
CM\943027EL.doc PE514.935v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

28.6.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1308/2011, του Przemyslaw Kosowski, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εκμετάλλευση των πολωνών εργαζομένων στην ολλανδική 
αγορά εργασίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι πολωνοί εργαζόμενοι γίνονται συστηματικά αντικείμενο 
εκμετάλλευσης και διακρίσεων στην ολλανδική αγορά. Επισημαίνει ότι πολλοί πέφτουν στα 
χέρια διεφθαρμένων εταιρειών προσωρινής απασχόλησης που επωφελούνται από αυτούς με 
αμέτρητους τρόπους, μεταξύ άλλων με την παροχή ακατάλληλων συνθηκών στέγασης και 
δυσμενών μισθολογικών όρων. Άλλοι εργοδότες δεν τηρούν τις συμβάσεις εργασίας που 
έχουν συναφθεί μέσω της πολωνικής επιθεώρησης εργασίας. Ο αναφέρων θεωρεί ότι στην εν 
λόγω υπόθεση τίθεται θέμα σοβαρής παράβασης της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ στον 
τομέα αυτό, και καθώς η καταγγελία του προς το ολλανδικό υπουργείο κοινωνικών 
υποθέσεων και απασχόλησης δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, ζητεί την παρέμβαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 21 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Ο αναφέρων, πολωνικής ιθαγένειας, ισχυρίζεται ότι αποτέλεσε αντικείμενο διακρίσεων όταν 
προσελήφθη στις Κάτω Χώρες από την εταιρεία προσωρινής απασχόλησης E & A Logistiek 
για λογαριασμό της εταιρείας Albert Heijn BV. Θεωρεί ότι ο ίδιος καθώς και όλοι οι άλλοι 
πολωνοί εργαζόμενοι που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, υπήρξε θύμα παράνομων 
πρακτικών, κάτι που αντιβαίνει στο ολλανδικό και ενωσιακό δίκαιο.  



PE514.935v01-00 2/4 CM\943027EL.doc

EL

Λαμβανομένων υπόψη των παραρτημάτων που επισυνάπτονται στην αναφορά, προκύπτει ότι 
ο αναφέρων δεν υπέγραψε σύμβαση εργασίας στην Πολωνία.  Ως πολίτης πολωνικής 
ιθαγένειας που εργάζεται στο εξωτερικό, χρησιμοποίησε πράγματι τις υπηρεσίες μιας 
εταιρείας πρόσληψης που έχει την έδρα της στην Οπόλε, στην Πολωνία και ως εκ τούτου 
υπέγραψε σύμβαση εργασίας με την ολλανδική εταιρεία προσωρινής απασχόλησης E & A 
Logistiek BV η οποία τον έθεσε στη διάθεση μιας άλλης εταιρείας στις Κάτω Χώρες.  

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται ιδίως για τα ακόλουθα:  

 «η νόρμα» όσον αφορά τον αριθμό ωρών εργασίας που επιβάλλεται στους πολωνούς 
εργαζομένους είναι περισσότερο απαιτητική σε σχέση με αυτήν που εφαρμόζεται για 
τους ολλανδούς εργαζομένους, γεγονός που συνεπάγεται την «εκμετάλλευση» των 
πολωνών εργαζομένων·

 η παροχή στέγασης από τον εργοδότη καθιστά αδύνατη την ενοικίαση ενός 
διαμερίσματος από τον ίδιο τον εργαζόμενο· 

 οι εργαζόμενοι απολύονται ακριβώς πριν από την έναρξη της «φάσης» της κανονικής 
απασχόλησης η οποία θα τους ενέτασσε σε καθεστώς ίσης μεταχείρισης με τους 
ολλανδούς εργαζομένους·

 οι εργαζόμενοι, οι οποίοι υπενθυμίζουν τα δικαιώματά τους στον εργοδότη τους και 
διαμαρτύρονται για τις πρακτικές διάκρισης που υφίστανται, απολύονται, όπως και 
στην περίπτωση του αναφέροντα.  

Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι πρακτικές που προαναφέρθηκαν συνεπάγονται διακριτική 
μεταχείριση και είναι μη συμβατές με το δίκαιο της ΕΕ. Επικαλείται την ελεύθερη 
μετακίνηση των εργαζομένων, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 45 (πρώην άρθρο 39 ΣΕΚ) 
της Συνθήκης, και τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας και κυρίως αναφέρεται στο άρθρο 45 
παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, το οποίο προβλέπει την κατάργηση κάθε είδους διάκρισης λόγω 
ιθαγένειας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών, όσον αφορά την απασχόληση, την 
αμοιβή και τις λοιπές συνθήκες εργασίας. 

Ο αναφέρων έχει ήδη υποβάλει την υπόθεση στην πολωνική και ολλανδική επιθεώρηση 
εργασίας.  Καθώς δεν υπήρξαν ικανοποιητικά αποτελέσματα από την πλευρά του, ζητεί τώρα 
την επέμβαση της ΕΕ, ιδίως με σκοπό την απαγόρευση των πρακτικών που περιγράφηκαν 
παραπάνω, την τιμωρία των παραβατών και την προσήκουσα αποζημίωση των θυμάτων που 
υφίστανται τις πρακτικές αυτές.  

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
Η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι η αναφορά σχετίζεται με τη διαφωνία ως προς την 
εργασιακή σχέση μεταξύ εργοδότη του ιδιωτικού τομέα και ατόμου.  Το γεγονός ότι ο 
αναφέρων εργαζόταν ως εργαζόμενος προσωρινής απασχόλησης και διαμαρτύρεται για 
ορισμένες πρακτικές τόσο του εργοδότη του, της εταιρείας E & A Logistiek BV, όσο και του 
έμμεσου εργοδότη, της εταιρείας Albert Heijn BV, δεν κάνει κάτι να αλλάξει.  

Ως εκ τούτου η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να παρέμβει στην υπόθεση αυτή, η οποία 
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εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.  Οι θιγόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν 
τους κατάλληλους εθνικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών επίλυσης 
διαφορών, που τίθενται στη διάθεσή τους από τα εθνικά νομικά συστήματα, για την 
προστασία των δικαιωμάτων τους. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο αναφέρων έχει ήδη λάβει 
ήδη πολλά μέτρα για τον σκοπό αυτό, τόσο στην Πολωνία όσο και στις Κάτω Χώρες.  

Όσον αφορά τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων, το 
άρθρο 45 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 39 ΣΕΚ) και ο κανονισμός αριθ. 492/2011, ο οποίος 
κωδικοποιεί τον κανονισμό αριθ. 1612/68, προβλέπουν ότι οι εργαζόμενοι από άλλα κράτη 
μέλη που άσκησαν το δικαίωμά τους να κυκλοφορούν ελεύθερα δεν πρέπει να 
αντιμετωπίζονται κατά τρόπο διαφορετικό από τους ημεδαπούς εργαζομένους σε σχέση με 
την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και τους όποιους όρους εργασίας και απασχόλησης, 
συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής. Συνεπώς οι κανόνες απαγορεύουν κάθε είδους διακρίσεις
λόγω ιθαγένειας. Ωστόσο, ο ρόλος της Επιτροπής στην εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ είναι να 
παρακολουθεί εάν οι εθνικοί κανόνες ευθυγραμμίζονται με το δίκαιο της ΕΕ ή εάν υφίσταται 
μια γενική πρακτική εσφαλμένης εφαρμογής του δίκαιου της ΕΕ από ένα κράτος μέλος, 
λαμβανομένου υπόψη ότι αρμοδιότητα για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των κανόνων της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων σε κάθε χώρα έχουν οι διοικητικές υπηρεσίες και 
τα δικαστήριά της. 

Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να σημειωθεί ότι το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ και ο κανονισμός 
492/2011 ισχύουν άμεσα στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών.  Κατά συνέπεια, ο 
αναφέρων δικαιούται να επικαλεστεί άμεσα τα δικαιώματα που παρέχονται από τις διατάξεις 
του δίκαιου της ΕΕ ενώπιον των εθνικών αρχών και δικαστηρίων.  

Επιπλέον, οι καταγγελίες του αναφέροντος για διακρίσεις λόγω ιθαγένειας δεν στηρίζονται σε 
καμία αναφορά σε ειδικές διατάξεις του δικαίου της ΕΕ εκτός από αυτές που 
προαναφέρθηκαν σε σχέση με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.  

Σχετικά με την κατάσταση των εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης, η Επιτροπή θα ήθελε 
να υπενθυμίσει ότι οι εργαζόμενοι καλύπτονται από την οδηγία 2008/104/ΕΚ, η οποία 
διασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας για την κατηγορία αυτή των εργαζομένων σε 
ολόκληρη την ΕΕ.  Η οδηγία αυτή θεσπίζει ιδίως την αρχή της ίσης μεταχείρισης (άρθρο 5 
παράγραφος 1). Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι βασικοί όροι εργασίας και απασχόλησης των 
προσωρινά εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων της αμοιβής και της διάρκειας του χρόνου 
εργασίας, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους σε έμμεσο εργοδότη, πρέπει να 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 άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας σχετικά με την εργασία μέσω εταιρείας 
προσωρινής απασχόλησης επιτρέπει στα κράτη μέλη, υπό ορισμένους όρους, να 
παρεκκλίνουν από την αρχή της ίσης μεταχείρισης προκειμένου οι κοινωνικοί εταίροι να 
αναλάβουν τη σύναψη κοινωνικών συμβάσεων που θα καθορίζουν τους όρους εργασίας και 
τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων των εταιρειών προσωρινής απασχόλησης.  Οι 
Κάτω Χώρες ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι κάνουν χρήση της παρέκκλισης αυτής.  Εξάλλου, 
από τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα αναφορά προκύπτει ότι η αμοιβή 
του αναφέροντα καταβλήθηκε από τον εργοδότη του σύμφωνα με την ισχύουσα συλλογική 
σύμβαση.  Η ολλανδική επιθεώρηση εργασίας ενημερώθηκε σχετικά με το θέμα αλλά δεν 
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διαπίστωσε κάποιες παρατυπίες ως προς αυτό.   

Επιπρόσθετα, οι ισχυρισμοί του αναφέροντος ως προς την εφαρμογή «κανόνων εργασίας» 
περισσότερο απαιτητικών για τους πολωνούς σε σχέση με τους ολλανδούς εργαζομένους δεν 
τεκμηριώνονται από καμία συγκεκριμένη πληροφορία σχετικά με τους εφαρμοζόμενους 
όρους στους εργαζομένους προσωρινής απασχόλησης με έμμεσο εργοδότη την εταιρεία
Albert Heijn BV. 

Συμπέρασμα 
Καθώς πρόκειται για διαφορά μεταξύ εργοδότη του ιδιωτικού τομέα και εργαζομένου, το 
θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των αρμόδιων εθνικών αρχών και η Επιτροπή δεν έχει 
αρμοδιότητα να παρέμβει στην παρούσα υπόθεση.  

Ο αναφέρων δύναται να χρησιμοποιήσει τους κατάλληλους εθνικούς μηχανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών επίλυσης διαφορών, που τίθενται στη διάθεσή του 
από τα εθνικά νομικά συστήματα, για την προστασία των δικαιωμάτων του. Βάσει του 
άρθρου 45 της ΣΛΕΕ και του κανονισμού 492/2011 που εφαρμόζονται απευθείας στο πλαίσιο 
του εθνικού δικαίου των κρατών μελών, δικαιούται να επικαλεστεί άμεσα τα δικαιώματα που 
παρέχονται από τις διατάξεις του δίκαιου της ΕΕ ενώπιον των εθνικών αρχών και 
δικαστηρίων.  


