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ΟΔΗΓΙΑ 2008/…/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

περί της εργασίας μέσω εταιρίας προσωρινής απασχόλησης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 137, παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης2,

                                               

1 ΕΕ C 61, 14.3.2003, σ. 124.
2 Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2002 (ΕΕ C 25 E, 29.1.2004, σ. 

368), κοινή θέση του Συμβουλίου της ….
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που 

αναγνωρίζονται από το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης1.

Συγκεκριμένα, η παρούσα πράξη αποβλέπει στο να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση 

με το άρθρο 31 του Χάρτη, το οποίο προβλέπει ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε 

συνθήκες εργασίας οι οποίες σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του 

καθώς και σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες 

περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια περίοδο αμειβόμενων διακοπών.

(2) Εξάλλου, το σημείο 7 του Κοινοτικού Χάρτη Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των 

εργαζομένων προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς πρέπει 

να οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των εργαζομένων στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα· αυτό θα επιτευχθεί με την εναρμόνιση της προόδου για τις εν λόγω 

συνθήκες, ιδίως όσον αφορά μορφές εργασίας όπως η εργασία ορισμένου χρόνου, η 

εργασία με μερική απασχόληση, η εργασία μέσω εταιρίας προσωρινής απασχόλησης και η 

εποχιακή εργασία.

(3) Στις 27 Σεπτεμβρίου 1995, η Επιτροπή διαβουλεύθηκε με τους κοινωνικούς εταίρους σε 

κοινοτικό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 2 της Συνθήκης, σχετικά με τη 

δράση που θα έπρεπε να ληφθεί σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά την ελαστικότητα του 

χρόνου εργασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς την εργασία τους.

                                               

1 ΕΕ C 303, 14.12.2007, σ. 1.
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(4) Έπειτα από τη διαβούλευση αυτή, η Επιτροπή έκρινε ότι ήταν επιθυμητή η ανάληψη 

κοινοτικής δράσης και, στις 9 Απριλίου 1996, διαβουλεύθηκε περαιτέρω με τους 

κοινωνικούς εταίρους, σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 3 της Συνθήκης, επί του 

περιεχομένου της μελετώμενης πρότασης.

(5) Στο προοίμιο της συμφωνίας-πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη 

στις 18 Μαρτίου 1999, τα συμβαλλόμενα μέρη επεσήμαναν ότι είχαν την πρόθεση να 

εξετάσουν την ανάγκη σύναψης παρόμοιας συμφωνίας για την προσωρινή εργασία μέσω 

εταιρίας προσωρινής απασχόλησης και αποφάσισαν να μην περιλάβουν τους προσωρινά 

απασχολούμενους στην οδηγία περί εργασίας ορισμένου χρόνου.

(6) Οι γενικοί διατομεακοί οργανισμοί, δηλαδή η Ένωση των συνομοσπονδιών βιομηχανιών 

και εργοδοτών της Ευρώπης (UNICE)1, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων 

και Επιχειρήσεων γενικού οικονομικού συμφέροντος (CEEP) και η Ευρωπαϊκή 

Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), ενημέρωσαν την Επιτροπή, με κοινή επιστολή της 

29ης Μαΐου 2000, ότι επιθυμούν να κινήσουν τη διαδικασία του άρθρου 139 της 

Συνθήκης. Με επιπλέον κοινή επιστολή της 28ης Φεβρουαρίου 2001 ζήτησαν από την 

Επιτροπή παράταση της προθεσμίας του άρθρου 138 παράγραφος 4 κατά ένα μήνα. Η 

Επιτροπή ικανοποίησε το αίτημα και παρέτεινε την προθεσμία των διαπραγματεύσεων έως 

τις 15 Μαρτίου 2001.

(7) Στις 21 Μαΐου 2001, οι κοινωνικοί εταίροι αναγνώρισαν ότι οι διαπραγματεύσεις τους για 

την εργασία μέσω εταιρίας προσωρινής απασχόλησης δεν είχαν καταλήξει σε συμφωνία.

                                               

1 Η UNICE άλλαξε την ονομασία της σε BUSINESSEUROPE τον Ιανουάριο του 2007.
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(8) Τον Μάρτιο του 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκρινε απαραίτητη την επανεργοποίηση 

της στρατηγικής της Λισσαβώνας και την επανιεράρχηση των προτεραιοτήτων της για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση. Το Συμβούλιο ενέκρινε τις ολοκληρωμένες 

κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απασχόληση 2005-2008, οι οποίες 

μεταξύ άλλων επιδιώκουν να προωθηθεί η ευελιξία σε συνδυασμό με την ασφάλεια της 

απασχόλησης και να μειωθεί ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου 

δεόντως υπόψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων.

(9) Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής που 

καλύπτει την περίοδο έως το 2010, η οποία έτυχε ευμενούς υποδοχής από το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο τον Μάρτιο του 2005 ως συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής 

της Λισσαβώνας μέσω της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεώρησε ότι οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας και η 

μεγαλύτερη ποικιλία συμβατικών ρυθμίσεων, που θα συνδυάζει καλύτερα ευελιξία και 

ασφάλεια θα συντελέσουν στη δυνατότητα προσαρμογής εργαζομένων και επιχειρήσεων. 

Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε τις 

συμπεφωνημένες κοινές αρχές για την ευελιξία με ασφάλεια, οι οποίες επιτυγχάνουν τη 

χρυσή τομή μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας στην αγορά εργασίας και βοηθούν 

εργαζομένους και εργοδότες να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η 

παγκοσμιοποίηση.

(10) Υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη χρήση της εργασίας μέσω εταιρίας 

προσωρινής απασχόλησης, τη νομική κατάσταση, καθώς και το καθεστώς και τους όρους 

εργασίας των προσωρινά απασχολουμένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(11) Η εργασία μέσω εταιρίας προσωρινής απασχόλησης ανταποκρίνεται όχι μόνο στις ανάγκες 

ευελιξίας των επιχειρήσεων αλλά και στην ανάγκη των μισθωτών να συνδυασθεί η 

ιδιωτική και η επαγγελματική ζωή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο συμβάλλει στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας καθώς και στη συμμετοχή και στην ένταξη στην αγορά εργασίας.
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(12) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει, για τους προσωρινά απασχολούμενους, προστατευτικό 

πλαίσιο το οποίο δεν επιτρέπει διακρίσεις, χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και είναι 

αναλογικό, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει υπ’ όψη την ποικιλία των αγορών εργασίας και των 

εργασιακών σχέσεων.

(13) Η οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1991, για τη συμπλήρωση των 

μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας 

κατά την εργασία εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση 

πρόσκαιρης εργασίας1 ορίζει τους κανόνες που εφαρμόζονται στους προσωρινά 

απασχολούμενους όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία.

(14) Οι βασικοί όροι εργασίας και απασχόλησης, οι οποίοι εφαρμόζονται στους προσωρινά 

απασχολούμενους πρέπει να είναι τουλάχιστον εκείνοι που θα ίσχυαν για τους 

εργαζόμενους αυτούς εάν είχαν προσληφθεί από τον έμμεσο εργοδότη για την ίδια θέση.

(15) Οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου αποτελούν τη γενική μορφή εργασιακών 

σχέσεων. Για τους εργαζομένους οι οποίοι έχουν συνάψει σύμβαση αορίστου χρόνου με 

εταιρία προσωρινής απασχόλησης, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης προστασίας που 

παρέχει αυτή η σύμβαση, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα παρέκκλισης από τους 

κανόνες που εφαρμόζονται στον έμμεσο εργοδότη.

(16) Για να αντιμετωπιστεί επιτυχώς η πολυμορφία των αγορών εργασίας και των εργασιακών 

σχέσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους κοινωνικούς εταίρους να 

καθορίζουν τους όρους εργασίας και απασχόλησης, αρκεί να τηρείται το γενικό επίπεδο 

προστασίας για τους προσωρινά απασχολούμενους.

                                               

1 ΕΕ L 206, 29.7.1991, σ. 19.
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(17) Επίσης, σε ορισμένες περιστάσεις, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν, βάσει συμφωνίας 

που συνάπτουν οι κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό επίπεδο, να παρεκκλίνουν εντός ορίων από 

την αρχή της ίσης μεταχείρισης, εφόσον παρέχεται ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας.

(18) Η βελτίωση της στοιχειώδους προστασίας των προσωρινά απασχολουμένων θα πρέπει να 

συνοδεύεται από περιοδική επανεξέταση των τυχόν περιορισμών ή απαγορεύσεων που 

ενδέχεται να έχουν επιβληθεί όσον αφορά την εργασία μέσω εταιρίας προσωρινής 

απασχόλησης. Οι περιορισμοί ή οι απαγορεύσεις αυτές μπορούν να δικαιολογούνται μόνο

για λόγους γενικού συμφέροντος που αφορούν, ιδίως, την προστασία των εργαζομένων, 

τις απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία και την ανάγκη να 

εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς εργασίας και η πρόληψη των 

καταχρήσεων.

(19) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων ούτε θα πρέπει να 

επηρεάζει τις μεταξύ τους σχέσεις, όπως φερ’ ειπείν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται 

και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις βάσει της εθνικής νομοθεσίας και πρακτικής, 

αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το προβάδισμα της κοινοτικής νομοθεσίας.

(20) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας που αφορούν περιορισμούς ή απαγορεύσεις της 

προσφυγής στην προσωρινή απασχόληση δεν θίγουν τις εθνικές νομοθεσίες ή πρακτικές 

που απαγορεύουν την αντικατάσταση των απεργών εργαζόμενων από προσωρινά 

απασχολούμενους.

(21) Σε περιπτώσεις παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες χάριν 

διαφύλαξης των δικαιωμάτων των προσωρινά απασχολουμένων, καθώς και κυρώσεις οι 

οποίες να είναι ουσιαστικές, αποτρεπτικές και ανάλογες.
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(22) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης, όσον 

αφορά την ελευθερία παροχής υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης, και υπό την 

επιφύλαξη της εφαρμογής της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο 

πλαίσιο παροχής υπηρεσιών1.

(23) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η θέσπιση εναρμονισμένου, σε 

κοινοτικό επίπεδο, πλαισίου προστασίας των προσωρινά απασχολουμένων δεν μπορεί να 

επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, ως εκ τούτου, λόγω της έκτασης ή των 

αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, με τη θέσπιση 

στοιχειωδών απαιτήσεων που θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Κοινότητα, η Κοινότητα 

μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της 

Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία 

δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

                                               

1 ΕΕ L 18, 21.1.1997, σ. 1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους εργαζόμενους μέσω εταιρίας προσωρινής 

απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι 

τοποθετούνται σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και 

τη διεύθυνσή τους.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες είναι 

εταιρίες προσωρινής απασχόλησης ή έμμεσοι εργοδότες και οι οποίες ασκούν οικονομική 

δραστηριότητα, ανεξαρτήτως του εάν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

3. Έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, τα κράτη μέλη μπορούν να 

ορίζουν ότι η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις εργασίας ή στις σχέσεις 

εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται στο πλαίσιο ειδικού δημόσιου ή επιδοτούμενου 

από δημόσιες αρχές προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, ένταξης ή επιμόρφωσης.
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Άρθρο 2
Σκοπός

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην εξασφάλιση της προστασίας των προσωρινά απασχολουμένων 

και στη βελτίωση της ποιότητας της προσωρινής απασχόλησης, με την εξασφάλιση της εφαρμογής 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης, όπως αυτή εκτίθεται στο άρθρο 5, στους προσωρινά 

απασχολούμενους και με την αναγνώριση των εταιριών προσωρινής απασχόλησης ως εργοδοτών, 

λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την ανάγκη θέσπισης κατάλληλου πλαισίου για την προσφυγή 

στην προσωρινή απασχόληση προκειμένου να ενισχυθεί ουσιαστικά η δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης και η ανάπτυξη ευέλικτων μορφών εργασίας.

Άρθρο 3
Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:

α) «εργαζόμενος» : το πρόσωπο το οποίο, στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, 

προστατεύεται ως εργαζόμενος στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας για την 

απασχόληση,

β) «εταιρία προσωρινής απασχόλησης» : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εξαρτημένης 

εργασίας με προσωρινά απασχολουμένους, με σκοπό να τους τοποθετεί σε έμμεσους 

εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους,

γ) «προσωρινά απασχολούμενος» : ο εργαζόμενος ο οποίος έχει σύμβαση εργασίας ή 

σχέση εξαρτημένης εργασίας με εταιρία προσωρινής απασχόλησης, προκειμένου να 

τοποθετηθεί σε έμμεσο εργοδότη για να εργασθεί προσωρινά υπό την επίβλεψη και 

τη διεύθυνσή του,
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δ) «έμμεσος εργοδότης» : το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο και υπό την 

επίβλεψη και τη διεύθυνση του οποίου εργάζεται προσωρινά ο προσωρινά 

απασχολούμενος,

ε) «τοποθέτηση» : η περίοδος κατά την οποία ο προσωρινά απασχολούμενος τίθεται 

στη διάθεση του έμμεσου εργοδότη για να εργασθεί προσωρινά υπό την επίβλεψη 

και τη διεύθυνσή του,

στ) «βασικοί όροι εργασίας και απασχόλησης»: οι όροι εργασίας και απασχόλησης που 

ορίζονται από τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, τις 

συλλογικές συμβάσεις ή/και άλλες δεσμευτικές γενικές διατάξεις που ισχύουν για 

τον έμμεσο εργοδότη και αφορούν:

i) τη διάρκεια του χρόνου εργασίας, τις υπερωρίες, τα διαλείμματα, τις περιόδους 

ανάπαυσης, τη νυκτερινή εργασία, τις άδειες και τις αργίες,

ii) τις αποδοχές.

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις εθνικές διατάξεις σχετικά με τον ορισμό των αποδοχών, 

της σύμβασης εργασίας ή της εργασιακής σχέσης, ή του εργαζόμενου.

Τα κράτη μέλη δεν εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 

εργαζομένους, συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας αποκλειστικώς και 

μόνο για τον λόγο ότι αφορούν εργαζομένους με μερική απασχόληση, εργαζομένους με 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή πρόσωπα που έχουν σύμβαση εργασίας ή σχέση 

εξαρτημένης εργασίας με εταιρία προσωρινής απασχόλησης.
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Άρθρο 4

Επανεξέταση των περιορισμών ή απαγορεύσεων

1. Απαγορεύσεις ή περιορισμοί όσον αφορά την προσωρινή απασχόληση δικαιολογούνται 

μόνο από λόγους γενικού συμφέροντος που αφορούν ιδίως την προστασία των προσωρινά 

απασχολουμένων, τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας στην εργασία ή την ανάγκη 

διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς εργασίας και της αποφυγής 

καταχρήσεων.

2. Μέχρι τις …, τα κράτη μέλη, έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις και τις πρακτικές, 

επανεξετάζουν τους περιορισμούς ή απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση της εργασίας μέσω 

εταιρίας προσωρινής απασχόλησης, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν δικαιολογούνται 

από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3. Εάν τέτοιοι περιορισμοί ή απαγορεύσεις προβλέπονται από συλλογικές συμβάσεις, η 

επανεξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 μπορεί να διενεργείται από τους 

κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι διαπραγματεύθηκαν τη σχετική σύμβαση.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν θίγουν τις εθνικές απαιτήσεις σχετικά με την καταχώριση, 

την αδειοδότηση, την πιστοποίηση, την οικονομική εγγύηση ή την εποπτεία των εταιριών 

προσωρινής απασχόλησης.

5. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα αποτελέσματα της επανεξέτασης που 

αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 μέχρι τις ...*.

                                               

 ΕΕ: τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Άρθρο 5

Αρχή της ίσης μεταχείρισης

1. Οι βασικοί όροι εργασίας και απασχόλησης των προσωρινά απασχολούμενων, κατά τη 

διάρκεια της τοποθέτησής τους σε έμμεσο εργοδότη, είναι τουλάχιστον αυτοί που θα 

εφαρμόζονταν εάν οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον εν λόγω εργοδότη 

για να καταλάβουν την ίδια θέση.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, οι κανόνες που ισχύουν στον 

έμμεσο εργοδότη όσον αφορά:

α) την προστασία των εγκύων και γαλουχουσών γυναικών και την προστασία των 

παιδιών και των νέων, καθώς και

β) την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών και κάθε δράση για την καταπολέμηση 

οιασδήποτε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού,

πρέπει να τηρούνται όπως έχουν θεσπιστεί με νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές 

διατάξεις, συλλογικές συμβάσεις ή/και άλλες γενικές διατάξεις.
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2. Όσον αφορά τις αποδοχές, τα κράτη μέλη μπορούν, έπειτα από διαβούλευση με τους 

κοινωνικούς εταίρους, να προβλέπουν δυνατότητα εξαίρεσης από την αρχή που ορίζεται

στην παράγραφο 1, στην περίπτωση που οι προσωρινά απασχολούμενοι, οι οποίοι έχουν 

συνάψει σύμβαση αορίστου χρόνου με εταιρία προσωρινής απασχόλησης, εξακολουθούν 

να αμείβονται στο διάστημα μεταξύ δύο τοποθετήσεων.

3. Έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, τα κράτη μέλη μπορούν να τους 

παρέχουν, στο ενδεδειγμένο μέτρο και υπό τους όρους που καθορίζουν τα κράτη μέλη, την 

εναλλακτική δυνατότητα να διατηρούν ή να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις οι οποίες 

θα σέβονται μεν τη γενική προστασία των προσωρινά απασχολουμένων, παράλληλα όμως 

θα μπορούν να θεσπίζουν ρυθμίσεις όσον αφορά τους όρους εργασίας και απασχόλησης 

των προσωρινά απασχολούμενων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες της

παραγράφου 1.

4. Εφόσον για τους εργαζόμενους αυτούς προβλέπεται ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, τα 

κράτη μέλη στα οποία ο νόμος δεν προβλέπει σύστημα αναγόρευσης συλλογικών 

συμβάσεων γενικής εφαρμογής ή δεν προβλέπεται από τον νόμο ή την πρακτική σύστημα 

για την επέκταση των διατάξεών τους σε όλες τις ανάλογες επιχειρήσεις συγκεκριμένου 

κλάδου ή γεωγραφικής περιοχής, μπορούν, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς 

εταίρους σε εθνικό επίπεδο και βάσει συμφωνίας που συνάπτουν με αυτούς, να ορίσουν 

ρυθμίσεις σχετικά με τις βασικές συνθήκες εργασίας και απασχόλησης που να 

παρεκκλίνουν από την αρχή που ορίζεται στην παράγραφο 1. Στις ρυθμίσεις αυτές 

προβλέπεται ενδεχομένως ικανό χρονικό διάστημα για την εφαρμογή της αρχής της ίσης

μεταχείρισης.
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Οι ρυθμίσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παρούσα παράγραφο συνάδουν με την 

κοινοτική νομοθεσία και είναι επαρκώς ακριβείς και προσιτές ώστε οι σχετικοί τομείς και 

επιχειρήσεις να μπορούν να αναγνωρίζουν και να πληρούν τις υποχρεώσεις τους. 

Ειδικότερα, τα κράτη μέλη διευκρινίζουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2, αν τα 

επαγγελματικά συστήματα ασφάλισης στα οποία περιλαμβάνονται οι συντάξεις, οι 

παροχές σε περίπτωση ασθενείας ή τα συστήματα χρηματοδοτικής συμμετοχής εμπίπτουν 

στις βασικές συνθήκες εργασίας και απασχόλησης της παραγράφου 1. Οι εν λόγω 

ρυθμίσεις δεν θίγουν τυχόν εξίσου ευνοϊκές ή ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους 

συμφωνίες σε εθνικό, περιφερειακό, τοπικό ή κλαδικό επίπεδο.

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και/ή 

πρακτική, για να αποτραπεί η καταχρηστική εφαρμογή του παρόντος άρθρου και 

ειδικότερα να αποτραπούν οι διαδοχικές αλλαγές της θέσης απασχόλησης που 

αποσκοπούν σε καταστρατήγηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη 

ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν λήψη τέτοιων μέτρων.

Άρθρο 6

Πρόσβαση σε θέση εργασίας, συλλογικές εγκαταστάσεις και επαγγελματική κατάρτιση

1. Οι προσωρινά απασχολούμενοι ενημερώνονται για τυχόν κενές θέσεις εργασίας στον 

έμμεσο εργοδότη, προκειμένου να έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους άλλους 

εργαζομένους της επιχείρησης να προσληφθούν σε μόνιμες θέσεις εργασίας. Η ενημέρωση 

αυτή μπορεί να παρέχεται με γενική ανακοίνωση αναρτημένη σε κατάλληλο σημείο μέσα 

στην επιχείρηση για την οποία και υπό την επίβλεψη της οποίας τοποθετούνται οι 

προσωρινά απασχολούμενοι.
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2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να είναι άκυρες ή ακυρώσιμες 

τυχόν ρήτρες οι οποίες απαγορεύουν ή παρακωλύουν τη σύναψη σύμβασης εργασίας ή 

σχέσης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του έμμεσου εργοδότη και του προσωρινά 

απασχολούμενου μετά τη λήξη της τοποθέτησής του.

Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει διατάξεις δυνάμει των οποίων οι εταιρίες προσωρινής 

απασχόλησης λαμβάνουν εύλογο αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που παρέχουν στον 

έμμεσο εργοδότη όσον αφορά την τοποθέτηση, την πρόσληψη και την κατάρτιση των 

προσωρινά απασχολουμένων.

3. Οι εταιρίες προσωρινής απασχόλησης δεν ζητούν αμοιβή από τους εργαζομένους ως 

αντάλλαγμα της πρόσληψής τους σε έμμεσο εργοδότη ή, σε περίπτωση που συνάπτουν 

σύμβαση εργασίας ή σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον έμμεσο εργοδότη, μετά την 

εκτέλεση εργασίας στον εν λόγω έμμεσο εργοδότη.

4. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, παράγραφος 1, οι προσωρινά απασχολούμενοι έχουν 

πρόσβαση στις ανέσεις ή τις συλλογικές εγκαταστάσεις του έμμεσου εργοδότη, ιδίως δε 

στα κυλικεία, τους παιδικούς σταθμούς και τα μεταφορικά μέσα, με τους ίδιους όρους που 

ισχύουν για τους εργαζόμενους που απασχολούνται απ’ ευθείας από την εν λόγω 

επιχείρηση, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι δικαιολογούν διαφορετική μεταχείριση.
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5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ή διευκολύνουν τον διάλογο μεταξύ 

κοινωνικών εταίρων, σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές τους, με σκοπό:

α) να βελτιωθεί η πρόσβαση των προσωρινά απασχολουμένων στην κατάρτιση και 

στους παιδικούς σταθμούς που παρέχουν οι εταιρίες προσωρινής απασχόλησης, 

ακόμη και κατά τις περιόδους μεταξύ των τοποθετήσεων, προκειμένου να προαχθεί 

η σταδιοδρομία και η απασχολησιμότητά τους,

β) να βελτιωθεί η πρόσβαση των προσωρινά απασχολουμένων στην κατάρτιση που 

παρέχεται στους εργαζομένους του έμμεσου εργοδότη.

Άρθρο 7

Εκπροσώπηση των προσωρινά απασχολουμένων

1. Οι προσωρινά απασχολούμενοι συνυπολογίζονται, υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται 

από τα κράτη μέλη, κατά τον υπολογισμό του ορίου που απαιτείται για τη σύσταση 

οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων στην εταιρία προσωρινής απασχόλησης, τα 

οποία προβλέπονται από το κοινοτικό και το εθνικό δίκαιο και τις συλλογικές συμβάσεις.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ότι, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν τα ίδια, οι 

προσωρινώς απασχολούμενοι εργαζόμενοι συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό του 

ορίου που απαιτείται για τη σύσταση οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων στον 

έμμεσο εργοδότη, τα οποία προβλέπονται από το κοινοτικό και το εθνικό δίκαιο και τις 

συλλογικές συμβάσεις, όπως εάν απασχολούνταν απ’ ευθείας από τον έμμεσο εργοδότη 

για το ίδιο χρονικό διάστημα.

3. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν την εναλλακτική δυνατότητα της παραγράφου 2 δεν 

υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1.
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Άρθρο 8

Ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων

Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ή/και ειδικότερων εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την 

ενημέρωση και τη διαβούλευση και, ιδίως, της οδηγίας 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και 

διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα1, ο έμμεσος εργοδότης υποχρεούται 

να παρέχει κατάλληλες πληροφορίες για τη χρήση προσωρινά απασχολουμένων, όταν ενημερώνει 

τα όργανα εκπροσώπησης των εργαζομένων, τα οποία συνιστώνται σύμφωνα με την εθνική και 

κοινοτική νομοθεσία, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί εντός της επιχείρησης όσον αφορά 

την απασχόληση.

                                               

1 ΕΕ L 80, 23.3.2002, σ. 29.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

Στοιχειώδεις απαιτήσεις

1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να εφαρμόζουν ή να 

θεσπίζουν νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ευνοϊκότερες προς τους 

εργαζομένους ή να διευκολύνουν ή να επιτρέπουν τη σύναψη από τους κοινωνικούς

εταίρους συλλογικών συμβάσεων ευνοϊκότερων προς τους εργαζομένους.

2. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν αποτελεί επ’ ουδενί επαρκή αιτιολογία για την 

υποβάθμιση του γενικού επιπέδου προστασίας των εργαζομένων στους τομείς που αυτή 

καλύπτει, υπό την επιφύλαξη πάντως των δικαιωμάτων των κρατών μελών ή/και των 

κοινωνικών εταίρων να θεσπίζουν, λαμβάνοντας υπόψη τους την εξέλιξη των συνθηκών, 

νομοθετικές, κανονιστικές ή συμβατικές ρυθμίσεις διαφορετικές από τις ισχύουσες κατά 

την έκδοση της παρούσας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι τηρούνται οι 

στοιχειώδεις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 10

Κυρώσεις

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα δέοντα μέτρα για τις περιπτώσεις μη τήρησης της παρούσας 

οδηγίας από την εταιρία προσωρινής απασχόλησης ή τον έμμεσο εργοδότη. Συγκεκριμένα, 

τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να υπάρχουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές 

διαδικασίες που να επιβάλλουν την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την 

παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται σε περιπτώσεις 

παράβασης των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και 

λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Τα 

κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο στις …. Τα 

κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων 

αυτών εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ιδίως ώστε οι 

εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους να έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα μέσα για 

την εκτέλεση των υποχρεώσεων που υπέχουν από την παρούσα οδηγία.

                                               

 ΕΕ: τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 11

Εφαρμογή

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις …, 

ή διασφαλίζουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι θεσπίζουν τις αναγκαίες διατάξεις μέσω 

συμφωνίας, οπότε τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο που να 

τους επιτρέπει ανά πάσα στιγμή να εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων της παρούσας 

οδηγίας. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2. Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή 

τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 12

Επανεξέταση από την Επιτροπή

Το αργότερο στις …, η Επιτροπή επανεξετάζει, σε συνεννόηση με τα κράτη μέλη και τους 

κοινωνικούς εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο, την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, προκειμένου, 

εφόσον χρειάζεται, να προτείνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

                                               

 ΕΕ: τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
 ΕΕ: πέντε έτη από τη θέσπιση της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

…,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 20 Μαρτίου 2002, η Επιτροπή ενέκρινε, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, 

πρόταση οδηγίας «περί των όρων εργασίας των προσωρινά απασχολουμένων» προκειμένου 

να συμβιβάσει καλύτερα την ευελιξία των αγορών εργασίας με την ασφάλεια της 

απασχόλησης, και να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 251 της Συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώμη του σε 

πρώτη ανάγνωση στις 21 Νοεμβρίου 2002.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώμη της για την πρόταση της Επιτροπής 

στις 19 Σεπτεμβρίου 2002.

Η Επιτροπή των Περιφερειών δήλωσε σε επιστολή με ημερομηνία 23 Μαΐου 2002 ότι δεν θα 

παρουσιάσει γνώμη για την πρόταση οδηγίας.

Στις 28 Νοεμβρίου 2002, η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιημένη πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη 

την γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Συμβούλιο επέτυχε πολιτική συμφωνία για την κοινή θέση με ειδική πλειοψηφία κατά την 

σύνοδό του στις 9 και 10 Ιουνίου 2008, παράλληλα με πολιτική συμφωνία, επίσης με ειδική 

πλειοψηφία, για την οδηγία σχετικά με τον χρόνο εργασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, το Συμβούλιο υιοθέτησε την 

κοινή του θέση με ειδική πλειοψηφία στις 15 Σεπτεμβρίου 2008.
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ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος του σχεδίου οδηγίας είναι να εξασφαλίσει την προστασία των εργαζομένων μέσω 

εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και να βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας μέσω 

εταιρείας προσωρινής απασχόλησης διασφαλίζοντας ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης 

εφαρμόζεται στους εργαζόμενους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και 

αναγνωρίζοντας τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης ως εργοδότες. Το σχέδιο οδηγίας 

έχει επίσης ως στόχο να θεσπίσει ένα κατάλληλο πλαίσιο για την χρησιμοποίηση της 

εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης κατά τρόπον ώστε να συμβάλει 

ουσιαστικά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ανάπτυξη ευέλικτων μορφών 

απασχόλησης.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 137 πρώτη παράγραφος της Συνθήκης, «η Κοινότητα υποστηρίζει 

και συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών» σε διάφορους τομείς, 

συμπεριλαμβανομένων των «όρων εργασίας».

Το άρθρο 137 παράγραφος 2 αναφέρει ότι το Συμβούλιο «δύναται να θεσπίζει, μέσω 

οδηγιών, τις ελάχιστες προδιαγραφές οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά, λαμβανομένων 

υπόψη των συνθηκών και των τεχνικών ρυθμίσεων που υφίστανται σε κάθε κράτος 

μέλος».

Η κοινή θέση του Συμβουλίου είναι σύμφωνη προς τους στόχους του άρθρου 137 

παράγραφος 2 της Συνθήκης στον εξεταζόμενο τομέα, εφόσον έχει ως σκοπό την 

εξασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων μέσω εταιρείας προσωρινής 

απασχόλησης και την βελτίωση της ποιότητας της εργασίας μέσω εταιρείας 

προσωρινής απασχόλησης. Επιπλέον, στην κοινή θέση λαμβάνεται επίσης υπόψη η 

ανάγκη να θεσπισθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για την χρησιμοποίηση της εργασίας μέσω 

εταιρείας προσωρινής απασχόλησης προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης και στην ανάπτυξη ευέλικτων μορφών απασχόλησης.
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Η κοινή θέση τηρεί τους στόχους που πρότεινε η Επιτροπή και υποστήριξε το 

Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης από την πρώτη ημέρα θα 

πρέπει να αποτελεί τον γενικό κανόνα. Σε γενικές γραμμές, περιλαμβάνει τις 

περισσότερες τροπολογίες που προέκυψαν από την πρώτη ανάγνωση της πρότασης της 

Επιτροπής από το Κοινοβούλιο.

2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1 Γενική διάρθρωση και ο τίτλος της οδηγίας

Η γενική διάρθρωση της κοινής θέσης ευθυγραμμίζεται προς την γενική 

διάρθρωση της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής. Όσον αφορά τον τίτλο 

της οδηγίας, το Συμβούλιο ακολούθησε την τροποποιημένη πρόταση της 

Επιτροπής και επέλεξε ένα γενικότερο τίτλο: οδηγία για την εργασία μέσω 

εταιρείας προσωρινής απασχόλησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, στην κοινή θέση του Συμβουλίου αποσαφηνίζονται οι βασικοί όροι 

και οι εκφράσεις, συγκεκριμένα με τη χρησιμοποίηση σταθερά των αγγλικών

όρων «temporary agency worker» και «temporary work agency».

2.2 Kυριότερες διαφορές από την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής

Στο άρθρο 4 για την επανεξέταση των περιορισμών και απαγορεύσεων όσον 

αφορά την προσωρινή απασχόληση, μολονότι ακολουθείται βασικά το πνεύμα 

της τροπολογίας 34 του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο προσέθεσε μία νέα 

παράγραφο 3 σχετικά με την επανεξέταση συμβάσεων τις οποίες έχουν 

διαπραγματευθεί κοινωνικοί εταίροι. Το Συμβούλιο έκρινε ότι, προκειμένου να 

γίνεται σεβαστή η αυτονομία τους, οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να 

επανεξετάζουν οι ίδιοι κατά πόσον οι περιορισμοί και απαγορεύσεις που έχουν 

διαπραγματευθεί δικαιολογούνται από τους λόγους που εκτίθενται στην πρώτη 

παράγραφο του άρθρου 4. Το Συμβούλιο δεν έκρινε αναγκαίο να διατηρήσει ρητή 

αναφορά στην κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών και απαγορεύσεων.
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Μολονότι σε γενικές γραμμές ακολουθεί την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, το 

Συμβούλιο τροποποίησε το άρθρο 5 παράγραφος 3 και αναδιατύπωσε σε μεγάλο βαθμό 

το άρθρο 5 παράγραφοι 4 και 5. Το Συμβούλιο έκρινε επίσης ότι η αρχή της ίσης 

μεταχείρισης από την πρώτη ημέρα θα πρέπει να αποτελεί τον γενικό κανόνα. Για κάθε 

μεταχείριση προσωρινά απασχολούμενων που θα διαφέρει από την αρχή αυτή θα πρέπει 

να έχουν συμφωνήσει οι κοινωνικοί εταίροι, είτε με συλλογικές συμβάσεις είτε με 

συμβάσεις που συνάπτονται σε εθνικό επίπεδο μεταξύ κοινωνικών εταίρων . Κάτω από 

το φως των τροποποιήσεων του άρθρου 5 παράγραφοι 3 έως 5, δεν θεωρήθηκε πλέον 

απαραίτητη ούτε αρμόζουσα η ειδική απαλλαγή για τις συμβάσεις μικρής διάρκειας 

(μέχρι έξη εβδομάδων), όπως προβλεπόταν στην τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής.

Στο άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4, όπως σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, η κοινή θέση 

αντανακλά τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου που τονίζουν την σημασία του ρόλου των 

κοινωνικών εταίρων κατά τη διαπραγμάτευση ρυθμίσεων για τις συνθήκες εργασίας και 

απασχόλησης. Στο άρθρο 5 παράγραφος 5, η κοινή θέση απηχεί τις ανησυχίες του 

Κοινοβουλίου σε σχέση με την πρόληψη της κατάχρησης.

Στο άρθρο 10, η κοινή θέση του Συμβουλίου περιλαμβάνει νέα πρώτη παράγραφο 

σχετικά με μέτρα που αναμένεται ότι θα λάβουν τα κράτη μέλη προκειμένου να 

εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και οι χρήστριες επιχειρήσεις 

(έμμεσοι εργοδότες) συμμορφώνονται προς την οδηγία.

Το Συμβούλιο έκρινε ότι τα κράτη μέλη θα χρειασθούν τρία έτη για την εφαρμογή της 

οδηγίας, ενώ η Επιτροπή είχε προτείνει διετή περίοδο για την θέση σε εφαρμογή (άρθρο 

11).

Επιπλέον, ορισμένες αιτιολογικές παράγραφοι έχουν επικαιροποιηθεί και τροποποιηθεί, 

προκειμένου τόσο να επεξηγήσουν τις τροποποιήσεις που επέβαλε το Συμβούλιο στην 

τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής όσο και να περιγράψουν τις εξελίξεις μετά τη 

δημοσίευση της τροποποιημένης πρότασης το 2002. Παραδείγματος χάριν, στις 

αιτιολογικές παραγράφους 8 και 9 περιλήφθηκαν αναφορές στην επανενεργοποίηση της 

στρατηγικής της Λισσαβόνας το 2005 και στις συμπεφωνημένες κοινές αρχές της 

ευελιξίας με ασφάλεια που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2007.
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3. ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ

3.1 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες ενέκρινε το Συμβούλιο

Συνολικά 26 τροπολογίες (υπ’ αριθμόν 1, 15, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 85 και 86) εγκρίνονται στην κοινή θέση στο 

σύνολό τους, αν όχι κατά λέξη, τουλάχιστον κατά το πνεύμα.

Ειδικότερα, το Συμβούλιο δέχθηκε την τροπολογία 1 του τίτλου, τρεις τροπολογίες των 

αιτιολογικών παραγράφων (τροπολογίες 15, 19 και 20) καθώς και ορισμένες τροπολογίες 

των ακόλουθων άρθρων: άρθρο 1 για το πεδίο εφαρμογής (τροπολογία 23), άρθρο 2 για 

τον σκοπό της οδηγίας (26), άρθρο 3 για τους ορισμούς (27-33 και 85), άρθρο 4 για την 

επανεξέταση των περιορισμών και απαγορεύσεων (34-36), άρθρο 5 για την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης (40, 42, 43 και 86), άρθρο 6 για την πρόσβαση σε θέση εργασίας, 

συλλογικές διευκολύνσεις και επαγγελματική κατάρτιση (46-49) και άρθρο 7 για την 

εκπροσώπηση των προσωρινά απασχολούμενων (51).

Σημειώνεται ότι μερικές τροπολογίες περιλήφθηκαν σε διαφορετικό σημείο του κειμένου 

της κοινής θέσης από εκείνο που πρότεινε αρχικά το Κοινοβούλιο. Παραδείγματος χάριν, 

ένα μέρος της τροπολογίας 32 αντανακλάται στο άρθρο 5, πρώτη παράγραφος και όχι 

στο άρθρο 3, πρώτη παράγραφος, εδάφιο δ). Ένα άλλο παράδειγμα συνιστά η τροπολογία 

36, η οποία αντανακλάται σε γενικότερη μορφή στην αιτιολογική παράγραφο 20 αντί του 

άρθρου 4.

3.2 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες ενέκρινε εν μέρει το 

Συμβούλιο

Η τροπολογία 4 σχετικά με τις «νέες μορφές ρυθμισμένης ευελιξίας» αντανακλάται κατά 

το πνεύμα στο κείμενο της αιτιολογικής παραγράφου 9· ωστόσο, το Συμβούλιο έκρινε 

σκόπιμο να επικαιροποιήσει το κείμενο της αιτιολογικής παραγράφου και να αναφερθεί 

στις κοινές αρχές της ευελιξίας με ασφάλεια που συμφωνήθηκαν το 2007 μάλλον, παρά 

να χρησιμοποιήσει την διατύπωση που πρότεινε το Κοινοβούλιο στην γνώμη του μετά 

την πρώτη ανάγνωση.
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Η τροπολογία 6 γίνεται δεκτή ως προς το πνεύμα, εφόσον η αιτιολογική παράγραφος 5 

διευκρινίζει τους δεσμούς μεταξύ αυτής της οδηγίας και της οδηγίας 1999/70/ΕΚ της 

28ης Ιουνίου 1999 για την εργασία ορισμένου χρόνου. Όσον αφορά αυτή την 

τροπολογία, η κοινή θέση ακολουθεί την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής.

Η βασική ιδέα της τροπολογίας 12, ότι οι συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου 

αποτελούν την γενική μορφή εργασιακών σχέσεων περιλαμβάνεται στην αιτιολογική 

παράγραφο 15.

Οι στόχοι που βρίσκονται στη βάση της τροπολογίας 18, να μπορούν οι κοινωνικοί 

εταίροι να διαπραγματεύονται και να καθορίζουν τους βασικούς όρους εργασίας και 

απασχόλησης για εργαζόμενους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης σε 

περιπτώσεις απόκλισης από την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, 

περιλαμβάνονται στην κοινή θέση (βλέπε αιτιολογικές παραγράφους 16 και 17 και άρθρο 

5 παράγραφοι 3 και 4).

Η τροπολογία 24 γίνεται εν μέρει δεκτή, διότι είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί, σύμφωνα 

με την τροποποιημένη πρόταση, ότι η οδηγία καλύπτει τόσο τους έμμεσους εργοδότες 

(τις χρήστριες επιχειρήσεις) όσο και τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης. Ωστόσο, 

δεν θα άρμοζε να μπορούν τα κράτη μέλη να εξαιρούν ορισμένες επιχειρήσεις από την 

αρχή της ίσης μεταχείρισης (το τελευταίο μέρος της τροπολογίας).

Η τροπολογία 54 (να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, να καταστεί ελκυστικότερη η 

εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και να αναγνωρίζονται οι 

διαφορετικές εθνικές περιστάσεις) γίνεται δεκτή ως προς το πνεύμα στο άρθρο 2 (σκοπός 

της οδηγίας), όπου τώρα περιλαμβάνεται η διατύπωση «λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη 

την ανάγκη θέσπισης κατάλληλου πλαισίου για τη προσφυγή στην προσωρινή απασχόληση 

προκειμένου να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην 

ανάπτυξη ευέλικτων μορφών εργασίας». Στις αιτιολογικές παραγράφους 12, 16, 17 και 19 

γίνεται ρητώς αναφορά στην ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές εθνικές 

περιστάσεις.
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Η τροπολογία 87 περιλήφθηκε εν μέρει στο άρθρο 5, πρώτη παράγραφος· ενώ το 

πρώτο μέρος της τροπολογίας (για την αρχή της ίσης μεταχείρισης) περιλήφθηκε 

στην τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής και την περιέλαβε το Συμβούλιο 

στην κοινή του θέση, το δεύτερο μέρος είχε καταστεί περιττό αφού η έννοια του 

«συγκρίσιμου εργαζόμενου» έχει απαλειφθεί από το κείμενο (πρβ. τροπολογία 28 

που έγινε δεκτή από την Επιτροπή και το Συμβούλιο).

Σύμφωνα με την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, η τροπολογία 92 γίνεται 

εν μέρει δεκτή στο άρθρο 5 παράγραφος 3. Ωστόσο θεωρήθηκε σκόπιμο να 

αναφερθεί συγκεκριμένα ότι οι συμβάσεις μεταξύ κοινωνικών εταίρων θα πρέπει 

να σέβονται «τη γενική προστασία των προσωρινά απασχολούμενων» όταν 

θεσπίζουν ρυθμίσεις όσον αφορά τους όρους εργασίας και απασχόλησης που 

παρεκκλίνουν από την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

3.3 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες δεν ενέκρινε το 

Συμβούλιο

Το Συμβούλιο δεν έκρινε φρόνιμο να συμπεριλάβει τις τροπολογίες 3, 5, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 (πρώτο μέρος), 13, 16, 21, 22, 25, 44, 45, 52, 53, 71, 84, 88, 91, 93, 94 

και 95 στην κοινή του θέση, και τούτο για τους ακόλουθους λόγους:

(i) Αιτιολογικές παράγραφοι

Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να εξηγούνται στο κείμενο των αιτιολογικών 

παραγράφων ορισμένες ιστορικές εξελίξεις σχετικά με την εργασία μέσω 

εταιρείας προσωρινής απασχόλησης ή το σχέδιο οδηγίας· συνεπώς το 

Συμβούλιο ακολούθησε την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής 

απορρίπτοντας τις τροπολογίες 3, 5, 7 και 11 καθώς και το πρώτο μέρος της 

τροπολογίας 12.
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Σε συμφωνία με την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο δεν 

ενέκρινε τις τροπολογίες 8, 9, 10, 13 και 84. Οι τροπολογίες περιείχαν 

συγκεκριμένα παραδείγματα για τους τρόπους με τους οποίους η εργασία μέσω 

εταιρείας προσωρινής απασχόλησης θα μπορούσε είτε να βοηθήσει είτε να βλάψει 

τους ίδιους τους εργαζόμενους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης 

(γυναίκες, εργαζόμενους με ιστορικό διακεκομμένης εργασίας κλπ) ή τους 

έμμεσους εργοδότες (ιδίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις), ή να θίξει συστήματα ή 

παραδόσεις εργασιακών σχέσεων.

Οι τροπολογίες 16 και 94 είχαν καταστεί περιττές δεδομένου ότι η τροποποιημένη 

πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει πλέον την πρώην αιτιολογική παράγραφο 16 

για το πότε θα θεωρούνται επιτρεπτές οι διαφορές μεταχείρισης. 

Οι λόγοι που εξηγούνται σε σχέση με το άρθρο 7 (βλέπε παρακάτω σημείο (ν) ) 

ισχύουν και για την απόρριψη της τροπολογίας 21 για την ενημέρωση, τη 

διαβούλευση και την συμμετοχή των υπαλλήλων.

Η τροπολογία 22 σχετικά με την διασυνοριακή κινητικότητα του εργατικού 

δυναμικού (που έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή) , η οποία θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως παράδειγμα, δεν περιλαμβάνεται στην κοινή θέση διότι το κείμενο 

δεν περιορίζεται ειδικά στην διασυνοριακή κινητικότητα.

Το Συμβούλιο αναδιατύπωσε την αιτιολογική παράγραφο 12 καθιστώντας την 

κατά πολύ συντομότερη. Μερικές πτυχές της τροπολογίας 93 (π.χ. η έκκληση για 

σαφήνεια όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων μέσω εταιρείας 

προσωρινής απασχόλησης και όσον αφορά το καθεστώς των εταιρειών 

προσωρινής απασχόλησης ως εργοδοτών) έχουν ωστόσο περιληφθεί στο 

αναδιατυπωμένο κείμενο της αιτιολογικής παραγράφου. 

Ενώ η αιτιολογική παράγραφος 15 για τους προσωρινά εργαζόμενους που έχουν 

συνάψει σύμβαση αορίστου χρόνου με την εταιρεία τους έχει ενισχυθεί από το 

Συμβούλιο με την προσθήκη της πρότασης ότι οι συμβάσεις απασχόλησης 

αορίστου χρόνου αποτελούν τον γενικό τύπο εργασιακών σχέσεων, η κοινή θέση 

δεν περιλαμβάνει την λεπτομερέστερη διατύπωση της τροπολογίας 88 σχετικά με 

τι θα πρέπει να προσφέρουν αυτές οι συμβάσεις αορίστου χρόνου στους 

εργαζόμενους μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης. 
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(ii) Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής

Σύμφωνα με την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο δεν 

δέχθηκε την τροπολογία 25 η οποία θα επέκτεινε τη δυνατότητα να μην 

εφαρμόζεται η οδηγία σε συμβάσεις εργασίας ή σε σχέσεις εξαρτημένης εργασίας 

που συνάπτονται στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης μη 

επιδοτούμενων από δημόσιες αρχές. 

(iii) Άρθρο 4 - Επανεξέταση των περιορισμών και απαγορεύσεων

Στην τροπολογία 91, το Κοινοβούλιο ζητούσε συνολική επανεξέταση των εθνικών 

νομοθεσιών σχετικά με τους προσωρινά απασχολούμενους. Το Συμβούλιο, όπως 

και η Επιτροπή στην τροποποιημένη της πρόταση, έκρινε ότι αυτό θα υπερέβαινε 

το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. 

(iv) Άρθρο 5 - Αρχή της ίσης μεταχείρισης

Σύμφωνα με την τροποποιημένη πρόταση, η τροπολογία 39 (για την μη διάκριση) 

θεωρήθηκε περιττή λόγω της ενσωμάτωσης στο κείμενο του άρθρου 5 πρώτη 

παράγραφος συναφών στοιχείων της τροπολογίας 32. 

Ενώ η τροπολογία 44 έχει καταστεί περιττή, αφού το άρθρο 5 παράγραφος 5 της 

τροποποιημένης πρότασης δεν περιλήφθηκε στην κοινή θέση, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ακολουθήθηκε το πνεύμα της τροπολογίας στην γενική ιδέα του 

κειμένου όπου ζητείται η τήρηση των διαφόρων εθνικών πρακτικών. 

Η τροπολογία 45 για την ασφάλεια και υγεία στον τόπο εργασίας και την 

εκπαίδευση ασφαλείας θεωρήθηκε περιττή αφού η συναφής κοινοτική νομοθεσία 

για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας, και ιδίως η οδηγία 

91/383/ΕΟΚ για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν 

τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με 

σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας θα πρέπει να 

εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο ακολούθησε την 

τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής απορρίπτοντας αυτή την τροπολογία. 
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(v) Άρθρο 7 - Εκπροσώπηση των προσωρινά απασχολούμενων

Η τροπολογία 95 και η τροπολογία 21 που την συνόδευε, όσον αφορά την 

αιτιολογική παράγραφο 21, δεν εγκρίθηκαν, διότι υπερέβαιναν το πεδίο εφαρμογής 

του άρθρου για την εκπροσώπηση των προσωρινά απασχολούμενων.

Εν προκειμένω θα πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 8 της κοινής θέσης 

περιλαμβάνει παραπομπή στην οδηγία 2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού 

πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα.

(vi) Άρθρο 10 - Κυρώσεις

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι η διατύπωση «οι εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους» 

στο άρθρο 10 παράγραφος 2 ορθώς λαμβάνει υπόψη την ποικιλία των 

διαφορετικών καταστάσεων στις αγορές εργασίας των κρατών μελών. Συνεπώς 

στην κοινή θέση διατηρείται αυτή η έκφραση και απορρίπτεται η τροπολογία 52. 

(vii) Άρθρο 11 - Εφαρμογή

Το κείμενο του άρθρου 11 για την εφαρμογή θεωρήθηκε επαρκώς σαφές χωρίς την 

προτεινόμενη τροπολογία 53 «όταν εφαρμόζονται σύμφωνα με την εθνική τους 

νομοθεσία ή πρακτική». 

Η τροπολογία 71 (για πενταετή περίοδο μη εφαρμογής της οδηγίας σε ορισμένες 

περιστάσεις) έχει καταστεί περιττή αφού η κοινή θέση στο άρθρο 5 καθιστά τώρα 

την αρχή της ίσης μεταχείρισης γενικό κανόνα από την πρώτη ημέρα και δεν 

περιλαμβάνει το ενδεχόμενο να εξαιρούνται από την εφαρμογή της αρχής αυτής οι 

τοποθετήσεις διάρκειας μικρότερης από έξη εβδομάδες. Ωστόσο, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η ουσία του τελευταίου μέρους της τροπολογίας που αφορά την 

αποφυγή των καταχρήσεων έχει περιληφθεί στο άρθρο 5 παράγραφος 5 της κοινής 

θέσης. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συμβούλιο κρίνει ότι, στο σύνολό της, η κοινή θέση είναι ευθυγραμμισμένη προς 

τους βασικούς στόχους της τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής. Επίσης το 

Συμβούλιο κρίνει ότι έχει λάβει υπόψη τους κυριότερους στόχους που επιδίωκε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις τροπολογίες της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. 

________________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 18.9.2008 
COM(2008) 569 τελικό 

2002/0072 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 

 
όσον αφορά την 

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου περί της εργασίας µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης 

- Πολιτική συµφωνία για κοινή θέση 
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2002/0072 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 

 
όσον αφορά την 

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου περί της εργασίας µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης 

- Πολιτική συµφωνία για κοινή θέση 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης1 στο ΕΚ και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2002) 149 τελικό – 2002/0072 COD): 

 

21 Μαρτίου 2002 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής2: 

 

19 Σεπτεµβρίου 2002 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση3: 

 

21 Νοεµβρίου 2002 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης4: 

 

28 Νοεµβρίου 2002 

Ηµεροµηνία έκδοσης κοινής θέσης5: 

 

15 Σεπτεµβρίου 2008 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στόχος της πρότασης οδηγίας για την εργασία µέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης 
είναι να διασφαλιστεί η εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης στους εργαζοµένους 
µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και επίσης να αναγνωριστούν οι εταιρείες 
προσωρινής εργασίας ως εργοδότες. Η εν λόγω πρόταση συµπληρώνει τη νοµοθεσία των 
κρατών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 137 της Συνθήκης, καθορίζοντας ένα κοινό και 
ευέλικτο κοινοτικό πλαίσιο για την προσωρινή εργασία µέσω εταιρειών προσωρινής 

                                                 
1 ΕΕ C 203E της 27.8.2002, σ. 1-5. Τίτλος όπως στο πρωτότυπο 
2 ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ. 124. 
3 ΕΕ C 25 E της 29.1.2004, σ. 368. 
4 BULLETIN/2002/11/ 1.3.20  
5 ΕΕ…. xxx 

http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/fr/200211/p103020.htm
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απασχόλησης, µε σκοπό να συµβάλει αποτελεσµατικά στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και 
στην ανάπτυξη ευέλικτων µορφών απασχόλησης. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

3.1. Συνοπτικές γενικές παρατηρήσεις επί της κοινής θέσης 

Μολονότι η κοινή θέση δεν αντανακλά όλες τις τροποποιήσεις που προτάθηκαν από 
το Κοινοβούλιο και ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, 
οι περισσότερες από τις τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου εγκρίθηκαν είτε στο 
σύνολό τους, είτε εν µέρει είτε στο πνεύµα τους. Επιπροσθέτως, η έκβαση της 
πολιτικής συµφωνίας για την κοινή θέση δείχνει ότι επετεύχθη πρόοδος σε ορισµένα 
θέµατα, όπως τα εξής: η άµεση εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης για τους 
εργαζόµενους µέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης από την πρώτη ηµέρα της 
τοποθέτησης χωρίς εξαίρεση για τοποθετήσεις µικρής διάρκειας (η αποκαλούµενη 
«περίοδος χάριτος»)³, η διευκρίνιση ορισµένων ορισµών και είτε η διαβούλευση µε 
τους κοινωνικούς εταίρους είτε η συµµετοχή τους ως προϋπόθεση για την εφαρµογή 
των διαφόρων παρεκκλίσεων που επιτρέπουν την απόκλιση από την αρχή της ίσης 
µεταχείρισης.  

3.2. Τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες λαµβάνονται υπόψη 
πλήρως, εν µέρει ή στο πνεύµα τους στην κοινή θέση του Συµβουλίου και στην 
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. 

Η αρίθµηση των αιτιολογικών σκέψεων και των άρθρων αφορά την κοινή θέση του 
Συµβουλίου: 

3.2.1. Τίτλος: τροπολογία αριθ. 1 (αλλαγή του τίτλου της οδηγίας6
) 

3.2.2. Οι αιτιολογικές σκέψεις 

Αιτιολογική σκέψη 5: τροπολογία αριθ. 6 (διευκρίνιση των σχέσεων µεταξύ της εν 
λόγω πρότασης και της οδηγίας 1999/70 της 28ης Ιουνίου 1999 περί εργασίας 
ορισµένου χρόνου - πρώην αιτιολογική σκέψη 7). 

Αιτιολογική σκέψη 9: τροπολογία αριθ. 4 (επαναδιατύπωση και προσαρµογή της 
πρώην αιτιολογικής σκέψης 4).  

Αιτιολογική σκέψη 14: τροπολογία αριθ. 15 (αναγγελία του περιεχοµένου του 
άρθρου 5 παράγραφος 1 – πρώην αιτιολογική σκέψη 15). 

Αιτιολογική σκέψη 20: τροπολογία αριθ. 36 (προσθήκη διάταξης που ορίζει ότι οι 
προσωρινά απασχολούµενοι µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης δεν µπορούν 
να αντικαθιστούν τους εργαζόµενους που απεργούν στον έµµεσο εργοδότη).  

                                                 
6 Βλ. παραπάνω σηµείο 1. Ο αρχικός τίτλος ήταν «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου περί των όρων εργασίας των προσωρινά απασχολουµένων µέσω εταιρείας προσωρινής 
απασχόλησης». 
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3.2.3. Τα άρθρα 

Άρθρο 1 

Άρθρο 1 παράγραφος 1: τροπολογία αριθ. 23 (επαναδιατύπωση του πεδίου 
εφαρµογής για να προβληθεί καλύτερα ο τριγωνικός χαρακτήρας της προσωρινής 
εργασίας µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης). 

Άρθρο 1 παράγραφος 2: αποδοχή ενός στοιχείου της τροπολογίας αριθ. 24 
(επιβεβαίωση ότι η οδηγία διέπει τόσο τον έµµεσο εργοδότη όσο και την εταιρεία 
προσωρινής απασχόλησης). 

Άρθρο 2 

Άρθρο 2: τροπολογία αριθ. 26 (ενίσχυση των ισορροπηµένων στόχων της οδηγίας). 

Άρθρο 3 

Άρθρο 3: τροπολογία αριθ. 28 (διαγραφή του ορισµού του συγκρίσιµου εργαζόµενου 
από τους ορισµούς του άρθρου 3)· 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β): τροπολογία αριθ. 30 (προσθήκη του ορισµού της 
εταιρείας προσωρινής απασχόλησης)· 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ): τροπολογία αριθ. 31 (προσθήκη του ορισµού 
του έµµεσου εργοδότη)· 

Άρθρο 3 παράγραφος 2: τροπολογία αριθ. 85 (διευκρίνιση ότι ο ορισµός των 
αποδοχών υπάγεται στην αρµοδιότητα των κρατών µελών) και τροπολογία 33 
(διευκρινίσεις όσον αφορά την οµάδα των εργαζοµένων που δεν µπορούν να 
αποκλειστούν από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας). 

Άρθρο 4 

Άρθρο 4 παράγραφος 1: τροπολογία αριθ. 34 (επέκταση της υποχρέωσης των 
κρατών µελών να επανεξετάσουν τους περιορισµούς ή τις απαγορεύσεις που 
αφορούν µόνον ορισµένες κατηγορίες εργαζοµένων ή ορισµένους κλάδους για να 
συµπεριληφθούν όλοι οι περιορισµοί και οι απαγορεύσεις· επέκταση του πεδίου 
αιτιολόγησης στις απαγορεύσεις και στους περιορισµούς)· 

Άρθρο 4 παράγραφος 4: τροπολογία αριθ. 35 (διευκρίνιση ότι οι εθνικές απαιτήσεις 
όσον αφορά την καταχώριση και την εποπτεία των εταιρειών προσωρινής 
απασχόλησης δεν αποτελούν απαγορεύσεις ή περιορισµούς µε την έννοια του 
άρθρου 4 παράγραφος 1). 

Άρθρο 5 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση τροπολογία αριθ. 87 (αποδοχή του µέρους 
όπου διατυπώνεται εκ νέου η αρχή της µη διάκρισης)· 

Άρθρο 5 παράγραφος 2: τροπολογία αριθ. 86 (περιορισµός της εξαίρεσης όσον 
αφορά τις αποδοχές και απαίτηση διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους)· 
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Άρθρο 5 παράγραφος 3: τροπολογία αριθ. 92 (αποδοχή του µέρους σύµφωνα µε το 
οποίο προηγείται η διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους και δίνεται σε αυτούς 
η δυνατότητα να διατηρήσουν τις υφιστάµενες συλλογικές συµβάσεις). 

Άρθρο 6 

Άρθρο 6 παράγραφος 1: τροπολογία αριθ. 46 (διευκρίνηση του τρόπου δηµοσίευσης 
των κενών θέσεων εργασίας)· 

Άρθρο 6 παράγραφος 2: τροπολογία αριθ. 47 (σχετικά µε τις ρυθµίσεις σύµφωνα µε 
τις οποίες οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης µπορούν να λαµβάνουν εύλογο 
αντάλλαγµα για τις υπηρεσίες που παρέχουν στον έµµεσο εργοδότη)· 

Άρθρο 6 παράγραφος 3: τροπολογία αριθ. 48 (διευκρινίσεις όσον αφορά το πεδίο της 
απαγόρευσης της αµοιβής από τους εργαζόµενους)· 

Άρθρο 6 παράγραφος 4: τροπολογία αριθ. 49 (διευκρίνιση του πεδίου των 
διευκολύνσεων και των κοινωνικών υπηρεσιών που πρέπει να παρέχει ο έµµεσος 
εργοδότης στους προσωρινά απασχολούµενους µέσω εταιρείας προσωρινής 
απασχόλησης). 

Άρθρο 7 

Άρθρο 7 παράγραφος 1 και άρθρο 7 παράγραφος 2: τροπολογία αριθ. 51 
(λαµβάνεται υπόψη ότι η εκπροσώπηση των εργαζοµένων µπορεί να καθοριστεί µε 
συλλογικές συµβάσεις). 

3.3. Τροπολογίες αποδεκτές από την Επιτροπή που δεν περιλήφθηκαν στην κοινή 
θέση 

Τροπολογία αριθ. 22 : το κοινό πλαίσιο δικαιολογείται ως µέσο για τη διευκόλυνση 
της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και της διασυνοριακής 
κινητικότητας (πρώην µέρος της αιτιολογικής σκέψης 22). 

Τροπολογία αριθ. 44 : διευκρίνιση ότι η εφαρµογή του άρθρου 5 µέσω συµφωνίας 
των κοινωνικών εταίρων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις εθνικές πρακτικές 
(πρώην άρθρο 5 παράγραφος 5). 

Τροπολογία αριθ. 71 : περιορισµός της εξαίρεσης όσον αφορά την αµοιβή στην 
περίπτωση συµβάσεων µικρής διάρκειας (πρώην άρθρο 5 παράγραφος 4). 

Τροπολογία αριθ. 52 (καθιέρωση επιλογής που ανοίγεται στον εργαζόµενο όσον 
αφορά την ανάληψη άµεσης δράσης ή έµµεσης δράσης µέσω εκπροσώπων του στην 
περίπτωση µη τήρησης της οδηγίας - άρθρο 10 παράγραφος 2). 

3.4. Τροπολογίες που δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και δεν περιλήφθηκαν 
στην κοινή θέση 

Η κοινή θέση δεν περιλαµβάνει τις τροπολογίες 3, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 25, 39, 45, 54, 
84, 94, τις οποίες είχε απορρίψει η Επιτροπή µε την αιτιολογία ότι δεν επέφεραν 
βελτίωση στην οδηγία. ∆εν περιλαµβάνει επίσης τις τροπολογίες 10, 11, 12 (πρώτο 
µέρος), 21, 53, 88, 91, 93, 95, οι οποίες κρίθηκαν ως µη αποδεκτές από την Επιτροπή 
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είτε από καθαρά νοµική άποψη ή επειδή θα διατάρασσαν τη γενική ισορροπία της 
οδηγίας. 

3.5. Τροπολογίες που εισήγαγε το Συµβούλιο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων 

Αιτιολογικές σκέψεις 8 και 9: οι εν λόγω επαναδιατυπωµένες αιτιολογικές σκέψεις 
αντικαθιστούν τις αιτιολογικές σκέψεις 3 και 4 οι οποίες αναφέρονταν, αντιστοίχως, 
στις εξελίξεις στο πλαίσιο της εφαρµογής της στρατηγικής της Λισαβόνας το 2000 
και της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την κοινωνική ατζέντα του 2000 και στα 
σχετικά συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου µε πιο ενηµερωµένες 
παραθέσεις που λαµβάνουν υπόψη τις εξελίξεις που σηµειώθηκαν µεταξύ 2005 και 
2007. 

Αιτιολογική σκέψη 10: επεκτείνεται µε βάση τη συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τις διαφορές όσον αφορά το καθεστώς και 
τους όρους εργασίας των προσωρινά απασχολούµενων µέσω εταιρείας προσωρινής 
απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αιτιολογική σκέψη 11: περιορισµένη επαναδιατύπωση για σκοπούς συνέπειας.  

Αιτιολογικές σκέψεις 12, 16 και 17: Ενισχύουν το χαρακτήρα του προστατευτικού 
πλαισίου που παρέχεται στους προσωρινά απασχολούµενους µέσω εταιρείας 
προσωρινής απασχόλησης, ενώ, παράλληλα, σέβονται την ποικιλότητα της αγοράς 
εργασίας και των συστηµάτων εργασιακών σχέσεων που τονίστηκε κατά τη 
συζήτηση που διεξήχθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (και αντανακλάται 
τουλάχιστον εν µέρει στις τροπολογίες 18, 53, 54 και 71) εξαγγέλλοντας τη 
δυνατότητα παρεκκλίσεων βάσει του άρθρου 5 παράγραφοι 3 και 4 αντιστοίχως 
µέσω συλλογικής συµφωνίας ή - σε συγκεκριµένες περιπτώσεις – µέσω συµφωνίας 
µεταξύ των εθνικών κοινωνικών εταίρων. 

Αιτιολογική σκέψη 15: Μια προσθήκη στην εν λόγω αιτιολογική σκέψη η οποία 
λαµβάνει υπόψη τη συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο7 
(η οποία αντανακλάται στην τροπολογία 12) σχετικά µε την ανάγκη να 
αναγνωριστούν οι συµβάσεις αορίστου χρόνου ως σηµείο αναφοράς στην αγορά 
εργασίας.  

Αιτιολογική σκέψη 18: ευθυγραµµίζει το κείµενο της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης, 
το οποίο αντανακλάται στην τροπολογία αριθ. 20 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά µε τους λόγους για τους οποίους δικαιολογούνται οι περιορισµοί ή 
απαγορεύσεις, µε την προτεινόµενη από το Συµβούλιο επαναδιατύπωση του άρθρου 
4. 

Αιτιολογική σκέψη 19: ακολουθεί το σκεπτικό της αιτιολογικής σκέψης 14 της 
οδηγίας 2006/123/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης 
∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.  

Αιτιολογική σκέψη 21: αντικαθιστά την προηγούµενη αιτιολογική σκέψη 21, 
ενισχύοντας τα µέσα προάσπισης των δικαιωµάτων των προσωρινά 

                                                 
7 βλ. επίσης την παράγραφο 9 του ψηφίσµατος του ΕΚ, της 17 Ιουλίου 2007, σχετικά µε τον 

εκσυγχρονισµό της εργατικής νοµοθεσίας για την αντιµετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα.  
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απασχολούµενων µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και εξαγγέλλει τη νέα 
θέση σχετικά µε τις κυρώσεις που προστίθεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1. 

Άρθρο 2: υπογραµµίζει τους ισορροπηµένους στόχους της οδηγίας σε µια 
επαναδιατυπωµένη ενιαία παράγραφο, αντανακλώντας το βασικό περιεχόµενο της 
τροπολογίας 26 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και το πνεύµα της 
τροπολογίας 54.  

Άρθρο 3 παράγραφος 1 και άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο ε): επαναδιατυπώνει 
τους ορισµούς του προσωρινά απασχολούµενου µέσω εταιρείας προσωρινής 
απασχόλησης και της τοποθέτησης, ευθυγραµµίζοντας τους ορισµούς της 
τροποποιηµένης πρότασης µε τη συγκεκριµένη διατύπωση των τροπολογιών αριθ. 
27 και 29.  

Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και άρθρο 5 παράγραφος 1 ακολουθεί την 
προσέγγιση της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής και της τροπολογίας αριθ. 
32 (επαναδιατύπωση των βασικών όρων εργασίας και απασχόλησης) ορίζοντας ως 
«γενικές διατάξεις», όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ), τις 
διατάξεις που ισχύουν στον έµµεσο εργοδότη, και εισάγει διατύπωση που είναι 
συνεπής προς τους αναθεωρηµένους ορισµούς. 

Άρθρο 4 παράγραφος 2: Ακολουθεί την τροποποιηµένη πρόταση και την τροπολογία 
αριθ. 34 εκτός από το γεγονός ότι δεν αναφέρεται πλέον στην υποχρέωση των 
κρατών µελών να καταργούν τυχόν περιορισµούς ή απαγορεύσεις που δεν 
δικαιολογούνται πλέον, δεδοµένου ότι το Συµβούλιο δεν θεωρεί αναγκαίο να 
επαναλαµβάνεται το αποτέλεσµα της απαγόρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 ούτε σκόπιµο να ορίζεται η τελική έκβαση της επανεξέτασης. 

Άρθρο 4 παράγραφος 3: ακολουθεί την τροπολογία αριθ. 34 (η οποία δίνει στους 
κοινωνικούς εταίρους τη δυνατότητα να επανεξετάζουν τους περιορισµούς ή τις 
απαγορεύσεις που προβλέπονται από τις συλλογικές συµβάσεις)  

Άρθρο 5 παράγραφος 4: ακολουθεί τις τροπολογίες αριθ. 19 και αριθ. 42 (διαγραφή 
των εξαιρέσεων για συµβάσεις των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τις έξι 
εβδοµάδας – δεδοµένου ότι η αρχή της ίσης µεταχείρισης για τους προσωρινά 
απασχολούµενους µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης πρέπει να ισχύει από 
την πρώτη ηµέρα της τοποθέτησης χωρίς να ισχύει γενική περίοδος αναµονής που 
ισχύει στις συµβάσεις µικρής διάρκειας.)  

Άρθρο 5 παράγραφος 3 και άρθρο 5 παράγραφος 4: αντανακλά το πνεύµα των 
τροπολογιών αριθ. 44 και 71 (αποδοχή κατ' αρχήν ότι οι διαφορετικές εθνικές 
πρακτικές των κρατών µελών είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη µε την παροχή της 
δυνατότητας για σύναψη συµφωνίας µεταξύ των κοινωνικών εταίρων σύµφωνα µε 
τις εθνικές πρακτικές).  

Άρθρο 5 παράγραφος 5: λαµβάνονται υπόψη ορισµένα στοιχεία των τροπολογιών 
αριθ. 40, 71 και 86 (αποδοχή στοιχείων που αφορούν την αποτροπή καταχρήσεων 
όσον αφορά, κυρίως, τις διαδοχικές τοποθετήσεις). 
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Άρθρο 6 παράγραφος 3 και άρθρο 6 παράγραφος 4: ακολουθούν την τροποποιηµένη 
πρόταση και τις τροπολογίες αριθ. 48 και 49 µε ορισµένες επαναδιατυπώσεις για 
λόγους ακρίβειας και συνέπειας µε άλλες τροπολογίες. 

Άρθρο 7: προβλέπει ότι τα κράτη µέλη κάνουν χρήση της επιλογής που προβλέπεται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2 σχετικά µε τη βάση για τον υπολογισµό του ορίου για τη 
σύσταση οργάνων εκπροσώπησης των εργαζοµένων στον έµµεσο εργοδότη δεν 
υποχρεούνται να εφαρµόζουν τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 1 όσον αφορά 
το όριο για τη σύσταση τέτοιων οργάνων εντός της εταιρείας προσωρινής 
απασχόλησης.  

Άρθρο 8: περιλαµβάνει ειδική παραποµπή στην οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 περί θεσπίσεως γενικού 
πλαισίου ενηµερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. 

Άρθρο 10: περιλαµβάνει νέα παράγραφο 1 σχετικά µε µέτρα που πρέπει να λάβουν 
τα κράτη µέλη για να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και οι 
έµµεσοι εργοδότες εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία.  

Άρθρο 11: το Συµβούλιο θεωρεί ότι τα κράτη µέλη θα χρειαστούν τρία έτη για την 
εφαρµογή της οδηγίας, ενώ στην τροπολογία αριθ. 53 του ΕΚ και στην 
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής είχε οριστεί περίοδος εφαρµογής δύο ετών. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Εν γένει, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η κοινή θέση ενισχύει σηµαντικά το κείµενο της 
αρχικής πρότασης και ανταποκρίνεται στην επιθυµία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η 
διασφάλιση της ίσης µεταχείρισης, όσον αφορά τους βασικούς όρους εργασίας και 
απασχόλησης, µεταξύ των εργαζοµένων µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης και των 
εργαζοµένων που προσλαµβάνονται απευθείας από τον έµµεσο εργοδότη να ισχύει από την 
πρώτη ηµέρα της τοποθέτησής τους. Τυχόν περιορισµοί ή απαγορεύσεις όσον αφορά τη 
χρήση εργασίας µέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης µπορούν να διατηρηθούν µετά την 
εφαρµογή της οδηγίας µόνον εάν δικαιολογούνται για λόγους γενικού συµφέροντος. Στο 
στάδιο αυτό, κάθε διατήρηση περιορισµών ή απαγορεύσεων πρέπει να υποβληθεί σε 
επανεξέταση και να αποτελέσει αντικείµενο έκθεσης προς την Επιτροπή. Για σκοπούς 
επικουρικότητας, οι διαφορετικές εθνικές πρακτικές των κρατών µελών όσον αφορά τους 
όρους που επικρατούν στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις µπορούν να 
λαµβάνονται υπόψη µε την παροχή της δυνατότητας παρέκκλισης από την αρχή της ίσης 
µεταχείρισης µέσω συλλογικής συµφωνίας - ή υπό ειδικές προϋποθέσεις - µέσω συµφωνίας 
µεταξύ των εθνικών κοινωνικών εταίρων. 
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