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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1063/2009, του Stanislav Kocur, σλοβακικής ιθαγένειας, σχετικά με 
οικονομικές ζημίες λόγω αθέτησης σύμβασης από δύο σλοβακικά γραφεία 
προσλήψεων εργαζομένων για το Ηνωμένο Βασίλειο

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να παρέμβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις σλοβακικές αρχές, 
προκειμένου να επιβάλουν κυρώσεις σε βάρος δύο σλοβακικών γραφείων προσλήψεων τα 
οποία προτείνουν θέσεις εργασίας σε Σλοβάκους που επιθυμούν να εργαστούν ειδικά στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, τα γραφεία –σλοβακικό γραφείο 
προσλήψεων Jobworld Agency και 7 Stars Recruitment Ltd.– δεν τήρησαν τις υποσχέσεις 
τους, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές οικονομικές ζημίες πολλοί σλοβάκοι 
εργαζόμενοι. Ο αναφέρων διευκρινίζει ότι οι συμβάσεις εργασίας παρουσιάστηκαν στους 
εργαζομένους μόνον μετά την άφιξή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο και δεν αντιστοιχούσαν 
στην προσφορά που τους είχε γίνει από τα προαναφερθέντα γραφεία στη Σλοβακία. Ο 
αναφέρων κάνει λόγο για τις ώρες εργασίας ανά εβδομάδα (λιγότερες από τις υποσχεθείσες) 
και για τα σημαντικά δευτερεύοντα έξοδα που σχετίζονται με τη διαμονή, τις μεταφορές ή τις 
προκαταβολές ως εγγύηση σε περίπτωση πρόωρης παραίτησης από τη θέση εργασίας. 
Υπολογίζει ότι η ζημία ανά άτομο ανέρχεται σε 1 000 λίρες Αγγλίας περίπου και εκφράζει τη 
δυσαρέσκειά του για την αντίδραση των δύο γραφείων στις αξιώσεις αποζημίωσης που 
υπέβαλαν οι εργαζόμενοι.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 16 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Ιανουαρίου 2010.
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Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για την, κατά τους ισχυρισμούς του, δόλια συμπεριφορά δύο 
σλοβακικών γραφείων προσλήψεων τα οποία ισχυρίζονταν ότι προσέφεραν υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης για την εξεύρεση θέσεων εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (εφεξής «ΗΒ»). 
Αφού έλαβαν προσφορές εργασίας, οι αιτούντες κατέβαλαν διοικητικό τέλος ύψους 350 ευρώ 
στο γραφείο που είχε την έδρα του στη Σλοβακία καθώς και το κόστος της πτήσης τους προς 
το ΗΒ, όπου τους υποδέχθηκε διαφορετικό γραφείο το οποίο τους χρέωσε το ποσό των 
85 λιρών Αγγλίας προκειμένου να τακτοποιήσει την πρόσληψή τους. Κατά την άφιξη στο 
ΗΒ, συντάχθηκαν και υπογράφηκαν οι συμβάσεις στην αγγλική γλώσσα, την οποία πολλοί 
από τους αιτούντες προφανώς δεν γνώριζαν. Εν συνεχεία, χρεώθηκε περαιτέρω 
προκαταβολή, ύψους 125 λιρών στερλινών, για έξοδα διαμονής, ενώ ζητήθηκε η 
προκαταβολή, δύο εβδομάδες νωρίτερα, πρόσθετου ποσού για έξοδα διαμονής, το οποίο 
ανερχόταν σε 45 λίρες στερλίνες ανά εβδομάδα. Επιπλέον, η μετάβαση στον τόπο εργασίας 
τους θα κόστιζε 5 λίρες στερλίνες ημερησίως. Ο αναφέρων δηλώνει ότι η σύμβαση με το 
σλοβακικό γραφείο περιελάμβανε ρήτρα βάσει της οποίας το γραφείο ήταν υποχρεωμένο να 
ενημερώσει τον αναφέροντα και τα πρόσωπα που εκπροσωπεί για όλες τις πτυχές των 
ρυθμίσεων που σχετίζονταν με την εργασία και τις μετακινήσεις τους. Εκτός από τις 
προαναφερθείσες απροσδόκητες δαπάνες, οι όροι εργασίας δεν ανταποκρίνονταν στα όσα 
προέβλεπαν οι συμβάσεις εργασίας που είχαν συναφθεί με τα σλοβακικά γραφεία: το ωράριο 
εργασίας το οποίο είχε εγγυηθεί το σλοβακικό γραφείο –40 ώρες εβδομαδιαίως με ωρομίσθιο 
5,73 λιρών στερλινών– δεν τηρήθηκε. Επιπλέον, ενώ δηλωνόταν ότι οι θέσεις εργασίας 
αφορούσαν προσωπικό αποθήκης, στην πραγματικότητα οι εργαζόμενοι χρησιμοποιήθηκαν 
ως βοηθητικό προσωπικό στη βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος και ορισμένοι 
υποχρεώθηκαν ακόμη και να καθαρίζουν αποχωρητήρια.

Τα καταγγελλόμενα γεγονότα, η δόλια συμπεριφορά και οι ισχυρισμοί περί παραπλάνησης 
τους οποίους διατυπώνει ο αναφέρων ξεκινούν από μια προσφορά εργασίας η οποία έγινε στη 
Σλοβακία και δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις συμβάσεις εργασίας που παρουσιάστηκαν 
κατά την άφιξη στο ΗΒ ή στους όρους εργασίας που καθορίζονται στις συμβάσεις εργασίας 
οι οποίες υπογράφηκαν με τα σλοβακικά γραφεία. Εκ πρώτης όψεως, συνεπώς, το θέμα 
φαίνεται να αφορά σύγκρουση μεταξύ δύο ιδιωτών.

Ελλείψει επαρκών τεκμηριωμένων στοιχείων, ειδικότερα όσον αφορά τις συμβατικές πτυχές 
της περιγραφόμενης κατάστασης, είναι ωστόσο δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να 
πραγματοποιηθεί νομική εκτίμηση των καταγγελιών ή να επιβεβαιωθούν οι προβαλλόμενοι 
ισχυρισμοί περί παραπλάνησης. Παραμένει ασαφής, λόγου χάρη, ο ακριβής χαρακτήρας των 
προσφορών (που αναφέρονται επίσης ως συμβάσεις) στη Σλοβακία και το κατά πόσον αυτές 
ήταν απλώς προσφορές ή συμβάσεις εργασίας ή συμβάσεις για την αναζήτηση εργασίας. 
Πρέπει επίσης να σημειωθεί εν προκειμένω ότι το εργατικό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο περί 
συμβάσεων, ρυθμίζονται πρωτίστως βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

Επιπλέον, είναι αδύνατον να διευκρινιστεί εάν η υπογραφή μιας σύμβασης στο ΗΒ πληροί ή 
όχι τις προϋποθέσεις της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 1991 
σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που 
διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας1. Επιπροσθέτως, μια κατάσταση η οποία 
ενδεχομένως ξεκίνησε ως απόσπαση εργαζομένων, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών από 
ένα σλοβακικό γραφείο εύρεσης προσωρινής απασχόλησης, στο ΗΒ μπορεί στην 
πραγματικότητα να συνιστά βραχυπρόθεσμη μετακίνηση εργαζομένων η οποία πρέπει να 
                                               
1 Επίσημη Εφημερίδα L 288 της 18.10.91, σ. 0032 - 0035.
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εξεταστεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων.

Λόγω έλλειψης πληροφοριών σχετικά με την πραγματική και συμβατική κατάσταση, δεν 
είναι δυνατή η οριστική αξιολόγηση των καταγγελιών και των ισχυρισμών περί 
παραπλάνησης που διατυπώνει ο αναφέρων.

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τα καταγγελλόμενα περιστατικά αφορούν μη τήρηση 
προσφορών / αθέτηση σύμβασης (ή συμβάσεων) μεταξύ δύο ιδιωτικών φορέων. Η Επιτροπή 
δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης σε τέτοιου είδους διαφορές, η διευθέτηση των οποίων 
εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Ο αναφέρων πρέπει, ως εκ τούτου, να ζητήσει 
νομικές συμβουλές στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στη Σλοβακία.

Ενημερωτικώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 
2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές 
και εμπορικές υποθέσεις παρέχει το βασικό πλαίσιο ως προς τον χειρισμό των διασυνοριακών 
δικαστικών υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και καθορίζει ποια δικαστήρια είναι 
αρμόδια για την εκδίκαση μιας συγκεκριμένης υπόθεσης. Ο βασικός κανόνας είναι ότι 
αρμόδια είναι τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ο εναγόμενος. 
Εντούτοις, στις διαφορές εργατικού δικαίου, ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να μηνύσει 
τον εργοδότη του είτε στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα του ο εργοδότης, είτε στο 
κράτος μέλος στο οποίο εκτελείται η εργασία.


