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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0384/2006, της Enza Sarcià Martorino, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με μια 
εργατική διαφορά στη Γερμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητά την καταβολή της τελευταίας πληρωμής της μετά την απόλυσή της. Ο 
εργοδότης, μια γερμανική εταιρεία που αγόρασε την εν λόγω εταιρεία από κάποια άλλη 
εταιρεία δεν κατέβαλε την πληρωμή που ζητεί η εργαζόμενη, με τον ισχυρισμό ότι 
καταβάλλεται μόνο στους εργαζόμενους που παραιτούνται.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Τα γεγονότα σύμφωνα με την αναφέρουσα:

Η αναφέρουσα δηλώνει ότι εργαζόταν για την Tally, μια εταιρεία που παρήγε εκτυπωτές για 
20 χρόνια. Το 2002, η Tally πώλησε το τμήμα στο οποίο εργαζόταν η αναφέρουσα στην PKM
GmbH Max Kempfle.

Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η Tally μεταβίβασε στην PKM GmbH το ποσό το οποίο
προοριζόταν για πληρωμές σε περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας. Η
αναφέρουσα ισχυρίζεται επίσης, ότι η PKM είχε διαβεβαιώσει επανειλημμένως το προσωπικό
ότι σε περίπτωση καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας οι εργαζόμενοι θα ελάμβαναν το 
χρηματικό ποσό το οποίο δικαιούντο συνυπολογιζόμενων των ετών υπηρεσίας στην Tally. 

Το 2004, η αναφέρουσα απολύθηκε από την PKM GmbH κατόπιν επτάμηνης
προειδοποίησης. Ισχυρίστηκε ότι δικαιούτο αποζημίωση απόλυσης βάσει των ετών
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προϋπηρεσίας της στην Tally και την PKM GmbH. 

Η PKM GmbH, εντούτοις, αρνήθηκε να καταβάλει την πληρωμή. Υποστήριξε ότι οι 
εργαζόμενοι οι οποίοι απολύθηκαν δεν δικαιούντο την προαναφερθείσα πληρωμή· το εν λόγω 
δικαίωμα ίσχυε μόνον για τους εργαζομένους που παραιτήθηκαν.

Παρατηρήσεις:

Η αναφέρουσα διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι μετά την απόλυσή της δεν έλαβε την
αποζημίωση την οποία πίστευε ότι δικαιούτο.

Εάν το αντικείμενο της αναφοράς είναι το δικαίωμα αποζημίωσης κατόπιν απόλυσης, δεν
υπάρχει κοινοτική νομοθεσία στον τομέα των ατομικών απολύσεων, καθώς ο εν λόγω τομέας 
εμπίπτει αποκλειστικά στην εθνική αρμοδιότητα.

Εάν το αντικείμενο της αναφοράς είναι ο υπολογισμός της προϋπηρεσίας της αναφέρουσας, 
μπορούν να αναφερθούν τα ακόλουθα: εάν το 2002 υπήρξε μεταβίβαση επιχείρησης υπό την 
έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 2001/23/ΕΚ (το οποίο δεν μπορεί να αποκλειστεί από τα 
γεγονότα όπως περιγράφονται), εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία μεταφοράς της οδηγίας, 
δηλαδή το άρθρο 613α BGB Όσον αφορά το ακριβές θέμα του υπολογισμού της
προϋπηρεσίας, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει κρίνει ότι ο προς ον η 
μεταβίβαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη συνολική προϋπηρεσία του προσωπικού που 
υπήχθη σε αυτόν, τόσο στην υπηρεσία του όσο και στην υπηρεσία του μεταβιβάζοντος1.

Εν πάση περιπτώσει, εφόσον η Γερμανία έχει μεταφέρει την οδηγία στην εθνική νομοθεσία
της, εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, να 
αξιολογήσουν την υπόθεση βάσει των σχετικών γεγονότων και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
το εφαρμοστέο ουσιαστικό και δικονομικό εθνικό δίκαιο.

Επομένως, η Επιτροπή πιστεύει ότι δεν είναι αρμόδια να παρέμβει στο εν λόγω ζήτημα.

  
1 «για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων οικονομικής φύσεως που συνδέονται, στην υπηρεσία του προς 
ον η μεταβίβαση, με την προϋπηρεσία των εργαζομένων, όπως η αποζημίωση για τη λήξη της εργασιακής 
σχέσεως ή οι μισθολογικές αυξήσεις, ο προς ον η μεταβίβαση οφείλει να λάβει υπόψη το σύνολο των ετών που 
συμπλήρωσε τόσο στην υπηρεσία του όσο και στην υπηρεσία του μεταβιβάζοντος το προσωπικό που υπήχθη σ' 
αυτόν συνεπεία της μεταβιβάσεως, στο μέτρο που η υποχρέωση αυτή απέρρεε από την εργασιακή σχέση που 
συνέδεε το προσωπικό αυτό με τον μεταβιβάζοντα και σύμφωνα με τους όρους που συνομολογήθηκαν στο 
πλαίσιο της σχέσεως αυτής». Απόφαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2000 στην υπόθεση C-343/98 Renato Collino
και Luisella Chiappero κατά Telecom Italia SpA Συλλ. 2000 σελίδα I-6659, παράγραφος 53
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