
 

 

Το συµβούλιο ενέκρινε την εφαρµοστική οδηγία για την 
απόσταση εργαζοµένων 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την 
οριστική έγκριση από το Συµβούλιο Υπουργών της ΕΕ νέων 
µέτρων που αποσκοπούν στην καλύτερη εφαρµογή των κανόνων 
της ΕΕ σχετικά µε την απόσπαση εργαζοµένων. 

 

Η νέα εφαρµοστική οδηγία για την απόσπαση εργαζοµένων θα 
διασφαλίσει τον σεβασµό των δικαιωµάτων των αποσπασµένων 
εργαζοµένων στην πράξη και θα ενισχύσει το νοµικό πλαίσιο για τους 
παρόχους υπηρεσιών. Τα κράτη µέλη πρέπει να ενσωµατώσουν τη νέα 
εφαρµοστική οδηγία στην εθνική τους νοµοθεσία το αργότερο δύο 
χρόνια και είκοσι ηµέρες µετά τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ΕΕ. 
 
Σηµαντικές εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωµάτων των 
αποσπασµένων εργαζοµένων και την αποτροπή του "κοινωνικού 
ντάµπινγκ" καθορίζονται στην οδηγία για την απόσπαση εργαζοµένων 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996L0071&qid=1399993939119&f
rom=EL) του 1996 (96/71/EΚ), η οποία περιέχει τον πυρήνα των 
υποχρεωτικών κανόνων όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες 
απασχόλησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε εργαζόµενο ο οποίος έχει 
αποσπαστεί για εργασία σε άλλο κράτος µέλος.  
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Η νέα εφαρµοστική οδηγία θα συµβάλει στην καλύτερη εφαρµογή αυτών 
των κανόνων στην πράξη, ιδίως σε ορισµένους τοµείς όπως οι 
κατασκευές και οι οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, όπου για 
παράδειγµα οι λεγόµενες «εταιρείες-γραµµατοκιβώτια» (εικονικές 
εταιρείες χωρίς καµία πραγµατική οικονοµική δραστηριότητα στη χώρα 
"τους") χρησιµοποιούν ψευδείς "αποσπάσεις", για την καταστρατήγηση 
των εθνικών κανόνων για την κοινωνική ασφάλιση και τις συνθήκες 
εργασίας. Επίσης, θα βελτιώσει την προστασία των δικαιωµάτων των 
αποσπασµένων εργαζοµένων, µε την αποτροπή της απάτης, ιδίως στις 
αλυσίδες υπεργολαβίας, όπου τα δικαιώµατα των αποσπασµένων 
εργαζοµένων δεν γίνονται σεβαστά µερικές φορές. 
 
Συγκεκριµένα, η εφαρµοστική οδηγία: 
 

• αυξάνει την ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων και των εταιρειών 
σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά 
τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης 

• βελτιώνει τη συνεργασία των εθνικών αρχών που είναι αρµόδιες 
για την απόσπαση (υποχρέωση να ανταποκρίνονται σε αιτήµατα 
βοήθειας από τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών, χρονικό 
περιθώριο δύο εργάσιµων ηµερών για να ανταποκρίνονται σε 
επείγοντα αιτήµατα πληροφοριών και χρονικό περιθώριο 25 
εργάσιµων ηµερών για µη επείγοντα αιτήµατα) 

• αποσαφηνίζει τον ορισµό της απόσπασης, ώστε να ενισχυθεί η 
ασφάλεια δικαίου για τους αποσπασµένους εργαζοµένους και τους 
παρόχους υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα αντιµετωπίζει το ζήτηµα 
των "εταιρειών-γραµµατοκιβωτίων" που χρησιµοποιούν την 
απόσπαση για την καταστρατήγηση της νοµοθεσίας 

• ορίζει τα καθήκοντα των κρατών µελών για την εξακρίβωση της 
συµµόρφωσης µε τους κανόνες που θεσπίζει η οδηγία του 1996 (τα 
κράτη µέλη ορίζουν συγκεκριµένες αρχές επιβολής της νοµοθεσίας, 
που είναι υπεύθυνες για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης· τέλος, 
τα κράτη µέλη στα οποία είναι εγκατεστηµένοι οι πάροχοι 
υπηρεσιών πρέπει να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα εποπτείας και 
επιβολής της νοµοθεσίας) 

• απαιτεί από τις εταιρείες που χρησιµοποιούν την απόσπαση: 

1. να ορίζουν ένα αρµόδιο πρόσωπο για τις επαφές µε τις αρχές 
επιβολής της νοµοθεσίας 

2. να δηλώνουν την ταυτότητά τους, τον αριθµό των εργαζοµένων           
που θα αποσπαστούν, τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της 
απόσπασης, τη διεύθυνση του χώρου εργασίας και τη φύση των 
υπηρεσιών 

3. να διατηρούν διαθέσιµα τα βασικά έγγραφα, όπως είναι οι 
συµβάσεις εργασίας, τα δελτία µισθοδοσίας και τα δελτία χρόνου 
παρουσίας των αποσπασµένων εργαζοµένων 

 

 

 

 



 

• βελτιώνει την επιβολή των δικαιωµάτων και τον χειρισµό των 
καταγγελιών, απαιτώντας τόσο από τα κράτη µέλη προέλευσης όσο 
και από τα κράτη µέλη υποδοχής να εξασφαλίζουν ότι οι 
αποσπασµένοι εργαζόµενοι, µε την υποστήριξη των συνδικάτων και 
άλλων ενδιαφερόµενων τρίτων µερών, µπορούν να υποβάλουν 
καταγγελίες και να κινήσουν δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες 
κατά των εργοδοτών τους, σε περίπτωση που τα δικαιώµατά τους 
δεν γίνονται σεβαστά 

• εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιµα που 
επιβάλλονται σε παρόχους υπηρεσιών από ένα κράτος µέλος λόγω 
µη τήρησης των υποχρεώσεών τους βάσει της οδηγίας του 1996 
µπορούν να επιβληθούν και να εισπραχθούν από άλλο κράτος 
µέλος. Οι κυρώσεις για τη µη τήρηση της οδηγίας πρέπει να είναι 
αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

  
«Η έγκριση της οδηγίας για την εφαρµογή των κανόνων της ΕΕ που 
αφορούν τους αποσπασµένους εργαζοµένους στέλνει ένα σαφές µήνυµα 
την παραµονή των ευρωπαϊκών εκλογών ότι η Ευρώπη δεν αποδέχεται 
απάτες και καταχρήσεις σε βάρος των αποσπασµένων εργαζοµένων ή 
άλλες µορφές "κοινωνικού ντάµπινγκ"», δήλωσε ο αρµόδιος Επίτροπος 
για θέµατα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και ένταξης, κ.László 
Andor. «Προτρέπω τα κράτη µέλη να ενσωµατώσουν τους κανόνες 
αυτούς το ταχύτερο δυνατό στη νοµοθεσία τους και εκφράζω την 
ικανοποίησή µου για τις προσπάθειες λήψης ανάλογων µέτρων που 
εξαγγέλθηκαν ήδη από τη Γαλλία». 
  
Ιστορικό 
 
Το δικαίωµα των επιχειρήσεων να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος 
µέλος της ΕΕ και να αποσπούν προσωρινά εργαζοµένους µε σκοπό την 
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών βασίζεται στο άρθρο 56 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 
 
Η ισχύουσα οδηγία για την απόσπαση εργαζοµένων (οδηγία 
96/71/ΕΚ) (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996L0071&qid=1399993939119&f
rom=EL) θεσπίζει εγγυήσεις για την προστασία των κοινωνικών 
δικαιωµάτων των αποσπασµένων εργαζοµένων και την αποτροπή του 
κοινωνικού ντάµπινγκ, απαιτώντας από τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν 
ότι οι αποσπασµένοι εργαζόµενοι υπόκεινται στις νοµοθετικές, 
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις της χώρας υποδοχής, που αφορούν: 

• τις µέγιστες περιόδους εργασίας και τις ελάχιστες περιόδους 
ανάπαυσης 

• την ελάχιστη διάρκεια ετήσιας άδειας µετ' αποδοχών 

• τις ελάχιστες αµοιβές, συµπεριλαµβανοµένων των αποζηµιώσεων 
υπερωριακής εργασίας 

• τους όρους εκµίσθωσης εργαζοµένων, ιδίως τη διάθεση 
εργαζοµένων από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης 

• την υγεία, την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία 

 



 

• τα προστατευτικά µέτρα σχετικά µε τους όρους και τις συνθήκες 
εργασίας των γυναικών σε κατάσταση εγκυµοσύνης ή λοχείας, των 
παιδιών και των νέων 

• την ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών και άλλες διατάξεις περί 
µη εισαγωγής διακρίσεων. 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-344_el.htm 
(στα αγγλικά) 
 
Σχετική είδηση στον ιστοχώρο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Απασχόλησης : 
 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=206
6&furtherNews=yes  
 
∆ικτυακός τόπος του κ. László Andor : 
 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/pdf/andor_en.pdf  
 
Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter : 
 
https://twitter.com/LaszloAndorEU  
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