
ΟΔΗΓΙΑ 2008/104/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Νοεμβρίου 2008

περί της εργασίας μέσω εταιρείας 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 Επιτροπής (1),

Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και
τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από το Χάρτη Θεμελιω
δών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3). Συγκεκριμένα,
η παρούσα πράξη αποβλέπει στο να εξασφαλίσει την πλήρη
συμμόρφωση με το άρθρο 31 του χάρτη, το οποίο προβλέ
πει ότι κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα σε συνθήκες εργα
σίας οι οποίες σέβονται την υγεία, την ασφάλεια και την
αξιοπρέπειά του καθώς και σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας
εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυ
σης 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 απασχό
ληση, η εργασία μέσω εταιρείας 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.

(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 κοινω
νικούς εταίρους, σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 3
της συνθήκης, επί του περιεχομένου της μελετώμενης πρό
τασης.

(5) Στο προοίμιο της συμφωνίας-πλαίσιο για την εργασία ορι
σμένου 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 εταιρείας προσωρινής απασχό
λησης 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) (4), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων
και Επιχειρήσεων Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (CEEP)
και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC), ενη
μέρωσαν 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 εταιρείας
προσωρινής απασχόλησης δεν είχαν καταλήξει σε συμφωνία.

(8) Τον Μάρτιο του 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκρινε
απαραίτητη την επανενεργοποίηση της στρατηγικής της Λισ
σαβώνας και την επανιεράρχηση των προτεραιοτήτων της για
την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το Συμβούλιο ενέκρινε
τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ανά
πτυξη 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 κατακερ
ματισμός της αγοράς εργασίας, λαμβανομένου δεόντως
υπόψη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων.
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(1) ΕΕ C 61 της 14.3.2003, σ. 124.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2002 (ΕΕ C

25 E της 29.1.2004, σ. 368), κοινή θέση του Συμβουλίου της 15ης
Σεπτεμβρίου 2008 και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας
Οκτωβρίου 2008 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3) ΕΕ C 303 της 14.12.2007, σ. 1.
(4) Η UNICE άλλαξε την ονομασία της σε BUSINESSEUROPE τον Ιανουά

ριο του 2007.



(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 επί
τευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας μέσω
της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεώρησε ότι οι νέες μορφές οργάνω
σης της εργασίας και η μεγαλύτερη ποικιλία συμβατικών
ρυθμίσεων, που θα συνδυάζει καλύτερα ευελιξία και ασφά
λεια, θα συντελέσουν στη δυνατότητα προσαρμογής εργαζο
μένων 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 εκμε
ταλλευθούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η παγκοσμιο
ποίηση.

(10) Υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη χρήση της
εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, τη
νομική κατάσταση, καθώς και το καθεστώς και τους όρους
εργασίας των προσωρινά απασχολουμένων εντός της Ευρω
παϊκής Ένωσης.

(11) Η εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης αντα
ποκρίνεται όχι μόνο στις ανάγκες ευελιξίας των επιχειρήσεων
αλλά και στην ανάγκη των μισθωτών να συνδυασθεί η ιδιω
τική και η επαγγελματική ζωή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας καθώς και στη
συμμετοχή και στην ένταξη στην αγορά εργασίας.

(12) Η παρούσα οδηγία θεσπίζει, για τους προσωρινά απασχο
λούμενους, προστατευτικό πλαίσιο το οποίο δεν επιτρέπει
διακρίσεις, χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και είναι αναλο
γικό, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη 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 εργασίας (1), ορίζει τους
κανόνες που εφαρμόζονται στους προσωρινά απασχολούμε
νους όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την
εργασία.

(14) Οι βασικοί όροι εργασίας και απασχόλησης, οι οποίοι εφαρ
μόζονται 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 εται
ρεία 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 μπο
ρούν να επιτρέπουν στους κοινωνικούς εταίρους να καθορί
ζουν τους όρους εργασίας και απασχόλησης, αρκεί να τηρεί
ται το γενικό επίπεδο προστασίας για τους προσωρινά απα
σχολούμενους.

(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 ικανο
ποιητικό 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 εταιρείας 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 σχέ
σεις, όπως φερειπείν 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 περιορι
σμούς ή απαγορεύσεις της προσφυγής στην προσωρινή απα
σχόληση 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 δια
φύλαξης των δικαιωμάτων των προσωρινά απασχολουμένων,
καθώς και κυρώσεις οι οποίες να είναι ουσιαστικές, αποτρε
πτικές και ανάλογες.

(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 Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμ
βρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο
πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (2).
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(1) ΕΕ L 206 της 29.7.1991, σ. 19. (2) ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.



(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 δρά
σης, 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 αναλο
γικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερ
βαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του
στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στους εργαζόμενους μέσω
εταιρείας προσωρινής απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ή σχέση
εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι τοποθετούνται σε έμμεσους εργο
δότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύ
θυνσή τους.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις δημόσιες και ιδιωτικές
επιχειρήσεις οι οποίες είναι εταιρείες 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 εφαρ
μόζεται στις συμβάσεις εργασίας ή στις σχέσεις εξαρτημένης εργα
σίας που συνάπτονται στο πλαίσιο ειδικού δημόσιου ή επιδοτούμε
νου από δημόσιες αρχές προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης,
ένταξης ή επιμόρφωσης.

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
εταιρειών 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 ανά
πτυξη 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) «εταιρεία προσωρινής απασχόλησης»: το φυσικό ή νομικό πρό
σωπο το οποίο, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, συνάπτει συμβά
σεις 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 εταιρεία
προσωρινής απασχόλησης, προκειμένου να τοποθετηθεί σε
έμμεσο εργοδότη για να εργασθεί προσωρινά υπό την επίβλεψη
και τη διεύθυνσή του·

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 απα
σχολούμενος 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 διαλείμ
ματα, 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, 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 εργα
ζομένους με μερική απασχόληση, εργαζομένους με συμβάσεις ορι
σμένου χρόνου ή πρόσωπα που έχουν σύμβαση εργασίας ή σχέση
εξαρτημένης εργασίας με εταιρεία προσωρινής απασχόλησης.
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Άρθρο 4

Επανεξέταση των περιορισμών ή απαγορεύσεων

1. Απαγορεύσεις ή περιορισμοί όσον αφορά την προσωρινή απα
σχόληση 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 5 Δεκεμβρίου 2011, τα κράτη μέλη, έπειτα από
διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα με την εθνική
νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις και τις πρακτικές, επανεξετά
ζουν τους περιορισμούς ή απαγορεύσεις σχετικά με τη χρήση της
εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, προκειμένου να
εξακριβώσουν εάν δικαιολογούνται από τους λόγους που σημειώ
νονται στην παράγραφο 1.

3. Εάν τέτοιοι περιορισμοί ή απαγορεύσεις προβλέπονται από
συλλογικές συμβάσεις, η επανεξέταση στην οποία αναφέρεται η
παράγραφος 2 μπορεί να διενεργείται από τους κοινωνικούς εταί
ρους 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 εταιρειών προσωρινής απα
σχόλησης.

5. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα αποτελέ
σματα της επανεξέτασης στην οποία αναφέρονται οι παράγραφοι 2
και 3 μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2011.

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, ηλι
κίας ή γενετήσιου προσανατολισμού,

πρέπει να τηρούνται όπως έχουν θεσπιστεί με νομοθετικές, κανονι
στικές, διοικητικές διατάξεις, συλλογικές συμβάσεις ή/και άλλες
γενικές διατάξεις.

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 εταιρεία 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 απα
σχολουμένων, 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 ικανο
ποιητικό επίπεδο προστασίας, τα κράτη μέλη στα οποία ο νόμος
δεν προβλέπει σύστημα αναγόρευσης συλλογικών συμβάσεων γενι
κής 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, μπο
ρούν, 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
με την παράγραφο 1. Στις ρυθμίσεις αυτές προβλέπεται ενδεχομέ
νως ικανό χρονικό διάστημα για την εφαρμογή της αρχής της ίσης
μεταχείρισης.

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, περιλαμβανομένων των
συνταξιοδοτικών συστημάτων, των συστημάτων παροχών σε περί
πτωση ασθενείας ή των συστημάτων 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 καταχρη
στική εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ειδικότερα να αποτρα
πούν οι διαδοχικές αλλαγές της θέσης απασχόλησης που αποσκο
πούν σε καταστρατήγηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Τα
κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν λήψη τέτοιων
μέτρων.
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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 ενημέ
ρωση 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 απασχολού
μενοι.

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 εξαρτη
μένης 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
εταιρείες 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 εταιρείες 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 προσω
ρινά 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 δικαιο
λογούν διαφορετική μεταχείριση.

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ή διευκολύ
νουν 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 εται
ρείες προσωρινής απασχόλησης, ακόμη και κατά τις περιόδους
μεταξύ των τοποθετήσεων, προκειμένου να προαχθεί η σταδιο
δρομία 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 προϋ
ποθέσεις που καθορίζονται από τα κράτη μέλη, κατά τον υπολογι

σμό του ορίου που απαιτείται για τη σύσταση οργάνων εκπροσώ
πησης των εργαζομένων στην εταιρεία 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 προϋπο
θέσεις που ορίζουν τα ίδια, οι προσωρινώς απασχολούμενοι εργα
ζόμενοι συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό του ορίου που
απαιτείται για τη σύσταση οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομέ
νων στον έμμεσο εργοδότη, τα οποία προβλέπονται από το κοινο
τικό και το εθνικό δίκαιο και τις συλλογικές συμβάσεις, όπως εάν
απασχολούνταν απευθείας 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.

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 Κοινότητα (1), ο έμμεσος εργοδότης υποχρεούται να
παρέχει κατάλληλες πληροφορίες για τη χρήση προσωρινά απασχο
λουμένων, όταν ενημερώνει τα όργανα εκπροσώπησης των εργαζο
μένων, τα οποία συνιστώνται σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική
νομοθεσία, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί εντός της επι
χείρησης όσον αφορά την απασχόληση.

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 διοικη
τικές διατάξεις ευνοϊκότερες προς τους εργαζομένους ή να διευκο
λύνουν 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 προ
στασίας 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 ρυθ
μίσεις διαφορετικές από τις ισχύουσες κατά την έκδοση της παρού
σας οδηγίας, υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι τηρούνται οι στοι
χειώδεις 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 εταιρείες προσωρινής απα
σχόλησης ή έμμεσους εργοδότες. 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 εφαρ
μόζονται 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 αποτρεπτι
κές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επι
τροπή το αργότερο στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Τα κράτη μέλη κοι
νοποιούν στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των δια
τάξεων 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.

Άρθρο 11

Εφαρμογή

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορ
φωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 5 Δεκεμβρίου
2011 ή διασφαλίζουν ότι οι κοινωνικοί εταίροι θεσπίζουν τις ανα
γκαίες 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 παρού
σας 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 5 Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή επανεξετάζει, σε
συνεννόηση με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους σε
κοινοτικό επίπεδο, την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, προκειμέ
νου, εφόσον χρειάζεται, να προτείνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

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.

Στρασβούργο, 19 Νοεμβρίου 2008.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

H.-G. PÖTTERING

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-P. JOUYET
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