
Κοινή συνεδρίαση Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων & 

Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων με θέματα: 

Α) Εξέταση της Πρότασης Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες {COM (2021) 762}. 

Β) Συζήτηση επί της Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών: Καλύτερες συνθήκες εργασίας για μια ισχυρότερη κοινωνική Ευρώπη: πλήρης 

αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για το μέλλον της εργασίας {COM (2021) 761}. 

 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ζήτημα που συζητάμε σήμερα, η ευρωπαϊκή Οδηγία για 

την εργασία στις ψηφιακές πλατφόρμες, αφορά στο μέλλον της εργασίας. Είναι μια 

πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι από τα 28 εκατομμύρια εργαζόμενους σε 

πλατφόρμες περίπου σήμερα θα φτάσουμε στα 43 εκατομμύρια, μέχρι το 2025. Αυτό τα λέει όλα. 

Και, βέβαια, το κρίσιμο ζήτημα, σε σχέση με την εργασία στις πλατφόρμες αυτές, είναι κατά πόσον 

η εργασία σε αυτές είναι εξαρτημένη ή μη, είναι μισθωτή ή μη.  

Τείνουμε να σκεφτόμαστε για τις πλατφόρμες βλέποντας τα παιδιά των delivery και αυτό 

είναι και εύλογο, γιατί αυτό συναντάμε στη καθημερινότητά μας. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Γι’ 

αυτό και η νομοθέτηση πρέπει να έχει και ένα ευρύτερο πνεύμα. Να ξεκινήσω με κάτι απλό. Ναι, 

οι ντελιβεράδες δεν είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Στην ελληνική έννομη τάξη, πρώτη φορά 

μπήκαν κριτήρια για την διευθέτηση των ζητημάτων αυτών με το ν.4808 του 2021.  

Η ευρωπαϊκή Οδηγία έρχεται τώρα να πάει ένα βήμα παραπέρα. Που, δηλαδή; Με το 

ν.4808/21 προβλέπεται ο καθορισμός του αν μια σχέση εργασίας είναι εξαρτημένη ή όχι, με βάση 

τη σύμβαση που τη διέπει. Είναι εύλογο. 

Η ευρωπαϊκή Οδηγία πάει ένα βήμα παραπέρα, γιατί βάζει τεκμήρια της αντικειμενικής 

πραγματικότητας της εργασίας. Πιστεύω ότι αυτό είναι στη σωστή κατεύθυνση. Επίσης, πιστεύω 

ότι είναι σωστό και η δική μας έννομη τάξη, το δικό μας θεσμικό πλαίσιο, να προσαρμοστεί σε 

αυτό που η Οδηγία προβλέπει.  

Εμείς εδώ συζητούμε για τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας ως προς 

την Οδηγία, που ασφαλώς καλύπτονται.  

Θέλω, όμως, να αναφερθώ και σε ένα σημείο ουσίας της Οδηγίας.  

Στο άρθρο 4, εκεί που τίθενται τα κριτήρια, με τα οποία χαρακτηρίζεται εξαρτημένη ή μη η 

εργασία, μπαίνουν μαζί σημαντικά και ασήμαντα, με τη λογική ότι πρέπει να τηρούνται 2 από τα 5. 

Αυτό πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι είναι λάθος και θα χαιρόμουν αν η ελληνική Κυβέρνηση το έθετε 

στο Συμβούλιο Υπουργών. Μέσα στα 5 κριτήρια,  υπάρχει 1 που από μόνο του χαρακτηρίζει την 



εργασία εξαρτημένη. Το κριτήριο του αν επιτρέπεται ή όχι η δυνατότητα της ελεύθερης 

οργάνωσης του χρόνου από τον εργαζόμενο. Εάν η επιχείρηση, που ελέγχει την ψηφιακή 

πλατφόρμα, ελέγχει και την οργάνωση του χρόνου εργασίας του εργαζομένου, τότε αυτός είναι 

προφανώς εξαρτημένος εργαζόμενος -δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας. 

Αντιθέτως, άλλα κριτήρια που βάζει η Οδηγία, πχ αν αποδίδει στη δουλειά του ή όχι, το 

ελέγχει ο καθένας. Και δικηγόρο να προσλάβεις, θα ελέγχεις αν αποδίδει στη δουλειά του και 

αυτό δεν είναι βέβαια σημάδι ότι η εργασία είναι εξαρτημένη.  

Άρα, λοιπόν, έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα στην πατρίδα μας. Η Οδηγία πάει και ένα βήμα 

παραπέρα και καλά θα κάνουμε να το ακολουθήσουμε,  όταν θεσμοθετηθεί από την Ευρώπη. Δεν 

μπορώ, όμως, να μην επισημάνω εδώ την ακραία υποκρισία που ακούσαμε, στην αίθουσα αυτή, 

από αυτούς που ασκούν κριτική στο νόμο 4808 του 2021.  

 Ο νόμος αυτός ήταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, - και αναφέρομαι κυρίως στην 

Αξιωματική Αντιπολίτευση - ο πρώτος νόμος στην Ελλάδα, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, ο 

οποίος περιέγραψε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εργασία σε ψηφιακή πλατφόρμα δεν είναι 

ανεξάρτητη εργασία, δεν είναι ελεύθερο επάγγελμα.  

Εσείς, η πρώτη φορά Αριστερά, με την υψηλή μέριμνα για τον κόσμο της εργασίας, δεν 

είχατε λάβει καμία πρόνοια. Καλό θα είναι αυτά να τα θυμάστε, πριν έρθετε να «κουνήσετε το 

δάχτυλο» σε αυτούς που έκαναν το πρώτο βήμα, βελτίωσαν τις συνθήκες και τώρα είμαστε 

έτοιμοι να νομοθετήσουμε και σε σχέση με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία που ήρθε μετά τη δική μας 

νομοθέτηση, νομοθέτηση η οποία ήταν από τις πρώτες, απ’ όσο μας έχετε παρουσιάσει κ. 

Υπουργέ, στην Ευρώπη.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

 


