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Παρατηρήσεις για την �ρακτική της ενοικίασης  

εργαζοµένων ∗∗∗∗ 

 

 

Ι. Αυτή η µορφή α7ασχόλησης 7αρουσιάζει 7ολλές ε7ιµέρους 

εκφράσεις µε κύριο χαρακτηριστικό την ουσιαστική εµ7λοκή 7έραν των δυο 

συµβαλλοµένων στην εργασιακή σχέση µε την 7αρουσία 7ερισσοτέρων του 

ενός εργοδοτών. 

Πρόκειται για τις 7ερι7τώσεις κατάτµησης της εργοδοτικής 

ιδιότητας, ό7ως συµβαίνει και µε τις συµβάσεις 7αραχώρησης µισθωτού 

µεταξύ ε7ιχειρήσεων ως ένδειξη της µεταξύ τους αλληλεγγύης µε συχνή 

εφαρµογή στους οµίλους ε7ιχειρήσεων. 

Ιδιαίτερη µορφή ευελιξίας α7οτελεί ο κατ’ ε7ιχείρηση δανεισµός 

7ροσω7ικού, µέσω γραφείων 7ροσωρινής α7ασχόλησης 7ου ασκούν 

κερδοσκο7ική δραστηριότητα. 

Η µορφή αυτή α7ασχόλησης είχε αρχίσει να εφαρµόζεται στη χώρα 

µας την τελευταία 20ετία 7αρά το γεγονός, ότι δεν υ7ήρχε ειδική νοµική 

ρύθµιση 7ου να την 7ροβλέ7ει και 7αρά την ρητή αντίθεση των εργατικών 

συνδικάτων 7ου την θεωρούσαν σύγχρονη µορφή δουλεµ7ορίου. 

Με το Ν. 2956/2001 άρθρα 20-26 νοµιµο7οιήθηκε και ρυθµίστηκε 

αυτή η µορφή α7ασχόλησης, µέσω της θέσ7ισης των «εταιρειών 7ροσωρινής 

α7ασχόλησης». 

Οι «εταιρείες 7ροσωρινής α7ασχόλησης», σύµφωνα µε τον νόµο, 

7ροσλαµβάνουν για λογαριασµό τους 7ροσω7ικό και το 7αραχωρούν έναντι 
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αµοιβής για ορισµένο χρονικό διάστηµα σε άλλες ε7ιχειρήσεις για την 

κάλυψη 7ροσωρινών αναγκών τους. 

Με αυτόν τον τρό7ο τις α7αλλάσσουν α7ό την χρονοβόρα διαδικασία 

και την χωρίς «εγγυήσεις» αναζήτηση εργατικού δυναµικού. Πρόκειται για 

σύµβαση 7ροµήθειας 7ροσω7ικού µε κλασσικότερη έκφραση τον κατ’ 

ε7ιχείρηση δανεισµό. 

Το 7ροσωρινώς δανειζόµενο 7ροσω7ικό δεν συµβάλλεται µε τη 

δανειζόµενη ε7ιχείρηση (έµµεσο εργοδότη), αν και η τελευταία ασκεί 

ουσιαστικά το διευθυντικό δικαίωµα α7έναντί του για το διάστηµα 7ου 

α7ασχολείται σε αυτή. Ως 7ρος τον τύ7ο «άµεσος εργοδότης», µε τον ο7οίο 

υ7ογράφεται α7ό το 7ρος δανεισµό 7ροσω7ικό έγγραφη σύµβαση εργασίας 

ορισµένου ή αορίστου χρόνου, θεωρείται η δανείζουσα «εταιρεία 7ροσωρινής 

α7ασχόλησης». 

Παρά τις εγγυήσεις 7ου δίνονται α7ό σχετικά άρθρα του Ν. 

2956/2001 για το εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώµατα 

του δανειζόµενου 7ροσω7ικού, αυτό στην 7ράξη καθίσταται αδύνατο λόγω 

αδυναµίας των κρατικών ελεγκτικών µηχανισµών (Σώµα Ε7ιθεωρητών 

Εργασίας) κυρίως όµως λόγω της φύσης αυτής της µορφής α7ασχόλησης 7ου 

δεν δίνει την δυνατότητα στους δανειζόµενους εργαζόµενους, λόγω της 

α7όλυτης εξάρτησης α7ό τον «άµεσο εργοδότη» να διεκδικήσουν τα νόµιµα 

δικαιώµατα τους. 

Στην 7ράξη οι ενοικιαζόµενοι εργαζόµενοι λόγω της άµεσης και 

διαρκούς α7ειλής της διακο7ής της ενοικίασής τους δεν έχουν δυνατότητα 

δια7ραγµάτευσης µε τους εργοδότες τους («άµεσους και έµµεσους»), δεν 

συνδικαλίζονται, δεν λαµβάνουν ούτε ολόκληρο το 7ροβλε7όµενο νόµιµο 

ηµεροµίσθιο, δεν α7ολαµβάνουν την 7ροστασία του Εργατικού ∆ικαίου 

εργάζονται µε 7ολύ χειρότερους όρους α7ό τους µόνιµους εργαζόµενους του 

«έµµεσου εργοδότη» κατά 7αράβαση της συνταγµατικής αρχής της ίσης 

µεταχείρισης και στις 7ερισσότερες των 7ερι7τώσεων δεν ασφαλίζονται, 

ό7ως έχει α7οδειχτεί α7ό ελέγχους των ε7ιθεωρητών εργασίας ή των 

ελεγκτών του ΙΚΑ. 
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Ο «άµεσος» εργοδότης ε7ιλέγει µε βάση τη διαχείριση των 

7ροσω7ικών δεδοµένων τους, τα ο7οία συγκεντρώνει αµέσως µε την 

7ρόσληψή τους, 7οιους α7ό τους 7ρος ενοικίαση εργαζοµένους του, 7ότε 

και σε 7οιες ε7ιχειρήσεις θα στείλει 7ρος δανεισµό. Η α7όλυσή του 

δανειζόµενου εργαζόµενου ονοµάζεται 7λέον διακο7ή της ενοικίασης και ο 

«άµεσος εργοδότης» του µ7ορεί να τον µεταφέρει α7ό ένα «έµµεσο εργοδότη» 

σε «άλλον» µε χειρότερες ενδεχοµένως αµοιβές και όρους εργασίας χωρίς να 

µ7ορεί να τεκµηριωθεί µονοµερής βλα7τική µεταβολή σε βάρος του 

εργαζόµενου. 

Στην 7αρ. 1 του άρθρου 22, του υ7όψη νόµου 7ροβλέ7εται η 

δυνατότητα των εταιρειών 7ροσωρινής α7ασχόλησης να 7ροσλαµβάνουν 

εργαζοµένους 7ρος ενοικίαση όχι µόνο µε συµβάσεις αορίστου χρόνου αλλά 

και µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου. Ο άµεσος εργοδότης κάνοντας χρήση 

αυτής της δυνατότητάς του 7ροσλαµβάνει 7ρος ενοικίαση εργαζόµενους µε 

συµβάσεις ορισµένου χρόνου και µε την α7ειλή της µη ανανέωσης αυτών 

των συµβάσεων µε τη λήξη τους µ7ορεί να εκβιάζει τους ενοικιαζόµενους 

εργαζόµενους να α7οδέχονται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στον 

έµµεσο εργοδότη 7αραβιάσεις δικαιωµάτων τους και καταστρατήγηση της 

εργατικής νοµοθεσίας. 

Στον υ7όψη νόµο δεν υ7άρχει ρύθµιση, ώστε σε 7ερί7τωση συρροής 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας, 7ου ισχύουν για το 7ροσω7ικό του 

έµµεσου εργοδότη, να ισχύει για τους δανειζόµενους σε αυτόν εργαζόµενους 

η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης. 

Στον υ7όψη νόµο δεν 7ροβλέ7εται η δυνατότητα των εργαζοµένων 

7ρος ενοικίαση των εταιρειών 7ροσωρινής α7ασχόλησης να συγκροτούν 

ιδιαίτερα δικά τους σωµατεία και κλαδικές οµοσ7ονδίες. Με αυτόν τον 

τρό7ο όµως δεν µ7ορούν να ασκήσουν το 7ροβλε7όµενο α7ό το Σύνταγµα 

δικαίωµα να συνδικαλίζονται, γιατί συνήθως α7οκλείεται η συνδικαλιστική 

τους ένταξη στα συνδικάτα 7ου καλύ7τουν τους µόνιµα εργαζοµένους στον 

έµµεσο εργοδότη τους είτε λόγω εργοδοτικής αυθαιρεσίας και α7ειλής 

ένταξής τους σε «µαύρη λίστα» µε κίνδυνο να µην ανανεωθεί η σύµβασή 

τους είτε λόγω α7αγορεύσεων 7ου α7ορρέουν α7ό τα ίδια τα καταστατικά 
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αυτών των συνδικάτων, τα ο7οία δίνουν τη δυνατότητα ένταξης σε αυτά 

µόνο των µονίµως εργαζόµενων στον έµµεσο εργοδότη. 

Ε7ίσης στον υ7όψη νόµο δεν 7ροβλέ7εται δικαίωµα των 

ενοικιαζοµένων εργαζοµένων να α7ολαµβάνουν α7ό τον έµµεσο εργοδότη το 

σύνολο του εργασιακού καθεστώτος, 7ου ισχύει στην ε7ιχείρησή του για 

τους µόνιµα εργαζοµένους σε αυτήν και α7ορρέει όχι µόνο α7ό σ.σ.ε. αλλά 

και α7ό κανονισµούς εργασίας ή α7ό ε7ιχειρησιακές συνήθειες. 

 

ΙΙ. Α7ό τα ανωτέρω 7ροκύ7τει, ότι κατ’ ουσία η «ε7ιχειρηµατική 

δραστηριότητα» των «εταιρειών 7ροσωρινής α7ασχόλησης» λειτουργεί εις 

βάρος βασικών ανθρω7ίνων δικαιωµάτων 7ου α7ορρέουν α7ό το άρθρο 23 

και ενδεχοµένως και α7ό το άρθρο 4 της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώ7ου. 

Η µορφή αυτή α7ασχόλησης 7ροσβάλει βάναυσα την 7ροσω7ικότητα 

των δανειζόµενων κατά 7ερί7τωση εργαζοµένων και αντίκειται στα 7ερί 

7ροστασίας της 7ροσω7ικότητας και της εργασίας άρθρα 2 7αρ. 1 και 22 Σ 

µε α7οτέλεσµα να τίθεται θέµα αντισυνταγµατικότητας των σχετικών µε 

την ενοικίαση εργαζοµένων άρθρων του 7ρόσφατα ψηφισθέντος νόµου 

(2956/2001). 

 

ΙΙΙ. Γι’ αυτούς τους λόγους εισηγούµαστε 7ρος τους αρµόδιους 

κρατικούς φορείς να 7άρουν υ7όψη τις εξής εκτιµήσεις – 7ροτάσεις µας: 

1. Χρειάζεται ε7ανεξέταση η σκο7ιµότητα ύ7αρξης του θεσµού 

ενοικίασης των εργαζοµένων στην Ελλάδα, γιατί α7ό την ίδια την φύση της, 

και ό7ως 7ροκύ7τει α7ό την εφαρµογή του στη χώρα µας, αλλά και α7ό 

7ρόσφατες έρευνες 7ου έχουν γίνει σε 7ανευρω7αϊκό ε7ί7εδο α7ό το 

Ευρω7αϊκό Ινστιτούτο για την Εργασία και την Υγιεινή και Ασφάλεια της 

Εργασίας 7ου εδρεύει στο ∆ουβλίνο, δεν δίνει τη δυνατότητα στους 

δανειζόµενους εργαζόµενους να διεκδικήσουν τα νόµιµα δικαιώµατα τους. 

Οι δανειζόµενοι εργαζόµενοι λόγω της διφυούς φύσης της εργασίας τους 

είναι οι 7ιο ευάλωτοι στην καταστρατήγηση της εργατικής νοµοθεσίας. 

Τίθεται ακόµη σε αµφισβήτηση η συνταγµατικότητα των διατάξεων του Ν. 
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2956/2001 σε σχέση µε τις ρυθµίσεις των άρθρων 2 7αρ. 1 και 22 Σ καθώς 

ε7ίσης και η συµβατότητά τους µε το σύγχρονο διεθνές δίκαιο δικαιωµάτων 

του ανθρώ7ου και συγκεκριµένα µε τα άρθρα 4 και 23 της Οικουµενικής 

∆ιακήρυξης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώ7ου. Θα 7ρέ7ει ε7ίσης να 

εξεταστούν σοβαρά α7ό την αρµόδια Εθνική Ε7ιτρο7ή Προσω7ικών 

∆εδοµένων τα σοβαρά ζητήµατα 7ου ανακύ7τουν λόγω της ασύδοτης και 

ανεξέλεγκτης διαχείρισης 7ροσω7ικών δεδοµένων των εργαζοµένων 

(«διαχείριση εργατικού 7ροφίλ») α7ό τους «άµεσους» εργοδότες, δηλαδή α7ό 

τις εταιρείες 7ροσωρινής α7ασχόλησης. 

2. Θα 7ρέ7ει να διασφαλιστεί η δυνατότητα α7οτελεσµατικού ελέγχου 

α7ό το Σώµα Ε7ιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) της γενικότερης εφαρµογής 

της εργατικής νοµοθεσίας α7ό τους εργοδότες. Για να γίνει αυτό θα 7ρέ7ει 

να διασφαλιστούν και να θεσ7ιστούν α7ό το Υ7ουργείο Εργασίας, ακόµα και 

µε τρο7ο7οίηση, εάν χρειαστεί, του Ν. 2639/1998, οι εξής αλλαγές στη 

λειτουργία και δράση του Σώµατος Ε7ιθεωρητών Εργασίας: 

� Πλήρης και ουσιαστική στελέχωση του ΣΕΠΕ µε εξειδικευµένο 

7ροσω7ικό, 7ου να καλύ7τει α7οτελεσµατικά τις ανάγκες όλης της 

ε7ικράτειας.  

� Εγγυήσεις της ανεξαρτησίας των ε7ιθεωρητών εργασίας α7έναντι σε 

ο7οιαδή7οτε κυβερνητική µεταβολή ή εξωτερική ε7ιρροή µε στόχο τη 

διασφάλιση του αδιάβλητου των ενεργειών για τη διακρίβωση 

καταγγελιών ή αυτε7άγγελτων 7αρεµβάσεων.  

� Νοµοθετική 7ρόβλεψη ουσιαστικής σύµ7ραξης του ΣΕΠΕ µε άλλες 

κρατικές υ7ηρεσίες αλλά και µε τις οικείες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις ό7ου και όταν αυτό α7αιτείται για την ευόδωση των 

σκο7ών του.  

� Ανάθεση στο ΣΕΠΕ ανακριτικών καθηκόντων και εξουσιών για τη 

α7οτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων του.  

� Υ7οχρέωση εµφάνισης του εργοδότη ή του εκ7ροσώ7ου του σε 

7ρόσκληση του ε7ιθεωρητή µε 7ρόβλεψη διοικητικής και 7οινικής 

κύρωσης σε 7ερί7τωση άρνησης, καθώς και τη δυνατότητα βίαιης 
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7ροσαγωγής του σε 7ερι7τώσεις διατάραξης του εργασιακού κλίµατος 

µε ευθύνη του εργοδότη.  

� Πρόβλεψη ικανο7οιητικής χρηµατικής ικανο7οίησης των 

ε7ιθεωρητών εργασίας ανάλογης µε την ανεξάρτητη µορφή του ΣΕΠΕ 

για τη διαρκή κατάσταση ετοιµότητας 7ου τους ε7ιβάλλεται για 

αναγκαίες 7ολλές φορές 7αρεµβάσεις εκτός του νοµίµου ωραρίου 

εργασίας τους.  

 

 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2002 


