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Γενικά

Βασικό περιεχόμενο της προστασίας

Προϋποθέσεις εφαρμογ ής των
προστατευτ ικών δ ιατ άξεων

Ειδικές π ε ριπτώσεις

Μέσα προστ ασίας

Προβλέπεται η αυτοδίκαι η
μεταβίβα ση των εργασιακών
σχέσεων από τον μεταβιβάζοντα
στον διάδ οχο ε ργοδότη με τους
ίδιους όρους ε ργασίας που ίσχυαν
και στον μεταβι βάζοντα.
Θεμελιώνονται, κατά βάση, τρεις
άξον ες προστα σίας: 1)
Απαγ ορεύον ται οι απ ολύ σεις των
εργαζομένων είτ ε από τον
μεταβιβά ζοντα εί τε από τον διάδοχ ο
εργοδότη λόγω της μεταβί βασης
αυτής καθαυτήν.
2) Οι εργα σιακές σχέσεις του
προσωπικού μετα βιβά ζον ται με του ς
ίδιου ς όρ ους στον διάδ οχο όπως
αυτοί προβλέπονται από
οποιαδή ποτ ε πηγή , δηλ αδή από
ατομική σύμβαση ε ργασίας , από
ΣΣΕ, από κανον ισμ ό, ε πιχει ρησιακή
συνήθει α κ.ά.
3) Υποχρέωση ε νημέ ρωσης και
διαβούλευσης με τους εκπροσώπους
των εργ αζομέν ων ή με τους
εργαζομέν ους ατομι κά γι α
συγκεκριμένα ζητήματα
Οι βα σικότε ρες προϋ πο θέσεις
εφαρμογής των προστατευτικών
διατάξεων είναι: 1) η προστασία
αφορά μόνο εργ αζ ομέν ους , κατ ά το
ελληνικό δίκαιο, 2) απαιτείται
μεταβολή του προ σώπου του
εργ οδότη , 3) α παι τείται μετ α βίβα ση
μιας οικον ο μικής οντότη τας που
διατηρεί την ταυτότητά της, η οποία
νοείται ως σύνολο οργανωμένων
πόρων με σκο πό τη ν άσκη ση
οικονομικής δραστηριότητας , είτε
κυρίας είτε δευτε ρεύου σας.
Ειδι κότ ερες ρυθ μίσει ς προβ λέπονται
γι α τη μεταβί βαση κατά την
πτωχευτ ική διαδικ ασία, την
εκκαθάριση και τη διοικητική
αναδι άρθρωση.
Σε περίπτω ση απόλυ σης κατά
παρά βα ση τ ων δι ατά ξεων περί
μεταβίβασης, οι απολύσεις είναι
άκυρες και μπ ορεί να ε πιδι ωχ θεί η
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ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

αναγνώριση της ακυρότητάς τους
δικαστι κά. Επι πλέον , αν ο διάδοχος
εργοδότη ς α πα σχολεί τους
εργαζομένους με άλλους όρους από
του μετα βιβάζ οντ ος, μ πορού ν ν α
εφαρμο στούν οι δι ατά ξει πε ρί
μονομερούς βλαπτικής μεταβολής.
Οδηγία 2001/ 2 3, ΠΔ 178/ 200 2
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1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η τύχη των σχέσεων ε ργασίας σε περίπτωση μετα βο λής του
προ σώπου του ε ργοδότη και πιο συγκεκριμ ένα η ανάγκη προστα σίας τό σο
των θέσεων ό σο κ αι των όρων ε ργασίας α πό κινδύνους που ε μφανίζονται
κυρίως στις περιπτώσεις μεταβι βάσεων επιχειρήσεων στο πλαίσιο
αναδι αρθρώσεων , αναγ καίων γι α την αντιμετώπιση μικρ οοικονο μικών
κρίσεων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, απασχόλη σε σχετικά νωρίς
τόσο τον έ λλην α ό σο και τ ον κοι νοτι κό ν ο μο θέτη .
Ο έλληνας νομο θέτης ενέταξε πο λύ νωρίς στον σκληρό πυρήνα του
δικαί ου της προστασίας της καταγγ ελίας συμβάσεων ε ργασίας αορί στου
χρόνου σχετική ρύθμιση , σύμφ ωνα με την οποία «η μεταβολή του
προ σώπ ου του εργ ο δότ η , ο πω σδήποτε ε περχ όμενη , ουδα μώς επη ρεάζει τη ν
εφαρμογή των υπέρ του υπαλλήλ ου διατάξεων του παρόντος νόμου »
(άρθ ρο 6 πα ρ. 1 Ν. 2 112/ 192 0).
Η προστα σία των εργ ασι ακών σχέσε ων στο πλαί σιο του θεσ μού τη ς
μεταβο λής του πρ οσώ που του εργοδ ότη επαναβεβαιώθηκε με το ΠΔ
572/1 98 8, με το οποί ο η ελληνική νομοθεσί α εναρμονίστηκε με την Οδηγία
του Συμβου λίου τη ς ΕΟΚ 77/1 87/1 4.2.1 977. Με τη ρύ θμιση αυτ ή ,
απο σαφηνίστηκε και κωδικοποιήθηκε η προστασία των εργαζο μένων στις
περιπτώ σεις μετα βιβάσεων επιχειρήσεων , εκμεταλλεύσεων ή τμη μάτων
αυτών.
Η Οδηγία 77/1 87 τ ρο ποποιήθηκε με τη νεότ ερη Οδηγία 9 8/50/ ΕΚ. Η
Οδηγί α 98/50 διευ κρινίζει ορισμέν α ση μα ντικά ζητ ήματα ερμηνεί ας που
είχαν ανακύψει κατά την εφαρμογή της πρώτης, λαμ βάνοντας υπόψη τις
νέες συνθήκες αλλά και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρω παϊκής
Ένωσης.
Η Οδηγία 98/50 ενσω ματώθηκε στο ελλ ηνικό δίκαιο με το ΠΔ
178/2 00 2 «Μέτρα σχετικά με την πρ οστασία των δικαιωμάτων των
εργαζομένων σε περίπτω ση μετ αβιβάσεως ε πιχειρήσεων , εγκατα στάσε ων ή
τμημάτ ων εγ καταστά σεων ή επι χει ρήσεω ν , σε συμ μόρφω ση προς τη ν
Οδηγία 98/ 50/ΕΚ του Συμ βουλί ου».
Ήδη έχει εκδοθεί η νέα Οδηγία 20 01/2 3/ ΕΚ, η ο ποία στην ου σία
επαναλαμβάνει
τις
ρυ θμί σεις
της
προηγ ούμενης ,
κ αθώς
είν αι
κωδικοποιητι κή.

2. Βασικό περιεχόμενο της προστασίας
Με τι ς παραπάν ω Οδηγί ες και τα αντίστοιχα ΠΔ , με τα οποία αυτές
ενσωματώνονται στο ελληνι κό δίκαι ο, επιτυγ χάν εται η αυτοδί καιη
μεταβίβα ση του ό λου πλέγ ματος των δικαι ωμάτων και υποχρεώ σεων από
τον αρχι κό ε ργοδότη στ ον διάδοχ ό του . Τούτο ση μαίνει ότι ο διάδ οχος
εργοδότης δεσμεύεται έναντι των εργαζομένων ως προς αξιώ σεις ή
δικαι ώματα που απέκτησ αν στο προγενέσ τερο εργασιακό κα θεστώς στ ο
πλαίσιο κανονισμ ών εργα σίας, ΣΣΕ ή ΔΑ χ ωρίς να α παιτείται η συνδ ρομή
κατά την ισχύουσα νομο θεσία των προϋποθέσεων για τη δέσμευσή του. Η
φιλοσοφία των εν λόγω ρυ θμίσε ων έγκειται στο ότι η μετα βίβα ση,
συγχώνευση ή συγκέντρωση επιχειρήσεων στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά
δεν πρέ πει να επη ρεάζει τι ς θέσεις εργ α σίας του προσω πικού .
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Θα μπορούσαμε σε γενι κές γραμμές να διακρίνουμε του ακόλουθους
τρεις άξ ονες προ στασίας , που θε σπίζ ονται μ ε τις εν λ όγω διατάξ ει ς :
1) Απαγορεύονται οι απο λύσεις των εργαζομένων είτε από τον
μεταβιβά ζοντα είτ ε από τ ον διάδοχ ο εργ ο δό τη λόγω της μετ αβίβα σης αυτή ς
καθαυτήν.
2) Οι εργασιακές σχέ σεις του προσω πικού μεταβιβάζ ονται με τους
ίδι ους όρους στ ον διάδοχο όπως αυτ οί προβλέ πονται από οποιαδή ποτε
πηγή, δη λαδή από ατ ομική σύμ βα ση εργασίας , από ΣΣ Ε, α πό
κανονισμό , επιχειρησιακή συνήθεια κ.ά.
3) Υποχρέωση ενημέρωσης και διαβούλευσ ης με τους εκπροσώπους
των εργαζομένων ή με τους εργαζομέν ο υς ατομικά για συγκεκριμένα
ζητήματα που αφορούν τη μεταβίβα ση και συγκεκριμένα : (α)
την
ημερομηνία ή την προτεινόμενη η μερομηνία μετα βίβασης , (β) τους
λόγους της μεταβίβασης, (γ) τις νομικές, οικονομικές και κοινωνι κές
συνέπειες για τους εργαζομένους α πό τη μεταβίβαση ,
(δ) τα
προβλε πόμεν α μέτ ρα όσον αφο ρά τους ε ργα ζομένους .
Τονίζεται, ωστό σο, ότι ο διάδοχος εργοδότ ης δεν εμποδίζετ αι να
πραγματοποιήσει απολύ σεις μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ,
ακόμη και αμέσως μετά τη συντέλεσή της, στο μέτρο που αυτές
δικαιολογούνται από οικονομικ οτεχνικούς λόγους και όχι από τη
μεταβίβαση αυτή καθαυτήν.

3. Προϋποθέσεις εφαρμογής των προστατευτικών διατάξεων
Κατ’ α ρχάς, οι αν ωτέρω προστατευτι κ ές ρυθ μίσει ς αφ ορούν
εργαζομένους και, κατά την Οδηγία, ως εργαζόμενος νοείται κάθε πρόσω πο
το οποίο, στο οικ εί ο κράτ ος-μέλ ος, προστατ εύεται ως εργαζόμεν ος δυν άμει
της εθνική ς εργατική ς νομοθε σίας.
Οπότε , τη ς προ στασίας σε πε ρίπτωση μετ α βίβασης τυ γχάν ουν όσ οι
θεωρούνται εργαζόμενοι κατά τ ο ελληνικό δίκαιο και όχι όσοι παρέχουν
ανεξάρτητες υπηρεσίες βάσει αντίστοιχης σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων
υπη ρεσι ών .
Επιπλέον, α παιτείται η μεταβίβα ση να έχει ως συνέπεια την αλλαγή
του προσώπου του ε ργοδότη , γεγ ονός που α ξιολογ εί ται βά σει των εκά στοτε
περιστατικών και κρίνεται αντικειμενικά. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται
ότι η προ στασία δεν εφα ρμό ζεται ό ταν έχουμε απλώς πώλη ση
πλειοψηφι κού πακέτου μετοχών ανώνυμης ετ αιρείας, καθώς κατά τη νομική
θεωρία , σε αυτή την περίπτωση αλλά ζει απλώς η μετοχική σύνθεση της
εταιρείας και όχι ο εργοδότης. Φυσικά, έχει επισημανθεί από εκπροσώπους
της θεωρίας ότι οι προστατευτ ικέ ς διατ άξε ις θα έπ ρεπε να εφ αρμόζοντ αι
και σε αυτή την περί πτωση , καθώς και μια σημαντική αλ λαγή του
πλειοψηφι κού πακέτου μετ οχών ελλοχεύει τους ίδιους κινδύν ους γι α τους
εργαζομένους και μπο ρεί να επιφέρει τις ίδιες δυσμενεί ς συνέπειες γι α
αυτούς όπως και μια τυπική μεταβίβα ση ε πιχείρησης.
Επιπ λέον, η μεταβίβ αση θα πρέπει να συν ίσταται στη μεταβί βαση
μιας οικονομικής οντότητας που διατηρεί την ταυτότητά της, η οποία
νοείτ αι ως σύνολο οργανωμένων πόρων με σκοπό τη ν άσκηση οικ ονομι κής
δραστη ριότητας, είτε κύριας είτε δευτερεύο υσας.
Γενικά, η εκποίηση ή μετα βίβα ση των επιμέρους στοιχείων της
επι χεί ρησης δεν αρκεί για τη ν ύπαρξη με ταβίβα σης επι χει ρήσεων αλ λά
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ούτε και είν αι αναγ καία . Αρκεί ότι ο νέος εργοδότης αναλαμ βάνει και
συνεχίζει με οποιονδήποτε τρόπο την επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό
την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση συνεχίζεται ως οικονομική μονάδα και
διατηρεί την ταυτότητά της με τ ον νέο φ ο ρέα, με την ίδια ή διαφ ορετική
ονομασία ή μο ρφή. Αποφασιστικό , λοι πόν, είναι το γεγονός ότι τα
μεταβιβαζόμενα στ οιχεία της επιχείρησης μεταβιβάζονται ως οργανωτική
ενότητα ικανή για την επιδίωξη του παραγωγικού-τεχνικού σκοπού της
επιχείρησης.
Ειδικ ότερα , και κατά την ευρωπαϊκή νομολογ ία απαιτεί ται διατήρηση
της ταυτότητας της επιχείρησης, η οποία α ξιολογείται επί των ακόλ ουθων
κριτηρίων:
α) το είδος της επιχείρησης ή της εγκατ άστασης για την ο ποία
πρόκε ιται ,
β) η μετα βίβα ση ή μη των υλικών στ οιχείων, όπως τα κτίρια και τα
κιν ητά ,
γ) η αξία των άυλων στοιχείων (π.χ. πε λατ εία) κατά τον χρόνο της
μετ αβί βα σης ,
δ) η ανάληψη ή μη του κυ ρίου μέρους του εργατικού δυναμικού από
τον νέο επιχειρηματία,
ε) η μεταβίβαση ή μη της πελατείας ,
στ) ο βαθμός ομοιότητας των δ ραστηρι οτήτων που ασκ ούνται πριν
και μετά τη μεταβίβα ση και η διάρκεια τη ς ενδεχόμενης αναστολής των
δραστη ριοτήτ ων αυτών και
ζ) ο χρόνος τη ς τ υχ όν παύσης των εργ α σιών τη ς επιχεί ρηση ς .
Ωστόσο , ό λα αυτά τα στ οιχεία αποτελ ούν απλώς επι μέρους πλευ ρές
της γενικής αξιολόγησης που επιβά λλεται ν α γίνει και δεν μπορούν , ως εκ
τούτου, να αξιολ ογηθούν μεμονωμ ένα. Στο πλαίσι ο τη ς γενικ ής
αξιολόγησης , παρατήρη σε το Δικαστήριο της Ευρω παϊκής Ένω σης ότι
οφείλουμε να συνεκτιμήσουμε και το είδος της μεταβι βαζόμενης
επιχείρησης. Κατά κανόνα, στις βιομηχανικές-παραγωγικές επιχειρήσεις,
μεγαλύτερη σημασία έχουν τα υλικά μέσα, ενώ, αντι θέτως, στις εμπορικές
επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις παροχ ής υπηρεσιών, των οποίων η
περιουσία αποτελείται κυρίως από έννομες σχέσεις, ενδιαφέρουν
πρωτίστως τα άυ λα αγαθά ( πελατεία , τε χνογνωσία, φήμη, σχέσεις με
τρίτους, πορεία στην αγορά , στ οιχεία μετρήσεων κ.λπ.), τα δε υλικά μέσα
ενδέχετ αι σε ο ρισμένες περιπτώ σεις να είν αι δευτερευούσης ή μηδαμινής
σημασίας. Το «ειδι κό βάρος» της κάθε έν δειξη ς θα πρέ πει να εκτι μάται
αντικειμενικά με βάση τη συναλλακτική καλή πίστη και τις συνήθειες των
συναλλαγών.
Τονίζεται, επιπλέον, ότι ο τρόπος της μεταβίβασης είναι αδιάφορος.
Μπο ρεί να πρόκειται είτε για συμβατική μεταβίβα ση είτε εκ του νόμ ου
επερχόμενη. Έτσι, μια μεταβί βαση μπορεί ν α είναι αποτέλεσμα εκποίησης,
εξαγοράς ,
α πο ρρόφη σης,
συγ χών ευσης
επι χει ρήσεων ,
απ όσχ ισης
λειτουργιών κλάδου ή τμήματος επιχείρησης, δωρεάς , κληρονομικής
διαδοχή ς, πλειστη ριασ μού ή ακό μα να ε πιβ άλλεται με νο μοθετι κή διάταξη
(περίπτω ση «νομοθετικής διαδοχής εργοδότη», π.χ η κατάργηση των
κρατικών παιδικών και βρεφ ονηπιακών στ αθμών και η μεταφο ρά τους
στους ΟΤΑ, απόσχιση κλάδου του πτητικού έργου της ΟΑ και συγχώνευσή
του στην εται ρεία Μακεδονι κές Αερ ογραμμέ ς).
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4. Περιπτώσεις μη ύπαρξης μεταβίβασης
Οι παρα πάν ω προϋπο θέσεις ΔΕΝ πλ ηρούνται και συν επώς
εφαρμόζ ονται οι προστατευτι κές δι ατάξεις περί μετ α βίβα σης ΟΤΑΝ :
·

·
·

δεν

Λόγω της μεταβίβασης της δραστηριότητα ς, η οικονομική μονάδα
κατακερματί ζεται . Αυτ ό συμβαίν ει , γι α παράδει γμα, όταν η
επιχείρηση Α αποφασίζει να κλείσει τ ο τμή μα έρευνας και αναθέτει
τη λειτουργία αυτή με περισσότερες αναθέσεις στις επιχειρήσεις Β , Γ
και Δ.
Η δραστηριότητα ανατίθεται σε φυσικό πρόσωπο. Οι εργασίες
καθαριότητας , γι α παρ άδειγ μα, ανατίθεντ αι σε μια νέα κ αθαρί στρια.
Η δραστηριότητα χάνει με τη μεταβίβα ση τ ην οργανωτική δομή και
ενότητά της εντασσόμενη και ασκούμενη από τον διάδοχο στο
πλαίσι ο ενός ιδιαίτ ερου και αυτ όνο μου οργανι σμού με πλήρως
διαφορετική διάρθρωση και λειτουργία. Το αντίθετο συμβαίνει όταν
η
δραστηρι ότητ α
μεταβι βάζεται
ο ργανω μένη
κατά
έναν
συγκεκριμένο τ ρόπο και πα ραμένει έτ σι κα ι μετά την ανάληψή της
από τον νέο εργοδ ότη .
Α ν, γ ι α πα ρά δε ιγ μα, η ε πι χ εί ρη ση Α α ποφ α σ ί σε ι ν α α να στ εί λε ι
τις εργασίες της εκμετά λλευ σής της (ή του τμήματος αυτής), που
πα ρά γε ι κ άποι ο π ροϊ όν κα ι πρ ομη θε ύε τα ι ε φ εξή ς τ ο προϊ όν αυ τό α πό
την επιχείρηση Β, κατά κανόνα παύει να υφίσταται η ταυτότητα της
οικον ομική ς
αυτή ς
μονάδας ,
καθ ώς
η
μεταβιβαζ όμενη
δραστη ριότητ α (παραγ ωγή προϊόν τος) έχει εντ αχθεί και εκτελ είτ αι
μέσα στη διαφορετική δομή και διάρθρωση της Β. Εν προκειμένω, η
Β απλώς διεκπεραιώνει για λογαριασμό της Α την ίδια λειτουργία, με
ιδιαίτερο και διαφορετικό όμως τρόπο.

5. Ειδικές περιπτώσεις
Προβλέ πονται και οι ακόλου θες ειδικές περι πτώσεις στο πλαί σιο της
νομοθε σίας περί μετ α βίβα σης :
Α. Πτωχευ τική διαδικασί α
Η πτώχευση , ως μια πολύ συχνή , αλ λά και πολυ σύνθετη διαδι κα σία,
έχει απασχολήσει πολλάκις τη νομολογία τ ου Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το Δικαστήρι ο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο χρονικό ση μείο όπου
βρισκόταν η διαδι κασία της πτώχευσης κατά τη διάρκει α της μεταβίβασης
σε κά θε ε πίδι κη υπ όθε ση ό σον αφο ρά την ε φαρμογ ή τη ς Οδηγίας .
i. Μ εταβί βαση μ ετά την παύση των πλη ρωμ ών, αλλ ά πριν από την κ ήρυξη
της πτώχευσης
Το Δικαστή ριο της Ευ ρωπαϊκής Ένω σης ασχολήθηκε με το εν λόγω
ζήτημα και δέχτηκε ότι και αυτή η περίπτωση υπάγεται στο πεδίο ισχύος
της Οδηγίας. Ειδικότερα , το Δικαστήριο ε στ ίασε στην ε ξωτερική ομοιότητα
τη ς εν λόγ ω περί πτωσης με τον προ ληπτι κό πτωχευτι κό συμβι βασ μό , καθώς
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και οι δύο διαδικασίες λαμβάνουν χώρα πριν από
πτώχευσης.
Ωστόσο , δεν θα πρέ πει να παραβλέπετα ι και
ουσιαστικότερη ομοιότητα των δύο καταστάσεων, καθότι
παύσης των πληρωμών , όπως και ο προλη πτικός
συμβι βασμός , αποβλέ πει στη διασφάλιση της περιουσίας
στη συνέχιση της δραστηριότητας της επιχείρησης.

την κήρυξη της
η βαθύτερη και
η κατάσταση της
της πτώχευσης
και ενδεχ ομένως

ii. Πτώχευσ η
Το Δικα στήριο α πέκλει σε ρητά την πε ρίπτω ση της πτώχευσης από το
πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, κάτι που προβλέ πεται πλέ ον ρητώς και από
το κείμενο της Οδηγίας και τ ου αντίστοιχου ΠΔ. Ωστόσο, κατέστη σε σαφές
ότ ι τα κρ άτ η- μέ λη μπ ορ ού ν ν α προ βλέ ψου ν στ ην εθν ι κή του ς ν ο μο θε σί α ότ ι
η Οδηγία εφαρμόζεται και στην περίπτω ση της πτώχευσης, στο πλαίσιο
ευνοϊκότερων γι α τους εργαζομένους ρυθμί σεων, σύμφωνα με το ά ρθρο 8
της Οδηγίας που προβλέ πει ότι: «Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα
κράτη-μέλη να εφαρμόζουν ή να εισά γουν ευνοϊκότερες για τους
εργαζομένους νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ή να
προω θούν ή επιτρέ πουν την εφα ρμο γή ευνοϊκότερων για τους
εργαζομένους συ λλογικών συ μβάσεων ή συμφωνιών που συνάπτονται
μεταξύ των κοινοτικών εταίρων».
Β. Εκκαθάρ ιση
Το ΔΕΚ ασχολή θηκε διεξοδικά και με το ζήτημα της εφαρμογής της
Οδηγίας στην περί πτωση της εκκαθάρισης. Η απάντηση και σε αυτή την
περίπτω ση ε ξαρτάται από το είδος της εκκα θάρι σης.
i. Δικ αστική εκκ αθά ριση
Το Δικαστήριο δέχτηκε ότι η Οδηγία εφαρμόζεται και στην
περί πτω ση που η μετ αβί βαση λά βει χώρα εν όσω η επι χεί ρηση τελεί υπό
δικαστι κή εκκαθάριση. Αυτ ό συμβαίν ει όταν η δραστηρι ότητ α της
επιχεί ρησηςς συνεχί ζεται κατά τη διάρκεια τ ης δικαστική ς εκκαθάρι σης και
επομένως είναι διασφαλι σμένη η συνέχιση της εκμετάλλευσης, εφό σον
αυτή μετεβιβαστεί σε νέο επιχειρηματία και δεν δικαιολογείται η απώλεια
των δι καιωμάτων των ε ργαζομένων που διασ φαλίζει η Οδηγ ία .
ii. Εκο ύσια εκκα θάριση
Το Δικαστήριο της Ευρω παϊκής Ένω σης, δεχόμενο την ομοιότητα της
εκούσιας προς τη δικαστική εκκαθάριση κα ι την εντονότερη διαφορά της
από τη ν πτώχ ευση , η οποία εξαι ρείτ αι από τ ο πεδίο εφαρ μογή ς τη ς
Οδηγίας (επιχείρημα από το μείζ ον στο έλα σσον ) , αποφάσι σε ότι η Οδηγία
εφαρμόζ εται και σε πε ρίπτω ση που η ε πιχείρηση μεταβι βαστεί κ ατά τη
διάρκεια εκού σιας εκκ αθάρισης.
iii. Αναγκαστ ική εκκαθ άριση
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Το Δικαστήριο της Ευρω παϊκής Ένωσης απο φάσισε ότι η Οδηγία δεν
εφαρμόζ εται σε περί πτωση αναγκαστικής εκκαθάρι σης , καθώς έκ ρινε ότι η
εν λόγω κατά σταση ομοιάζει ιδιαίτερα προς την πτώχευ ση. Άλλωστε ,
υπενθυμίζεται ότι και η σχετική διάταξη της Οδηγίας προβλέπει πλέον ρητά
ότι η Οδηγία δεν εφαρμόζεται και σε ο ποιαδήποτε ά λλη ανά λογη –της
πτώχευσης– διαδικασία αφερεγγυότη τας, που κιν είται με σκοπό την
εκκαθάρι ση των περιου σιακών στοι χεί ων του εκχωρητή , εφ όσον διεξάγεται
υπό την εποπτεία α ρμ όδιας δημό σιας αρχής (που μ πορεί να είναι σύνδικος
πτώχ ευσης, εξου σιοδοτ η μένος α πό αρμόδια δημόσια αρχή ).
Γ. Μεταβίβαση διο ικητικ ών αρμοδιο τήτ ων αναγό μενων σε άσκηση
δημόσιας εξουσίας απ ό κοινό τητα σε ένωση δήμων και κοινο τήτων
Το Δικα στήριο της Ευρωπαϊκή ς Ένωσης α σχ ολήθηκε και με αυτό τ ο
ειδικότερο ζήτημα και κατέληξε στο συ μπέρασμα ότι στην υπό εξέταση
πε ρί πτ ω ση η Οδ ηγ ί α δ εν εφ α ρμ όζ ετ αι, κ α θώ ς πρ όκ ει τ αι γ ι α χ ώρο α σκ ήσε ως
δημόσιας εξ ουσίας. Ειδικότερ α, ό πως πρ οκύπτει από τη συνδυα σμένη
ερμηνεία των άρ θρων 45 κ αι 55 της ΣΕΚ, το στοιχείο της α σκήσεως
δημόσιας εξου σίας α ποτε λεί γενικότερο κ ρι τήριο για την εξαίρε ση από το
πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης κάθε δρα στηριότητας που συνδέεται με
αυτήν.

6. Μέσα προστασίας που διαθέτει ο εργαζόμενος
Σε πε ρίπτωση απολύσεων που λ αμβάνουν χώρα κατά πα ρά βαση του
άρθ ρου 4 πα ρ. 1 εδ. α τη ς Οδηγίας που προ βλέπει ότι : «Η μετ αβί βαση μιας
επιχείρησης, μιας εγκατάστα σης ή ενός τμήματος επιχείρησης ή
εγκ ατάστασης δεν συνιστά αυτή καθαυτ ήν λόγο απολύ σεως γι α τον
εκχωρητή ή τον εκδοχέα», η εν λόγω καταγγελία από τον εργοδότη
θεωρείται άκυ ρη, μη επιφέρουσα το κατα λυτικό της αποτέ λεσμα και η
σύμβαση εργα σίας θεω ρείται ότι δεν λύθηκ ε σύμφωνα με τ ο άρθρο 5 παρ.
3 του Ν. 3198/19 55. Αυτό συνεπάγεται ότι αν ο εργοδότης δεν δέχεται την
εργασία του μισθωτ ού γί νετ αι υπερήμερος δανει στής χωρίς να απαιτεί ται
και πραγματική προ σφορά, εκτός αν ο εργοδότης προ σκαλέ σει τον μισθωτό
να εργαστεί , οφείλ οντας παρά λληλα μι σθούς υπε ρημε ρίας για ό σο
δι άστημα δ εν τον α πα σχολού σε.
Επιπλέον, σε πε ρίπτω ση μετ α βίβα σης ο νέο ς εργ οδότη ς δεν μ πο ρεί
να ζητ ήσει να υπογράψουν οι εργαζόμενοι που μετα βιβάζ ονται συμβάσεις
με άλλ ου ς όρου ς , ού τε η μη υπογ ρ αφ ή τ ων εν λόγ ω συ μβά σε ων απ ό τ ου ς ε ν
λόγω εργαζ ομένους θα μπορού σε να θεω ρηθεί οικ ει οθε λής α ποχώρη ση εκ
μέρους τ ους. Άλλω στε, αν τυχόν επιμείνει ο διάδοχ ος ε ργοδότη ς σε
εφαρμογή διαφο ρετικών όρων ε ργασίας α πό αυτούς που ίσχυαν πριν από
τ η με τα βί βα ση , θα μ πο ρού σ ε ν α α ποκ ρ ου σ τε ί μι α τ έτ οι ου εί δου ς α ξί ωση ως
μονομε ρής βλαπτι κή μεταβ ολή των ό ρων εργ ασίας εκ μέ ρους τ ου δι αδ όχου .
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