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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1028/2012, του/της P. W., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τροποποίηση της οδηγίας 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας 
προσωρινής απασχόλησης

1. Περίληψη της αναφοράς

Όσον αφορά την οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 19ης Νοεμβρίου 2008 περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, ο 
αναφέρων/η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται στο Ηνωμένο 
Βασίλειο επιτρέπει στους εργοδότες να καταφεύγουν σε τεχνάσματα που τους δίνουν τη 
δυνατότητα να απαλλαγούν από κάθε υποχρέωση μετατροπής μιας σύμβασης εργασίας από 
προσωρινή σε μόνιμη. Σύμφωνα με τον αναφέροντα/την αναφέρουσα, αν οι εργαζόμενοι 
επιθυμούν να κρατήσουν τη θέση εργασίας τους, θα πρέπει να συμφωνήσουν από κοινού με 
την εταιρεία απασχόλησης ώστε να διασφαλίσουν μια σύμβαση 12 εβδομάδων· σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι πιθανόν ο εργαζόμενος που έχει συνάψει σύμβαση 12 εβδομάδων να 
συνεχίσει να εργάζεται για άλλες δώδεκα εβδομάδες στην ίδια εταιρεία αλλά σε άλλο τμήμα 
της. Τέλος, ο εργαζόμενος μπορεί να παραιτηθεί εκουσίως κατά τη λήξη της σύμβασης 12 
εβδομάδων και έξι μήνες αργότερα να επιστρέψει στην εταιρεία με σκοπό να εργαστεί βάσει 
νέας σύμβασης 12 εβδομάδων. Αυτές είναι οι τρεις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν 
συνήθως οι εργαζόμενοι που αναζητούν εργασία. Ο αναφέρων/η αναφέρουσα θεωρεί ότι 
πρέπει να διορθωθεί επειγόντως η κατάσταση με την τροποποίηση της προαναφερθείσας 
οδηγίας ώστε να εξαλειφθούν τέτοιες καταχρήσεις, οι οποίες λειτουργούν εις βάρος των 
εργαζομένων και δεν τους επιτρέπουν να απολαμβάνουν τα πλήρη δικαιώματά τους, δηλαδή, 
τα ίδια δικαιώματα με εκείνα που απολαμβάνουν όσοι εργάζονται βάσει μόνιμης σύμβασης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
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πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Ο αναφέρων, Πολωνός υπήκοος, διαμαρτύρεται για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόσθηκε 
στο Ηνωμένο Βασίλειο η οδηγία 2008/104/ΕΚ για την προσωρινή απασχόληση. 

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η μεταφορά της οδηγίας περί της εργασίας μέσω εταιρίας 
προσωρινής απασχόλησης στο Ηνωμένο Βασίλειο οδήγησε σε μια κατάσταση όπου τα 
γραφεία προσωρινής απασχόλησης παρακάμπτουν τους ισχύοντες κανονισμούς, προκειμένου 
να αποφευχθεί η εξασφάλιση στους προσωρινά απασχολούμενους ίσης μεταχείρισης με τους 
μόνιμους υπαλλήλους της επιχείρησης χρήστη στην οποία έχουν εκχωρηθεί. 

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι τα τρία σενάρια που απαντώνται πιο συχνά στο Ηνωμένο 
Βασίλειο είναι τα ακόλουθα: 

 ο προσωρινά απασχολούμενος τοποθετείται σε επιχείρηση μόνο για 12 εβδομάδες·

 ο προσωρινά απασχολούμενος τοποθετείται σε επιχείρηση για 12 εβδομάδες και εν 
συνεχεία μετατίθεται σε διαφορετική υπηρεσία για άλλες 12 εβδομάδες, μετά τη λήξη
των οποίων λήγει η τοποθέτησή του· 

 ο προσωρινά απασχολούμενος τοποθετείται σε επιχείρηση για 12 εβδομάδες, εν 
συνεχεία παραιτείται και, αφού παραμείνει εκτός εργασίας για 6 εβδομάδες, 
τοποθετείται και πάλι στην ίδια υπηρεσία για 12 εβδομάδες, στο τέλος των οποίων 
παραιτείται και πάλι, και ούτω καθεξής. 

Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναθεωρήσει την οδηγία για την 
προσωρινή απασχόληση και τους κανόνες που εφαρμόζονται στο ΗΒ, προτείνοντας τρεις 
επιλογές προς τον σκοπό αυτό: 

  κατάργηση της απαιτούμενης περιόδου 12 εβδομάδων για την εδραίωση 
δικαιωμάτων ίσης μεταχείρισης, που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά 
τρόπον ώστε να παρέχεται στους προσωρινά εργαζομένους ίση μεταχείριση με τους 
μόνιμους εργαζόμενους από την πρώτη ημέρα της τοποθέτησής τους·

  τροποποίηση της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρίς να θίγονται θέματα 
που συνεπάγονται αύξηση του κόστους (ίση αμοιβή, ετήσια άδεια...) και τα οποία, 
κατά την άποψη του αναφέροντα, ωθούν τους εργοδότες στο να παρακάμπτουν την 
ισχύουσα νομοθεσία·

 πλήρη κατάργηση της βρετανικής νομοθεσίας.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι ο αναφέρων δεν ισχυρίζεται ότι η νομοθεσία ή οι 
πρακτικές του Ηνωμένου Βασιλείου συνιστούν παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Στην 
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πραγματικότητα, ο αναφέρων κρίνει ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο παρακάμπτονται οι κανόνες 
που διέπουν την προσωρινή εργασία. Ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναθεωρήσει 
την οδηγία για την προσωρινή απασχόληση και τη νομοθεσία μεταφοράς της οδηγίας που 
εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

εις ό,τι αφορά την οδηγία 2008/104/ΕΚ για την προσωρινή απασχόληση, η οποία εγκρίθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, 
διευκρινίζεται ότι επανεξετάζεται προς στιγμήν από την Επιτροπή, η οποία θα δημοσιεύσει 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της εντός του 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας, 
η επανεξέταση αυτή πραγματοποιείται ώστε να προταθούν, εφόσον προκύψει ανάγκη, οι 
απαραίτητες τροποποιήσεις.

Εις ό,τι αφορά τη νομοθεσία μεταφοράς της οδηγίας 2008/104/ΕΚ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η 
οποία αποκαλείται από τον αναφέροντα "οι κανονισμοί", η οδηγία μεταφέρθηκε στη Μεγάλη 
Βρετανία μέσω των κανόνων περί προσωρινής απασχόλησης του 2010 (Agency Workers 
Regulations 2010). Ανάλογη νομοθεσία θεσπίσθηκε και για τη Βόρεια Ιρλανδία το 2011. 

Δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής να σχολιάσει τις προτεινόμενες τροποποιήσεις
στη νομοθεσία μεταφοράς της οδηγίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρά ταύτα, έχοντας υπόψη 
το γεγονός ότι ο αναφέρων επικαλείται επανειλημμένα τόσο την οδηγία για την προσωρινή 
απασχόληση όσο και τους Agency Workers Regulations, αμφισβητεί τον τρόπο εφαρμογής 
της οδηγίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Επιτορπή υπογραμμίζει ότι η κατάσταση που 
περιγράφεται στην αναφορά δεν φαίνεται να συνιστά παραβίαση των διατάξεων της οδηγίας.

Πράγματι, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/104/ΕΚ για την 
προσωρινή απασχόληση, σχετικά με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, 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 Ωστόσο, το ίδιο άρθρο παρέχει τη δυνατότητα διαφόρων αποκλίσεων από την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης, υπό αυστηρούς όρους. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη που 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 4, ήτοι εκείνα στα οποία δεν 
ισχύει νομικό σύστημα που να αναγνωρίζει τις συλλογικές συμβάσεις ως καθολικώς 
εφαρμοστέες, δύνανται να αποκλίνουν από την αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τους 
βασικούς όρους εργασίας και απασχόλησης, μεταξύ άλλων εφαρμόζοντας μια προκαταρκτική 
περίοδο για την εδραίωση δικαιωμάτων ίσης μεταχείρισης. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανταποκρίνεται στους ως άνω όρους και προσφεύγει όντως στην 
εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 4, της οδηγίας. Σύμφωνα με τους Agency 
Workers Regulations 2010, οι προσωρινά απασχολούμενοι αποκτούν πλήρες δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης με τους μονίμους υπαλλήλους της επιχείρησης χρήστη, μετά την ολοκλήρωση 
της απαιτούμενης περιόδου 12 εβδομάδων στην ίδια θέση και στην ίδια επιχείρηση.

Όπως ορίζει το άρθρο 5, παράγραφος 1 των ως άνω κανονισμών «Ένας προσωρινός 
απασχολούμενος (Α) ο οποίος υπάγεται στο άρθρο 7 δικαιούται τις ίδιες βασικές συνθήκες 
εργασίας όπως αυτές που θα ίσχυαν εάν είχε προσληφθεί (...) απευθείας από τον εν λόγω 
εργοδότη για να καταλάβει την ίδια θέση εργασίας (…)», ενώ το άρθρο 7 προβλέπει τα 
ακόλουθα
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"(1) το άρθρο 5 εφαρμόζεται μόνο όταν ο προσωρινός εργαζόμενος ολοκληρώσει την 
απαιτούμενη δοκιμαστική περίοδο.
(2) Η περίοδος αυτή θεωρείται ως ολοκληρωθείσα εφόσον ο προσωρινός απασχολούμενος έχει 
παραμείνει στην ίδια θέση και στον ίδιο εργοδότη επί 12 συναπτές ημερολογιακές εβδομάδες, 
κατά τη διάρκεια μιας ή περισσοτέρων συμβάσεων».

Η νομοθεσία προβλέπει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της εν 
λόγω περιόδου, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχομένων διακοπών κατά τη διάρκεια της 
περιόδου και των περιπτώσεων όπου αρχίζει να μετρά νέα δοκιμαστική περίοδος. 

Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 5 της οδηγίας περί της εργασίας μέσω 
εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, 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 Η νομοθεσία μεταφοράς της οδηγίας που εφαρμόζεται στο 
Ηνωμένο Βασίλειο περιέχει τις διατάξεις που απαιτεί η οδηγία. Σημειωτέον ότι οι Agency 
Workers Regulations 2010 συμπληρώνονται από ένα επεξηγηματικό έγγραφο («Οδηγό») που 
εξέδωσε το Μάιο 2011 το βρετανικό Υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Δεξιοτήτων. 
Στο κεφάλαιο «Συμβάσεις 12 εβδομάδων και διατάξεις για την πρόληψη της απάτης», το εν 
λόγω έγγραφο ορίζει τα ακόλουθα»:

«Ένας εργοδότης μπορεί σαφώς να αποφασίσει να μην παρατείνει τη σύμβαση προσωρινών 
απασχολουμένων πέραν της περιόδου των 12 εβδομάδων. Οι κανονισμοί δεν περιέχουν ειδικές 
διατάξεις που να εμποδίζουν τον εργοδότη να απολύει κατ’ επανάληψη ένα προσωρινό 
απασχολούμενο μετά από μια αποστολή 11 ή 12 εβδομάδων. Ωστόσο, οι εργοδότες και τα 
γραφεία προσωρινής απασχόλησης πρέπει να έχουν επίγνωση των υφιστάμενων μέτρων 
καταπολέμησης της απάτης για να αποτρέπονται καταστάσεις όπου είναι σαφές ότι η κατ’ 
επανάληψη πρόταση συμβάσεων αποσκοπεί στο να στερήσει τον προσωρινά απασχολούμενο 
από τα δικαιώματά του. 

Λόγου χάριν, ένας προσωρινός εργαζόμενος ολοκληρώνει 2 ή περισσότερες αποστολές με τον 
ίδιο εργοδότη, για τον οποίο έχει ήδη εργασθεί επί 12 εβδομάδες με ένα διάλειμμα 6 εβδομάδων 
και στη συνέχεια άλλες 12 εβδομάδες με ένα άλλο διάλειμμα 6 εβδομάδων. Εάν ο προσωρινός 
εργαζόμενος προσληφθεί για μια τρίτη αποστολή, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 
προσπάθεια αποφυγής της ολοκλήρωσης της απαιτούμενης προκαταρκτικής περιόδου των 12 
εβδομάδων, αλλά θα πρέπει τότε αποδειχθεί ότι η προσπάθεια καταστρατήγησης ήταν σκόπιμη. 
Σε περίπτωση διαφωνίας, εναπόκειται στο Δικαστήριο να κρίνει.»

Από τα ανωτέρω απορρέει, αφενός ότι οι πρακτικές που καταγγέλλει ο αναφέρων δύνανται 
όντως να αποσκοπούν στη στέρηση των προσωρινών απασχολουμένων στο Ηνωμένο 
Βασίλειο από την πλήρη ισότητα μεταχείρισης, αφετέρου δε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
θέσπισε μέτρα καταπολέμησης της απάτης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας περί της εργασίας 
μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης. 

Συμπεράσματα

Καθώς ο αναφέρων δεν ισχυρίζεται ότι η νομοθεσία που διέπει την προσωρινή εργασία στη 
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Βρετανία ή η πρακτική των δημοσίων αρχών ως προς αυτό παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ, η 
Επιτροπή δεν νομιμοποιείται να παρέμβει σε αυτή την περίπτωση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 2008/104/ΕΚ περί της εργασίας μέσω εταιρείας 
προσωρινής απασχόλησης, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή της οδηγίας, σε 
συνεννόηση με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό να 
προτείνει τυχόν τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες. Η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με 
την εν λόγω επανεξέταση αναμένεται να δημοσιευτεί το Δεκέμβριο 2013. 


