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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1696/2012 του I.M.  πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με μη ορθές
πρακτικές της ολλανδικής υπηρεσίας απασχόλησης

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα περιγράφει την προσωπική της εμπειρία κακομεταχείρισης και μη πληρωμής 
για εργασία στην Ολλανδία εκ μέρους του ολλανδικού φορέα απασχόλησης Voorne Putten. 
Ισχυρίζεται ότι εργάζονταν 12 ώρες ημερησίως καθώς και τα Σαββατοκύριακα με πολύ 
χαμηλή αμοιβή και ότι τους κακομεταχειρίζονταν όταν δεν εμφανίζονταν στην εργασία στην 
ώρα τους λόγω εξάντλησης. Επίσης, τους κατηγορούσαν αδικαιολόγητα ότι έπιναν εν ώρα 
εργασίας, πράγμα που ισχυρίζονται ότι ήταν απλώς πρόσχημα για να απαλλαγούν από αυτούς 
χωρίς να τους πληρώσουν κανονικά. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Σε επίπεδο ΕΕ, η οδηγία για το ωράριο εργασίας (2003/88/ΕΚ) ρυθμίζει ορισμένες πτυχές του 
ωραρίου εργασίας, περιλαμβανομένων των υπερωριών και των υπηρεσιών εφημερίας. Η 
οδηγία για το ωράριο εργασίας καθορίζει κοινά ελάχιστα πρότυπα για την προστασία της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στα κράτη μέλη, περιλαμβανομένου και του 
ορίου εβδομαδιαίου χρόνου υπηρεσίας (ο οποίος δεν υπερβαίνει, ανά επταήμερο, τις 48 ώρες, 
κατά μέσο όρο, συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας) 
και της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης (ελάχιστης διάρκειας ένδεκα συναπτών ωρών ανά 
εικοσιτετράωρο, σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας), καθώς και της εβδομαδιαίας 
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ανάπαυσης (ελάχιστη περίοδο συνεχούς ανάπαυσης εικοσιτεσσάρων ωρών, στις οποίες 
προστίθενται οι ένδεκα ώρες ημερήσιας ανάπαυσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας). 

Καθώς η αναφορά σχετίζεται με μια μόνο ατομική διαφορά σχετικά με την εργασιακή σχέση 
μεταξύ ιδιωτών, η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει. Αυτό είναι θέμα για τις 
εθνικές αρχές των Κάτω Χωρών. Η ίδια αρχή ισχύει και όταν πρόκειται για πιθανή 
παραβίαση άλλων κοινοτικών οδηγιών, όπως η οδηγία 92/85/ΕΟΚ που προστατεύει τα 
δικαιώματα των εγκύων εργαζομένων, των εργαζομένων που έχουν γεννήσει πρόσφατα και 
που θηλάζουν, καθώς και η οδηγία 2000/43/ΕΚ, που απαγορεύει διακρίσεις λόγω εθνοτικής ή 
φυλετικής καταγωγής σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της απασχόλησης και της 
εργασίας. 

Πόρισμα 

Οι αναφέροντες καλούνται να αναζητήσουν μέσα προσφυγής μέσω του εθνικού νομικού 
συστήματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


