄιαr·

(8) Äοτι οι διεπαγγελµατικ Äεr οργαν Äωσειr γενικο Äυ χαρα-
κτ Äηρα [η ÄΕνωση Συνοµοσπονδι Äων ΒιοµηχανÄιαr και
Εργοδοτ Äων τηr Ευρ Äωπηr (UNICE), το ΕυρωπαÏικ Äο
Κ Äεντρο ∆ηµοσÄιων Επιχειρ Äησεων (CEEP) και η Ευρω-
παÏικ Äη ΣυνοµοσπονδÄια Συνδικ Äατων (CES)] ανακοÄινωσαν
στην Επιτροπ Äη, µε κοιν Äη τουr επιστολ Äη, στιr 19
ΙουνÄιου 1996, τη βο Äυλησ Äη τουr να κιν Äησουν τη διαδι-
κασÄια που προβλ Äεπεται στο Äαρθρο 4 τηr συµφωνÄιαr
για την κοινωνικ Äη πολιτικ Äη· Äοτι ζ Äητησαν απ Äο την
Επιτροπ Äη, µε κοιν Äη τουr επιστολ Äη, στιr 12 ΜαρτÄιου
1997, συµπληρωµατικ Äη προθεσµÄια τρι Äων µην Äων· Äοτι η
Επιτροπ Äη εν Äεκρινε την προθεσµÄια αυτ Äη·

(9) Äοτι οι εν λ Äογω επαγγελµατικ Äεr οργαν Äωσειr συν Äηψαν,
στιr 6 ΙουνÄιου 1997, συµφωνÄια-πλαÄισιο για την εργασÄια
µερικ Äηr απασχ Äολησηr και διαβÄιβασαν στην Επιτροπ Äη
το κοιν Äο τουr αÄιτηµα να υλοποιηθεÄι αυτ Äη η
συµφωνÄια-πλαÄισιο, σ Äυµφωνα µε το Äαρθρο 4 παρ Äαγρα-
φοr 2 τηr συµφωνÄιαr για την κοινωνικ Äη πολιτικ Äη·

(10) Äοτι το Συµβο Äυλιο, στο ψ Äηφισµ Äα του τηr 6ηr ∆εκεµ-
βρÄιου 1994, για ορισµ Äενεr προοπτικ Äεr µιαr κοινωνικ Äηr
πολιτικ Äηr τηr ΕυρωπαÏικ Äηr ÄΕνωσηr: συµβολ Äη στην
οικονοµικ Äη και κοινωνικ Äη σ Äυγκλιση τηr ÄΕνωσηr (4),
κ Äαλεσε τουr κοινωνικο Äυr εταÄιρουr να εκµεταλλευθο Äυν
τιr δυνατ Äοτητεr σ Äυναψηr συµβ Äασεων, δεδοµ Äενου Äοτι,
κατ Äα γενικ Äο καν Äονα, γνωρÄιζουν καλ Äυτερα τα κοινω-
νικ Äα προβλ Äηµατα και την κοινωνικ Äη πραγµατικ Äοτητα·

(11) Äοτι η επιθυµÄια των υπογραφ Äοντων µερ Äων Äηταν να
συν Äαψουν συµφωνÄια-πλαÄισιο για την εργασÄια µερικ Äηr
απασχ Äολησηr, η οποÄια να περι Äεχει τιr γενικ Äεr αρχ Äεr
και τιr ελ Äαχιστεr απαιτ Äησειr σχετικ Äα µε την εργασÄια

(1) ΕΕ C 224 τηr 8. 9. 1990, σ. 6.
(2) ΕΕ C 305 τηr 5. 12. 1990, σ. 8.
(3) ΕΕ C 224 τηr 8. 9. 1990, σ. 4. (4) ΕΕ C 368 τηr 23. 12. 1994, σ. 6.
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µερικ Äηr απασχ Äολησηr· Äοτι εξεδ Äηλωσαν τη βο Äυληση να
συγκροτ Äησουν Äενα γενικ Äο πλαÄισιο για την εξ Äαλειψη
των διακρÄισεων ειr β Äαροr των εργαζοµ Äενων µε µερικ Äη
απασχ Äοληση και να συµβ Äαλουν στην αν Äαπτυξη δυνα-
τοτ Äητων για την εργασÄια µερικ Äηr απασχ Äολησηr σε µια
αποδεκτ Äη β Äαση για τουr εργοδ Äοτεr και τουr εργαζοµ Äε-
νουr·

(12) Äοτι οι κοινωνικοÄι εταÄιροι θ Äελησαν να προσδ Äωσουν
ιδιαÄιτερη προσοχ Äη στην εργασÄια µερικ Äηr απασχ Äο-
λησηr, επισηµαÄινονταr Äοτι ε Äιχαν την πρ Äοθεση να
εξετ Äασουν και το ενδεχ Äοµενο παρ Äοµοιων συµφωνι Äων
για Äαλλεr µορφ Äεr εργασÄιαr·

(13) Äοτι, στα συµπερ Äασµατα του ΕυρωπαÏικο Äυ ΣυµβουλÄιου
του ÄΑµστερνταµ, οι αρχηγοÄι κρατ Äων και κυβερν Äησεων
τηr ΕυρωπαÏικ Äηr ÄΕνωσηr εξ Äεφρασαν ζωηρ Äη ικανοποÄι-
ηση για τη συµφωνÄια που συν Äηφθη απ Äο τουr κοινωνι-
κο Äυr εταÄιρουr σε θ Äεµατα εργασÄιαr µερικ Äηr απασχ Äο-
λησηr·

(14) Äοτι η προσ Äηκουσα πρ Äαξη για την υλοποÄιηση αυτ Äηr τηr
συµφωνÄιαr-πλαισÄιου εÄιναι µια οδηγÄια, κατ Äα την Äεννοια
του Äαρθρου 189 τηr συνθ Äηκηr· Äοτι η παρο Äυσα οδηγÄια
δεσµε Äυει συνεπ Äωr τα κρ Äατη µ Äελη ωr προr το αποτ Äελε-
σµα που πρ Äεπει να επιτευχθεÄι, αφ Äηνονταr τον τ Äυπο και
τα µ Äεσα στην αρµοδι Äοτητα των εθνικ Äων αρχ Äων·

(15) Äοτι, σ Äυµφωνα µε την αρχ Äη τηr επικουρικ Äοτηταr και την
αρχ Äη τηr αναλογικ Äοτηταr, Äοπωr περι Äεχονται στο
Äαρθρο 3Β τηr συνθ Äηκηr, οι στ Äοχοι τηr παρο Äυσαr
οδηγÄιαr δεν µπορο Äυν να ικανοποιηθο Äυν επαρκ Äωr απ Äο
τα κρ Äατη µ Äελη και δ Äυνανται συνεπ Äωr να επιτευχθο Äυν
καλ Äυτερα σε κοινοτικ Äο επÄιπεδο· Äοτι η παρο Äυσα οδηγÄια
δεν υπερβαÄινει Äο,τι ε Äιναι απαραÄιτητο για την επÄιτευξη
αυτ Äων των στ Äοχων·

(16) Äοτι, Äοσον αφορ Äα τουr Äορουr που χρησιµοποιο Äυνται στη
συµφωνÄια-πλαÄισιο χωρÄιr να προσδιορÄιζονται επα-
κριβ Äωr, η παρο Äυσα οδηγÄια αφ Äηνει στα κρ Äατη µ Äελη τη
µ Äεριµνα να παρ Äασχουν σχετικο Äυr ορισµο Äυr σ Äυµφωνα
µε το εθνικ Äο δÄικαιο Äη/και τιr εθνικ Äεr πρακτικ Äεr, Äοπωr
συµβαÄινει µε Äαλλεr οδηγÄιεr του κοινωνικο Äυ τοµ Äεα που
χρησιµοποιο Äυν παρ Äοµοιουr Äορουr, µε την προÏυπ Äοθεση
Äοτι οι εν λ Äογω ορισµοÄι δεν θα αντιτ Äιθενται προr το
περιεχ Äοµενο τηr συµφωνÄιαr-πλαισÄιου·

(17) Äοτι η Επιτροπ Äη συν Äεταξε την πρ Äοταση οδηγÄιαr,
σ Äυµφωνα µε την ανακοÄινωσ Äη τηr τηr 14ηr ∆εκεµβρÄιου
1993 για την εφαρµογ Äη του πρωτοκ Äολλου (αριθ. 14)
σχετικ Äα µε την κοινωνικ Äη πολιτικ Äη και σ Äυµφωνα µε
την ανακοÄινωσ Äη τηr τηr 18ηr ΣεπτεµβρÄιου 1996 για την
αν Äαπτυξη του κοινωνικο Äυ διαλ Äογου σε κοινοτικ Äο
επÄιπεδο, λαµβ Äανονταr υπ Äοψη την αντιπροσωπευτικ Äο-
τητα των υπογραφ Äοντων µερ Äων και τη νοµιµ Äοτητα των
ρητρ Äων τηr συµφωνÄιαr-πλαισÄιου·

(18) Äοτι η Επιτροπ Äη επεξεργ Äασθηκε την πρ Äοταση οδηγÄιαr
λαµβ Äανονταr υπ Äοψη τηr το Äαρθρο 2 παρ Äαγραφοr 2 τηr
συµφωνÄιαr για την κοινωνικ Äη πολιτικ Äη, που προβλ Äεπει
Äοτι η νοµοθεσÄια στον κοινωνικ Äο τοµ Äεα αποφε Äυγει την

«επιβολ Äη διοικητικ Äων, οικονοµικ Äων και νοµικ Äων
εξαναγκασµ Äων, οι οποÄιοι θα παρεµπ Äοδιζαν τη δηµιουρ-
γ Äια και την αν Äαπτυξη των µικροµεσαÄιων επιχειρ Äη-
σεων»·

(19) Äοτι η Επιτροπ Äη, σ Äυµφωνα µε την ανακοÄινωσ Äη τηr τηr
14ηr ∆εκεµβρÄιου 1993 για την εφαρµογ Äη του πρωτο-
κ Äολλου (αριθ. 14) σχετικ Äα µε την κοινωνικ Äη πολιτικ Äη,
ενηµ Äερωσε το ΕυρωπαÏικ Äο Κοινοβο Äυλιο, αποστ Äελλο-
ντ Äαr του το κεÄιµενο τηr πρ Äοτασηr οδηγÄιαr στο οποÄιο
περιλαµβ Äανεται η συµφωνÄια-πλαÄισιο·

(20) Äοτι η Επιτροπ Äη ενηµ Äερωσε επÄισηr την Οικονοµικ Äη και
Κοινωνικ Äη Επιτροπ Äη·

(21) Äοτι η ρ Äητρα 6 παρ Äαγραφοr 1 τηr συµφωνÄιαr-πλαισÄιου
προβλ Äεπει Äοτι τα κρ Äατη µ Äελη Äη/και οι κοινωνικοÄι εταÄι-
ροι µπορο Äυν να διατηρ Äησουν Äη να εισαγ Äαγουν ευνοÏικ Äο-
τερεr διατ Äαξειr·

(22) Äοτι η ρ Äητρα 6 παρ Äαγραφοr 2 τηr συµφωνÄιαr-πλαισÄιου
προβλ Äεπει Äοτι η εφαρµογ Äη τηr παρο Äυσαr οδηγÄιαr δεν
µπορεÄι να δικαιολογ Äησει οπισθοδρ Äοµηση σε σχ Äεση µε
την παρο Äυσα κατ Äασταση σε κ Äαθε κρ Äατοr µ Äελοr·

(23) Äοτι ο Κοινοτικ Äοr Χ Äαρτηr των θεµελιωδ Äων κοινωνικ Äων
δικαιωµ Äατων των εργαζοµ Äενων αναγνωρÄιζει τη σπου-
δαι Äοτητα του αγ Äωνα κατ Äα των διακρÄισεων σε Äολεr
τουr τιr µορφ Äεr, ιδ Äιωr δε εκεÄινων που βασÄιζονται στο
φ Äυλλο, το χρ Äωµα, τη φυλ Äη, τιr απ Äοψειr και τιr πεποιθ Äη-
σειr·

(24) Äοτι στο Äαρθρο ΣΤ παρ Äαγραφοr 2 τηr συνθ Äηκηr για την
ΕυρωπαÏικ Äη ÄΕνωση ορÄιζει Äοτι «η ÄΕνωση σ Äεβεται τα
θεµελι Äωδη δικαι Äωµατα, Äοπωr κατοχυρ Äωνονται µε την
ευρωπαÏικ Äη σ Äυµβαση για την προστασÄια των δικαιωµ Äα-
των του ανθρ Äωπου και των θεµελιωδ Äων ελευθερι Äων και
Äοπωr προκ Äυπτουν απ Äο τιr κοιν Äεr συνταγµατικ Äεr παρα-
δ Äοσειr των κρατ Äων µελ Äων, ωr γενικ Äεr αρχ Äεr του κοινο-
τικο Äυ δικαÄιου»·

(25) Äοτι τα κρ Äατη µ Äελη µπορο Äυν να αναθ Äεσουν στουr
κοινωνικο Äυr εταÄιρουr, Äεπειτα απ Äο κοιν Äο τουr αÄιτηµα,
την εφαρµογ Äη τηr παρο Äυσαr οδηγÄιαr, µε την προÏυπ Äο-
θεση Äοτι θα λ Äαβουν κ Äαθε απαραÄιτητο µ Äετρο που θα
τουr επιτρ Äεπει να εÄιναι αν Äα π Äασα στιγµ Äη σε θ Äεση να
εξασφαλÄιζουν τα αποτελ Äεσµατα που επιβ Äαλλει η
παρο Äυσα οδηγÄια·

(26) Äοτι η υλοποÄιηση τηr συµφωνÄιαr-πλαισÄιου συµβ Äαλλει
στην επÄιτευξη των στ Äοχων που αναφ Äερονται στο Äαρθρο
1 τηr συµφωνÄιαr για την κοινωνικ Äη πολιτικ Äη,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ÄΑρθρο 1

Η παρο Äυσα οδηγÄια αποσκοπεÄι στην υλοποÄιηση τηr συµφω-
νÄιαr-πλαισÄιου για την εργασÄια µερικ Äηr απασχ Äολησηr, η
οποÄια συν Äηφθη στιr 6 ΙουνÄιου 1997 απ Äο τιr διεπαγγελµατι-
κ Äεr οργαν Äωσειr γενικο Äυ χαρακτ Äηρα (UNICE, CEEP, CES) και
η οποÄια περι Äεχεται στο παρ Äαρτηµα.
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ÄΑρθρο 2

1. Τα κρ Äατη µ Äελη θ Äετουν σε ισχ Äυ τιr νοµοθετικ Äεr, κανονι-
στικ Äεr και διοικητικ Äεr διατ Äαξειr που εÄιναι απαραÄιτητεr για
να συµµορφωθο Äυν µε την παρο Äυσα οδηγÄια το αργ Äοτερο στιr
20 ΙανουαρÄιου 2000 Äη διασφαλÄιζουν το αργ Äοτερο µ Äεχρι την
ηµεροµηνÄια αυτ Äη Äοτι οι κοινωνικοÄι εταÄιροι λαµβ Äανουν τα
αναγκαÄια µ Äετρα µ Äεσω συµφωνÄιαr· τα κρ Äατη µ Äελη οφεÄιλουν
να λαµβ Äανουν κ Äαθε απαραÄιτητο µ Äετρο που να τουr επιτρ Äε-
πει αν Äα π Äασα στιγµ Äη να εÄιναι σε θ Äεση να διασφαλÄιζουν τα
αποτελ Äεσµατα που επιβ Äαλλει η παρο Äυσα οδηγÄια. Πληροφο-
ρο Äυν αµ Äεσωr σχετικ Äα την Επιτροπ Äη.

Τα κρ Äατη µ Äελη µπορο Äυν, ε Äαν ε Äιναι απαραÄιτητο, προκειµ Äενου
να ληφθο Äυν υπ Äοψη ιδιαÄιτερεr δυσχ Äερειεr Äη η υλοποÄιηση µε
συλλογικ Äη σ Äυµβαση, να διαθ Äετουν συµπληρωµατικ Äο
χρονικ Äο δι Äαστηµα εν Äοr Äετουr κατ’ αν Äωτατο Äοριο.

ΟφεÄιλουν να πληροφορο Äυν αµ Äεσωr την Επιτροπ Äη για τα
ζητ Äηµατα αυτ Äα.

Οι διατ Äαξειr αυτ Äεr, Äοταν θεσπÄιζονται απ Äο τα κρ Äατη µ Äελη,
αναφ Äερονται στην παρο Äυσα οδηγÄια Äη συνοδε Äυονται απ Äο µια
τ Äετοια αναφορ Äα κατ Äα την επÄισηµη δηµοσÄιευσ Äη τουr. Οι
λεπτοµ Äερειεr τηr αναφορ Äαr αυτ Äηr καθορÄιζονται απ Äο τα
κρ Äατη µ Äελη.

2. Τα κρ Äατη µ Äελη ανακοιν Äωνουν στην Επιτροπ Äη το
κεÄιµενο των ουσιαστικ Äων διατ Äαξεων εσωτερικο Äυ δικαÄιου
που Äεχουν θεσπÄισει Äη που θεσπÄιζουν στον τοµ Äεα που δι Äεπει
η παρο Äυσα οδηγÄια.

ÄΑρθρο 3

Η παρο Äυσα οδηγÄια αρχÄιζει να ισχ Äυει την ηµ Äερα τηr δηµοσÄι-
ευσ Äηr τηr στην ΕπÄισηµη ΕφηµερÄιδα των ΕυρωπαÏικ Äων
Κοινοτ Äητων.

ÄΑρθρο 4

Η παρο Äυσα οδηγÄια απευθ Äυνεται στα κρ Äατη µ Äελη.

Βρυξ Äελλεr, 15 ∆εκεµβρÄιου 1997.

Για το Συµβο Äυλιο

Ο Πρ Äοεδροr

J.-C. JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜVΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠροοÄιµιο

Η παρο Äυσα συµφωνÄια-πλαÄισιο αποτελεÄι µια συµβολ Äη στη συνολικ Äη ευρωπαÏικ Äη στρατηγικ Äη για την απασχ Äοληση.
Η εργασÄια µερικ Äηr απασχ Äολησηr εÄιχε σηµαντικ Äη επÄιδραση στην απασχ Äοληση κατ Äα τα τελευταÄια χρ Äονια. Για το
λ Äογο αυτ Äο, τα συµβαλλ Äοµενα µ Äερη τηr παρο Äυσαr συµφωνÄιαr Äεδωσαν προτεραι Äοτητα στην εν λ Äογω µορφ Äη εργα-
σÄιαr. Πρ Äοθεση των συµβαλλοµ Äενων µερ Äων εÄιναι να εξετ Äασουν την αν Äαγκη σ Äυναψηr παρ Äοµοιων συµφωνι Äων και για
Äαλλεr ευ Äελικτεr µορφ Äεr εργασÄιαr.

ΑναγνωρÄιζονταr την ποικιλοµορφÄια τηr κατ Äαστασηr που ισχ Äυει στα κρ Äατη µ Äελη και αναγνωρÄιζονταr Äοτι η εργα-
σÄια µερικ Äηr απασχ Äολησηr αποτελεÄι µια µορφ Äη απασχ Äολησηr σε συγκεκριµ Äενουr τοµεÄιr και δραστηρι Äοτητεr, η
παρο Äυσα συµφωνÄια θεσπÄιζει τιr γενικ Äεr αρχ Äεr και ελ Äαχιστεr προδιαγραφ Äεr σχετικ Äα µε την εργασÄια µερικ Äηr
απασχ Äολησηr. Καταδεικν Äυει την ετοιµ Äοτητα των κοινωνικ Äων εταÄιρων να θεσπÄισουν Äενα γενικ Äο πλαÄισιο για την
εξ Äαλειψη των διακρÄισεων ειr β Äαροr εργαζοµ Äενων µε µερικ Äη απασχ Äοληση και να υποστηρÄιξουν τη δηµιουργÄια δυνα-
τοτ Äητων εργασÄιαr µερικ Äηr απασχ Äολησηr, σε µια β Äαση που εÄιναι αποδεκτ Äη τ Äοσο απ Äο τουr εργοδ Äοτεrr Äοσο και απ Äο
τουr εργαζ Äοµενουr.

Η παρο Äυσα συµφωνÄια αφορ Äα τιr συνθ Äηκεr εργασÄιαr των εργαζοµ Äενων µε µερικ Äη απασχ Äοληση, αναγνωρÄιζονταr Äοτι
θ Äεµατα που αφορο Äυν την υποχρεωτικ Äη κοινωνικ Äη ασφ Äαλιση υπ Äαγονται στην αρµοδι Äοτητα των κρατ Äων µελ Äων. Στα
πλαÄισια τηr αρχ Äηr τηr µη δι Äακρισηr, τα συµβαλλ Äοµενα µ Äερη τηr παρο Äυσαr συµφωνÄιαr υπ Äεγραψαν την ευρωπαÏικ Äη
δ Äηλωση για την απασχ Äοληση του ΕυρωπαÏικο Äυ ΣυµβουλÄιου που συν Äηλθε το ∆εκ Äεµβριο του 1996 στο ∆ουβλÄινο,
στην οποÄια το Συµβο Äυλιο, µεταξ Äυ Äαλλων, επισηµαÄινει την αν Äαγκη να καταστο Äυν τα συστ Äηµατα κοινωνικ Äηr ασφ Äα-
λισηr πιο φιλικ Äα προr την απασχ Äοληση, «µε την αν Äαπτυξη συστηµ Äατων προστασÄιαr που θα µπορο Äυν να προσαρµο-
στο Äυν σε ν Äεα πρ Äοτυπα εργασÄιαr και να παρ Äεχουν την κατ Äαλληλη προστασÄια στα Äατοµα που απασχολο Äυνται µε
αυτ Äεr τιr µορφ Äεr εργασÄιαr». Τα συµβαλλ Äοµενα µ Äερη τηr παρο Äυσαr συµφωνÄιαr θεωρο Äυν Äοτι η δ Äηλωση αυτ Äη πρ Äεπει
να εφαρµοστεÄι στην πρ Äαξη.

Οι CES, UNICE και CEEP ζητο Äυν απ Äο την Επιτροπ Äη την υποβολ Äη προr το Συµβο Äυλιο τηr παρο Äυσαr
συµφωνÄιαr-πλαισÄιου µε την οποÄια οι προδιαγραφ Äεr αυτ Äεr, µ Äεσω αποφ Äασεωr, θα καταστο Äυν δεσµευτικ Äεr για τα
κρ Äατη µ Äελη που Äεχουν προσυπογρ Äαψει τη συµφωνÄια για την κοινωνικ Äη πολιτικ Äη, η οποÄια Äεχει προσαρτηθεÄι στο
πρωτ Äοκολλο (αριθ. 14) για την κοινωνικ Äη πολιτικ Äη, το οποÄιο προσαρτ Äαται στη συνθ Äηκη για την Äιδρυση τηr Ευρω-
παÏικ Äηr Κοιν Äοτηταr.

Τα συµβαλλ Äοµενα µ Äερη τηr παρο Äυσαr συµφωνÄιαr κ Äαλεσαν την Επιτροπ Äη, στην πρ Äοτασ Äη τηr για την εφαρµογ Äη τηr
παρο Äυσαr συµφωνÄιαr, να ζητ Äησει απ Äο τα κρ Äατη µ Äελη να εγκρÄινουν τιr νοµοθετικ Äεr, κανονιστικ Äεr και διοικητικ Äεr
διατ Äαξειr που απαιτο Äυνται για τη συµµ Äορφωση µε την απ Äοφαση του ΣυµβουλÄιου εντ Äοr δ Äυο ετ Äων το αργ Äοτερο απ Äο
την Äεκδοση τηr απ Äοφασηr Äη να εξασφαλÄισει (1) Äοτι οι κοινωνικοÄι εταÄιροι λαµβ Äανουν τα αναγκαÄια µ Äετρα, µ Äεσω
συµφωνÄιαr, πριν απ Äο το τ Äελοr αυτ Äηr τηr περι Äοδου. Τα κρ Äατη µ Äελη µπορο Äυν, εφ Äοσον εÄιναι αναγκαÄιο, προκειµ Äενου
να συνεκτιµηθο Äυν ιδιαÄιτερεr δυσκολÄιεr Äη η εφαρµογ Äη µιαr συλλογικ Äηr σ Äυµβασηr, να διαθ Äετουν Äενα συµπληρωµα-
τικ Äο Äετοr, κατ’ αν Äωτατο Äοριο, για να συµµορφωθο Äυν µε την παρο Äυσα δι Äαταξη.

Με κ Äαθε επιφ Äυλαξη Äοσον αφορ Äα το ρ Äολο των εθνικ Äων δικαστηρÄιων και του ∆ικαστηρÄιου των ΕυρωπαÏικ Äων Κοινο-
τ Äητων, τα συµβαλλ Äοµενα µ Äερη τηr παρο Äυσαr συµφωνÄιαr ζητο Äυν Äοπωr κ Äαθε θ Äεµα που αφορ Äα την ερµηνεÄια τηr
παρο Äυσαr συµφωνÄιαr σε ευρωπαÏικ Äο επÄιπεδο, σε πρ Äωτη φ Äαση, τουr κοινοποιε Äιται απ Äο την Επιτροπ Äη προr γνωµοδ Äο-
τηση.

Γενικ Äεr παρατηρ Äησειr

1. ÄΕχονταr υπ Äοψη τη συµφωνÄια για την κοινωνικ Äη πολιτικ Äη, που προσαρτ Äαται στο πρωτ Äοκολλο (αριθ. 14) σχετικ Äα
µε την κοινωνικ Äη πολιτικ Äη, το οποÄιο ε Äιναι προσαρτηµ Äενο στη συνθ Äηκη για την Äιδρυση τηr ΕυρωπαÏικ Äηr Κοιν Äο-
τηταr, και ιδ Äιωr το Äαρθρο 3 παρ Äαγραφοr 4 και το Äαρθρο 4 παρ Äαγραφοr 2,

Εκτιµ Äωνταr:

2. Äοτι το Äαρθρο 4 παρ Äαγραφοr 2 τηr συµφωνÄιαr για την κοινωνικ Äη πολιτικ Äη προβλ Äεπει Äοτι οι συµφωνÄιεr που συν Äα-
πτονται σε κοινοτικ Äο επÄιπεδο υλοποιο Äυνται Äοταν το ζητο Äυν απ Äο κοινο Äυ τα υπογρ Äαφοντα µ Äερη, µε απ Äοφαση του
ΣυµβουλÄιου που λαµβ Äανεται µετ Äα απ Äο πρ Äοταση τηr Επιτροπ Äηr·

3. Äοτι, στο δε Äυτερο Äεγγραφο διαβο Äυλευσηr σχετικ Äα µε το ελαστικ Äο ωρ Äαριο εργασÄιαr και την ασφ Äαλεια των εργα-
ζοµ Äενων, η Επιτροπ Äη ανακοιν Äωνει την πρ Äοθεσ Äη τηr να προτεÄινει Äενα νοµικ Äα δεσµευτικ Äο κοινοτικ Äο µ Äετρο·

(1) Κατ Äα την Äεννοια του Äαρθρου 2 παρ Äαγραφοr 4 τηr συµφωνÄιαr για την κοινωνικ Äη πολιτικ Äη που περι Äεχεται στη συνθ Äηκη περÄι ιδρ Äυσε-
ωr τηr ΕυρωπαÏικ Äηr Κοιν Äοτηταr.
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4. Äοτι στα συµπερ Äασµατα του ΕυρωπαÏικο Äυ ΣυµβουλÄιου που συν Äηλθαν στο ÄΕσσεν επισηµαÄινεται η αν Äαγκη λ Äηψηr
µ Äετρων για την προ Äωθηση τηr απασχ Äολησηr και των Äισων ευκαιρι Äων για Äανδρεr και γυναÄικεr και ζητεÄιται η
λ Äηψη µ Äετρων µε στ Äοχο «την α Äυξηση τηr πυκν Äοτηταr σε απασχ Äοληση τηr οικονοµικ Äηr αν Äαπτυξηr, ειδικ Äοτερα
µ Äεσω µιαr πιο ευ Äελικτηr οργ Äανωσηr τηr εργασÄιαr, που θα πρ Äεπει να ανταποκρÄινεται τ Äοσο στιr επιθυµÄιεr των
εργαζοµ Äενων Äοσο και στιr απαιτ Äησειr του ανταγωνισµο Äυ»·

5. Äοτι τα συµβαλλ Äοµενα µ Äερη τηr παρο Äυσαr συµφωνÄιαr αποδÄιδουν σηµασÄια στη λ Äηψη µ Äετρων για τη διευκ Äολυνση
τηr πρ Äοσβασηr ανδρ Äων και γυναικ Äων σε εργασÄια µερικ Äηr απασχ Äολησηr, προκειµ Äενου να µπορ Äεσουν να προετοι-
µαστο Äυν για συνταξιοδ Äοτηση, για την εναρµ Äονιση τηr επαγγελµατικ Äηr και οικογενειακ Äηr τουr ζω Äηr και την
αξιοποÄιηση των δυνατοτ Äητων εκπαÄιδευσηr και κατ Äαρτισηr Äωστε να βελτι Äωσουν τιr ικαν Äοτητεr και τιr ευκαιρÄιεr
σταδιοδρ Äοµησ Äηr τουr, προr αµοιβαÄιο Äοφελοr των εργοδοτ Äων και των εργαζοµ Äενων, κατ Äα τρ Äοπο που θα συν Äε-
βαλε στην αν Äαπτυξη τηr επιχεÄιρησηr·

6. Äοτι η παρο Äυσα συµφωνÄια παραπ Äεµπει στα κρ Äατη µ Äελη και τουr κοινωνικο Äυr εταÄιρουr για τη θ Äεσπιση των επιµ Äε-
ρουr καν Äονων εφαρµογ Äηr αυτ Äων των γενικ Äων αρχ Äων καθ Äωr και των ελ Äαχιστων προδιαγραφ Äων και διατ Äαξεων,
προκειµ Äενου να συνεκτιµηθεÄι η κατ Äασταση σε κ Äαθε κρ Äατοr µ Äελοr·

7. Äοτι η παρο Äυσα συµφωνÄια λαµβ Äανει υπ Äοψη την αν Äαγκη να βελτιωθο Äυν οι απαιτ Äησειr τηr κοινωνικ Äηr πολιτικ Äηr,
να ενισχυθεÄι η ανταγωνιστικ Äοτητα τηr κοινοτικ Äηr οικονοµÄιαr και να αποφευχθεÄι η επιβολ Äη διοικητικ Äων, οικο-
νοµικ Äων και νοµικ Äων δεσµε Äυσεων που παρεµποδÄιζουν τη δηµιουργÄια και την αν Äαπτυξη των µικροµεσαÄιων
επιχειρ Äησεων·

8. Äοτι οι κοινωνικοÄι εταÄιροι ε Äιναι πλ Äεον αρµ Äοδιοι να εξε Äυρουν λ Äυσειr ανταποκριν Äοµενεr στιr αν Äαγκεr των εργο-
δοτ Äων και των εργαζοµ Äενων και Äοτι, κατ Äα συν Äεπεια, πρ Äεπει να τουr δοθεÄι ιδιαÄιτεροr ρ Äολοr στην υλοποÄιηση και
την εφαρµογ Äη τηr παρο Äυσαr συµφωνÄιαr,

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΝΗΨΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜVΩΝΙΑ:

Ρ Äητρα 1: Στ Äοχοr

Στ Äοχοr τηr παρο Äυσαr συµφωνÄιαr-πλαισÄιου εÄιναι:

α) η εξ Äαλειψη των διακρÄισεων ειr β Äαροr των εργαζοµ Äενων µερικ Äηr απασχ Äολησηr και η βελτÄιωση τηr ποι Äοτηταr
τηr εργασÄιαr µε µερικ Äη απασχ Äοληση·

β) η προ Äωθηση τηr εργασÄιαr µε µερικ Äη απασχ Äοληση σε εθελοντικ Äη β Äαση και η συµβολ Äη στην ευ Äελικτη οργ Äανωση
του χρ Äονου εργασÄιαr, κατ Äα τρ Äοπο που θα λαµβ Äανει υπ Äοψη τιr αν Äαγκεr των εργοδοτ Äων και των εργαζοµ Äενων.

Ρ Äητρα 2: ΠεδÄιο εφαρµογ Äηr

1. Η παρο Äυσα συµφωνÄια εφαρµ Äοζεται για Äολουr τουr εργαζ Äοµενουr µε µερικ Äη απασχ Äοληση, που Äεχουν σ Äυµβαση Äη
σχ Äεση εργασÄιαr προσδιοριζ Äοµενη απ Äο τη νοµοθεσÄια, τιr συλλογικ Äεr συµβ Äασειr Äη πρακτικ Äεr που ισχ Äυουν σε
κ Äαθε κρ Äατοr µ Äελοr.

2. Τα κρ Äατη µ Äελη, Äυστερα απ Äο διαβο Äυλευση µε τουr κοινωνικο Äυr εταÄιρουr σ Äυµφωνα µε την εθνικ Äη νοµοθεσÄια, τιr
συλλογικ Äεr συµβ Äασειr Äη πρακτικ Äεr Äη/και οι κοινωνικοÄι εταÄιροι στο αντÄιστοιχο επÄιπεδο, σ Äυµφωνα µε τιr εθνικ Äεr
εφαρµοζ Äοµενεr εργασιακ Äεr σχ Äεσειr, µπορο Äυν, για αντικειµενικο Äυr λ Äογουr, να εξαιρ Äεσουν εντελ Äωr Äη εν µ Äερει απ Äο
τιr διατ Äαξειr τηr παρο Äυσαr συµφωνÄιαr εργαζ Äοµενουr µε µερικ Äη απασχ Äοληση που εργ Äαζονται σε ευκαιριακ Äη
β Äαση. Οι εξαιρ Äεσειr αυτ Äεr θα πρ Äεπει να επανεξετ Äαζονται περιοδικ Äα, προκειµ Äενου να διαπιστ Äωνεται αν οι αντι-
κειµενικοÄι λ Äογοι που συν Äετρεχαν για τη θ Äεσπισ Äη τουr εξακολουθο Äυν να υφÄιστανται.

Ρ Äητρα 3: ΟρισµοÄι

Για τουr σκοπο Äυr τηr παρο Äυσαr συµφωνÄιαr, νοο Äυνται ωr:

1. «Εργαζ Äοµενοr µε µερικ Äη απασχ Äοληση»: ο εργαζ Äοµενοr που οι Äωρεr εργασÄιαr του, υπολογιζ Äοµενεr σε εβδοµαδι-
αÄια β Äαση Äη κατ Äα µ Äεσο Äορο για µια περÄιοδο απασχ Äολησηr εν Äοr Äετουr, ε Äιναι λιγ Äοτερεr απ Äο τιr κανονικ Äεr Äωρεr
εργασÄιαr εν Äοr συγκρÄισιµου εργαζ Äοµενου µε πλ Äηρη απασχ Äοληση.

2. «ΣυγκρÄισιµοr εργαζ Äοµενοr µε πλ Äηρη απασχ Äοληση»: ο εργαζ Äοµενοr µε πλ Äηρη απασχ Äοληση που εργ Äαζεται στην
Äιδια επιχεÄιρηση, Äεχει την Äιδια µορφ Äη σ Äυµβασηr Äη σχ Äεσηr απασχ Äολησηr και εκτελεÄι τα Äιδια Äη παρ Äοµοια καθ Äη-
κοντα, λαµβανοµ Äενων υπ Äοψη και Äαλλων παραγ Äοντων, Äοπωr η αρχαι Äοτητα και η ειδÄικευση.

ÄΟταν στην επιχεÄιρηση δεν υπ Äαρχει συγκρÄισιµοr εργαζ Äοµενοr µε πλ Äηρη απασχ Äοληση, η σ Äυγκριση πρ Äεπει να
γÄινεται µε αναφορ Äα στην εκ Äαστοτε εφαρµοστ Äεα συλλογικ Äη σ Äυµβαση Äη, Äοπου δεν υφÄισταται εφαρµοστ Äεα συλλο-
γικ Äη σ Äυµβαση, σ Äυµφωνα µε τιr εθνικ Äεr νοµοθεσÄιεr, συλλογικ Äεr συµβ Äασειr Äη πρακτικ Äεr.

Ρ Äητρα 4: Αρχ Äη τηr µη δι Äακρισηr

1. ÄΟσον αφορ Äα τιr συνθ Äηκεr απασχ Äολησηr, οι εργαζ Äοµενοι µε µερικ Äη απασχ Äοληση δεν πρ Äεπει να αντιµετωπÄιζο-
νται µε τρ Äοπο λιγ Äοτερο ευνοÏικ Äο απ’ Äο,τι οι συγκρÄισιµοι εργαζ Äοµενοι µε πλ Äηρη απασχ Äοληση για το λ Äογο και
µ Äονον Äοτι εργ Äαζονται µε µερικ Äη απασχ Äοληση, εκτ Äοr και αν η διαφορετικ Äη τουr µεταχεÄιριση δικαιολογεÄιται απ Äο
αντικειµενικο Äυr λ Äογουr.

2. ÄΟπου κρÄινεται αναγκαÄιο, εφαρµ Äοζεται η αρχ Äη pro rata temporis.
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3. Οι λεπτοµ Äερειεr εφαρµογ Äηr τηr παρο Äυσαr ρ Äητραr ορÄιζονται απ Äο τα κρ Äατη µ Äελη και/ Äη τουr κοινωνικο Äυr εταÄι-
ρουr, λαµβανοµ Äενηr υπ Äοψη τηr ευρωπαÏικ Äηr νοµοθεσÄιαr και των εθνικ Äων νοµοθεσι Äων, συλλογικ Äων συµβ Äασεων
και πρακτικ Äων.

4. Εφ Äοσον δικαιολογεÄιται απ Äο αντικειµενικο Äυr λ Äογουr, τα κρ Äατη µ Äελη, Äυστερα απ Äο διαβο Äυλευση µε τουr κοινωνι-
κο Äυr εταÄιρουr σ Äυµφωνα µε τιr εθνικ Äεr νοµοθεσÄιεr, συλλογικ Äεr συµβ Äασειr και πρακτικ Äεr, και/ Äη οι κοινωνικοÄι
εταÄιροι µπορο Äυν, Äοπου κρÄινεται αναγκαÄιο, να εξαρτο Äυν την πρ Äοσβαση σε συγκεκριµ Äενεr συνθ Äηκεr απασχ Äολησηr
απ Äο την περÄιοδο προÏυπηρεσÄιαr, το χρ Äονο που Äεχει εργαστεÄι και τα εισοδ Äηµατα του εργαζ Äοµενου. Οι προÏυποθ Äε-
σειr πρ Äοσβασηr εργαζ Äοµενων µε µερικ Äη απασχ Äοληση σε συγκεκριµ Äενεr συνθ Äηκεr εργασÄιαr πρ Äεπει να επανεξετ Äα-
ζονται περιοδικ Äα, λαµβανοµ Äενηr υπ Äοψη τηr αρχ Äηr τηr µη δι Äακρισηr, Äοπωr ορÄιζεται στη ρ Äητρα 4.1.

Ρ Äητρα 5: Ευκαιρ Äιεr για εργασÄια µερικ Äηr απασχ Äολησηr

1. Στα πλαÄισια τηr ρ Äητραr 1 τηr παρο Äυσαr συµφωνÄιαr και τηr αρχ Äηr τηr µη δι Äακρισηr µεταξ Äυ εργαζοµ Äενων µε
µερικ Äη απασχ Äοληση και εργαζοµ Äενων µε πλ Äηρη απασχ Äοληση:

α) τα κρ Äατη µ Äελη µπορο Äυν, Äυστερα απ Äο διαβο Äυλευση µε τουr κοινωνικο Äυr εταÄιρουr σ Äυµφωνα µε την εθνικ Äη
νοµοθεσÄια Äη πρακτικ Äη, να εντοπÄιζουν, να αντιµετωπÄιζουν και, Äοπου εÄιναι αναγκαÄιο, να εξαλεÄιφουν εµπ Äοδια
νοµικ Äηr Äη διοικητικ Äηr φ Äυσηr που µπορεÄι να περιορÄισουν τιr ευκαιρÄιεr εργασÄιαr µερικ Äηr απασχ Äολησηr·

β) οι κοινωνικοÄι εταÄιροι, ενεργ Äωνταr στα πλαÄισια των αρµοδιοτ Äητων τουr και µ Äεσω των διαδικασι Äων που
προβλ Äεπουν οι συλλογικ Äεr συµβ Äασειr, πρ Äεπει να εντοπÄιζουν, να αντιµετωπÄιζουν και, Äοπου εÄιναι αναγκαÄιο,
να εξαλεÄιφουν εµπ Äοδια νοµικ Äηr Äη διοικητικ Äηr φ Äυσηr που µπορεÄι να περιορÄισουν τιr ευκαιρÄιεr εργασÄιαr µερι-
κ Äηr απασχ Äολησηr.

2. Η Äαρνηση εν Äοr εργαζ Äοµενου να µεταβεÄι απ Äο εργασÄια πλ Äηρουr απασχ Äολησηr σε εργασÄια µε µερικ Äη απασχ Äοληση
Äη το αντÄιθετο, δεν πρ Äεπει απ Äο µ Äονη τηr να συνιστ Äα δικαιολογÄια απ Äολυσηr, υπ Äο την επιφ Äυλαξη απολ Äυσεων,
σ Äυµφωνα µε τιr εθνικ Äεr νοµοθεσÄιεr, συλλογικ Äεr συµβ Äασειr και πρακτικ Äεr, για Äαλλουr λ Äογουr που µπορεÄι να
προκ Äυψουν απ Äο τιr λειτουργικ Äεr απαιτ Äησειr τηr εν λ Äογω επιχεÄιρησηr.

3. Στο µ Äετρο του δυνατο Äυ, οι εργοδ Äοτεr πρ Äεπει να µελετο Äυν τα ακ Äολουθα:

α) αιτ Äηµατα των εργαζοµ Äενων για τη µετ Äαβασ Äη τουr απ Äο εργασÄια πλ Äηρουr απασχ Äολησηr σε εργασÄια µε µερικ Äη
απασχ Äοληση που προσφ Äερεται στα πλαÄισια τηr επιχεÄιρησηr·

β) αιτ Äηµατα των εργαζοµ Äενων για τη µετ Äαβασ Äη τουr απ Äο εργασÄια µερικ Äηr απασχ Äολησηr σε εργασÄια πλ Äηρουr
απασχ Äολησηr Äη για την α Äυξηση του χρ Äονου εργασÄιαr τουr εφ Äοσον υπ Äαρχει δυνατ Äοτητα·

γ) παροχ Äη Äεγκαιρηr ενηµ Äερωσηr για την Äυπαρξη θ Äεσεων εργασÄιαr µε πλ Äηρη Äη µερικ Äη απασχ Äοληση στην επιχεÄι-
ρηση, προκειµ Äενου να διευκολ Äυνονται οι µεταβ Äασειr απ Äο την εργασÄια πλ Äηρουr απασχ Äολησηr στην εργασÄια
µε µερικ Äη απασχ Äοληση και αντÄιστροφα·

δ) µ Äετρα για τη διευκ Äολυνση τηr πρ Äοσβασηr σε εργασÄια µε µερικ Äη απασχ Äοληση σε Äολα τα επÄιπεδα τηr επιχεÄι-
ρησηr, συµπεριλαµβανοµ Äενων εξειδικευµ Äενων και διοικητικ Äων θ Äεσεων και, Äοπου ενδεÄικνυται, διευκ Äολυνση
τηr πρ Äοσβασηr των εργαζοµ Äενων µε µερικ Äη απασχ Äοληση σε επαγγελµατικ Äη κατ Äαρτιση, για τη βελτÄιωση των
δυνατοτ Äητων σταδιοδρ Äοµησηr και επαγγελµατικ Äηr τουr κινητικ Äοτηταr·

ε) παροχ Äη κατ Äαλληληr ενηµ Äερωσηr για φορεÄιr εκπροσ Äωπησηr των εργαζοµ Äενων µε µερικ Äη απασχ Äοληση στην
επιχεÄιρηση.

Ρ Äητρα 6: ∆ιατ Äαξειr εφαρµογ Äηr

1. Τα κρ Äατη µ Äελη Äη/και οι κοινωνικοÄι εταÄιροι µπορο Äυν να διατηρ Äησουν Äη να εισαγ Äαγουν ευνοÏικ Äοτερεr διατ Äαξειr
απ Äο αυτ Äεr που προβλ Äεπονται στην παρο Äυσα συµφωνÄια.

2. Η εφαρµογ Äη των διατ Äαξεων τηr παρο Äυσαr συµφωνÄιαr δεν µπορεÄι να δικαιολογ Äησει οπισθοδρ Äοµηση σε σχ Äεση µε
το γενικ Äο επÄιπεδο προστασÄιαr των εργαζοµ Äενων στον τοµ Äεα που καλ Äυπτεται απ Äο την παρο Äυσα συµφωνÄια, και
το Äυτο υπ Äο την επιφ Äυλαξη του δικαι Äωµατοr των κρατ Äων µελ Äων Äη/και των κοινωνικ Äων εταÄιρων να εισ Äαγουν,
λαµβ Äανονταr υπ Äοψη την εξ Äελιξη τηr κατ Äαστασηr, διαφορετικ Äεr νοµοθετικ Äεr, κανονιστικ Äεr Äη συµβατικ Äεr διατ Äα-
ξειr, και υπ Äο την επιφ Äυλαξη τηr εφαρµογ Äηr τηr ρ Äητραr 5.1, εφ Äοσον τηρεÄιται η αρχ Äη τηr µη δι Äακρισηr, Äοπωr
αναφ Äερεται στη ρ Äητρα 4.1.

3. Η παρο Äυσα συµφωνÄια δεν θÄιγει το δικαÄιωµα των κοινωνικ Äων εταÄιρων να συν Äαπτουν, στο κατ Äαλληλο επÄιπεδο,
συµπεριλαµβανοµ Äενου του ευρωπαÏικο Äυ, συµβ Äασειr µε τιr οποÄιεr προσαρµ Äοζονται Äη/και συµπληρ Äωνονται οι
διατ Äαξειr τηr, κατ Äα τρ Äοπο που να συνεκτιµο Äυνται οι ιδιαÄιτερεr αν Äαγκεr των εν λ Äογω κοινωνικ Äων εταÄιρων.

4. Η παρο Äυσα συµφωνÄια δεν θÄιγει Äαλλεr πιο εξειδικευµ Äενεr κοινοτικ Äεr διατ Äαξειr και ιδιαÄιτερα τιr κοινοτικ Äεr
διατ Äαξειr που αφορο Äυν την Äιση µεταχεÄιριση και τιr Äισεr ευκαιρÄιεr ανδρ Äων και γυναικ Äων.

5. Η πρ Äοληψη και η αντιµετ Äωπιση των διαφορ Äων και καταγγελι Äων που προκ Äυπτουν απ Äο την εφαρµογ Äη τηr
παρο Äυσαr συµφωνÄιαr γÄινονται σ Äυµφωνα µε τιr εθνικ Äεr νοµοθεσÄιεr, συλλογικ Äεr συµβ Äασειr και πρακτικ Äεr.

6. Τα υπογρ Äαφοντα µ Äερη επανεξετ Äαζουν την παρο Äυσα συµφωνÄια π Äεντε Äετη µετ Äα την ηµεροµηνÄια τηr απ Äοφασηr του
ΣυµβουλÄιου, αν το ζητ Äησει Äενα απ Äο τα συµβ Äαλλ Äοµενα µ Äερη τηr παρο Äυσαr οδηγÄιαr.


