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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0847/2008, του Owen O’Neill, ιρλανδικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με τον υπολογισμό της σύνταξής του και 
την ασυμβατότητά του με τις αρχές της οδηγίας 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκθέτει τα προβλήματα που έχουν προκύψει λόγω, μεταξύ άλλων, μιας αλλαγής 
στο καθεστώς απασχόλησής του το 1984. Ο αναφέρων, που εργαζόταν στην ιρλανδική 
ταχυδρομική υπηρεσία, απασχολούνταν ως δημόσιος υπάλληλος, αλλά το 1984 η 
ταχυδρομική υπηρεσία αναδιοργανώθηκε σε δύο υποστηριζόμενες από το κράτος εμπορικές 
επιχειρήσεις. Μετά από 40 έτη ενεργούς υπηρεσίας, ο αναφέρων συνταξιοδοτήθηκε και 
υποστηρίζει ότι η σύνταξή του υπολογίστηκε επί εσφαλμένης βάσης, καθώς δεν του 
αναγνωρίστηκαν οι εισφορές που έχουν καθοριστεί για τους δημόσιους υπαλλήλους. Εφόσον 
θεωρεί ότι έχει πέσει θύμα μιας εσφαλμένης εφαρμογής της οδηγίας 2001/23/ΕΚ του 
Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη 
διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, ζητεί από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να παρέμβει.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Η αναφορά έχει ως αντικείμενο την υποτιθέμενη μεταβίβαση κατά την έννοια της τότε 
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ισχύουσας οδηγίας 77/187/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 1977 περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικών με την διατήρηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή 
τμημάτων εγκαταστάσεων (εφεξής θα αναφέρεται ως «η Οδηγία»)1. Η προθεσμία για τη 
μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της εν λόγω οδηγίας ορίστηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1979,
δηλαδή σχεδόν πέντε έτη πριν από την αναδιοργάνωση των ταχυδρομικών και των
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών της Ιρλανδίας. Η οδηγία, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
98/50/ΕΚ2, κωδικοποιήθηκε πρόσφατα από την οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου3. 
Συνεπώς, πρέπει να επισημανθεί ότι οι παρακάτω παρατηρήσεις αφορούν το πρότερο νομικό 
καθεστώς, παρά το γεγονός ότι η ερμηνεία της Οδηγίας που δίνει το Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παραμένει σχετική δυνάμει της οδηγίας 2001/23/ΕΚ.
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επισήμανε επανειλημμένα ότι ο σκοπός της 
Οδηγίας είναι να διασφαλίσει, στο μέτρο του δυνατού, ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματα των 
υπαλλήλων σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη επιτρέποντάς τους να παραμείνουν στην 
υπηρεσία του νέου εργοδότη υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που είχαν συμφωνηθεί με τον 
εκχωρητή (τον παλαιό εργοδότη).

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει ήδη αποφανθεί στην υπόθεση C-343/98 
Collino κατά Telecom Italia SpA (Συλλογή 2000, σ. I-6659) ότι η Οδηγία εφαρμόστηκε στην 
παρόμοια περίπτωση αναδιοργάνωσης των ιταλικών τηλεφωνικών υπηρεσιών που οδήγησε 
στην ίδρυση μιας κρατικής εταιρείας στη θέση ενός κρατικού φορέα4.

Επιπλέον, όσον αφορά τις ταχυδρομικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, το Δικαστήριο 
ΕΖΕΣ στην απόφασή του της 22ας Μαρτίου 2002 στην υπόθεση E-3/01 Alda Viggósdóttir
κατά Íslandspóstur hf. (Iceland Post Ltd) απεφάνθη ότι η μετατροπή ενός δημόσιου 
οργανισμού σε ανώνυμη εταιρεία που ανήκει εξ ολοκλήρου στο κράτος συνιστά μεταβίβαση 
κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 1, της Οδηγίας5.
Ωστόσο, και πάλι, εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά 
γεγονότα της υπόθεσης, να αποφανθεί για την ύπαρξη ή όχι μεταβίβασης κατά την έννοια της 
Οδηγίας.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι έως το 1984 εργαζόταν ως δημόσιος υπάλληλος. Ωστόσο, 
σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΕΔΚ, την Οδηγία μπορούν να επικαλεστούν μόνον τα 
πρόσωπα τα οποία, στο οικείο κράτος μέλος, προστατεύονται ως εργαζόμενοι από την εθνική 
εργατική νομοθεσία6. Αυτή η ερμηνεία επιβεβαιώθηκε και από το Δικαστήριο ΕΖΕΖ στην 
προαναφερθείσα απόφαση. Ο λόγος για τη συγκεκριμένη ερμηνεία είναι το γεγονός ότι η 
Οδηγία αποσκοπεί να επιτύχει μερική εναρμόνιση στον τομέα του εργατικού δικαίου, κυρίως 
μέσω της διασφάλισης ότι ο εκδοχέας (νέος εργοδότης) διατηρεί την προστασία για την οποία 
παρέχονται εγγυήσεις στους εργαζόμενους βάσει του εθνικού εργατικού δικαίου7. Η 
συγκεκριμένη ερμηνεία επιβεβαιώνεται περαιτέρω μέσω της οδηγίας 2001/23/ΕΚ, στο άρθρο 
2, παράγραφος 1, σημείο δ της οποίας αναφέρεται ότι, για τους σκοπούς της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ «εργαζόμενος» θεωρείται το πρόσωπο το οποίο, στο οικείο κράτος μέλος, 
                                               
1 ΕΕ L 61, της 5.3.1977, σ. 26.
2 ΕΕ L 201 της 17.7.1998, σ. 88.
3 ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 16.
4 Βλ. σκέψη 41.
5 Βλ. σκέψη 24.
6 Βλ. υπόθεση C-343/98 Collino κατά Telecom Italia SpA, σκέψη 36 και την νομολογία που εκτίθεται σ’ αυτήν.
7 Βλ. υπόθεση E-3/01 Alda Viggósdóttir κατά Íslandspóstur hf. (Iceland Post Ltd), σκέψη 26.
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προστατεύεται ως εργαζόμενος δυνάμει της εθνικής εργατικής νομοθεσίας. Συνεπώς, εάν οι 
δημόσιοι υπάλληλοι υπόκεινται στους κανόνες του δημόσιου δικαίου και όχι στους κανόνες 
του εργατικού δικαίου, δεν προστατεύονται από την Οδηγία.
Επίσης, το εθνικό δικαστήριο είναι αρμόδιο να επιβεβαιώσει το καθεστώς του αναφέροντα.

Η μεταβίβαση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
Πριν από την αναδιοργάνωση των ταχυδρομικών και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ο 
αναφέρων υπαγόταν στο σύστημα συνταξιοδότησης του Δημοσίου. Υποστηρίζει ότι η 
σύνταξή του υπολογίστηκε επί εσφαλμένης βάσης, καθώς δεν του αναγνωρίστηκαν οι 
εισφορές που έχουν καθοριστεί για τους δημόσιους υπαλλήλους.
Στην περίπτωση που αποφασιστεί ότι πρόκειται για μεταβίβαση κατά την έννοια της Οδηγίας 
και ότι ο αναφέρων ήταν υποκείμενος στο καθεστώς του εργατικού δικαίου και όχι στο 
καθεστώς του δημόσιου δικαίου, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της Οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται στην αυτόματη μεταβίβαση των συμβατικών 
δικαιωμάτων κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης.

Πρώτον, αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του γεγονότος ότι η Οδηγία αποτελεί ένα μέτρο 
μερικής εναρμόνισης, υπάρχει μια θεμελιώδης διάκριση μεταξύ:

α) του επιπέδου και του περιεχομένου των δικαιωμάτων που υφίστανται πριν από τη 
μεταβίβαση (ουσιαστικά δικαιώματα), ένα ζήτημα το οποίο αποφασίζεται αποκλειστικά 
σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη μέλη· και

β) των συνθηκών υπό τις οποίες αυτά τα προυπάρχοντα δικαιώματα μεταβιβάζονται 
(δικαιώματα μεταβίβασης), ένα ζήτημα το οποίο αποφασίζεται σε κοινοτικό επίπεδο.

Η προαναφερθείσα μερική εναρμόνιση αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 3 της Οδηγίας.

Η παράγραφος 1 του εν λόγω άρθρου θεσπίζει έναν γενικό κανόνα αυτόματης μεταφοράς των 
συμβατικών δικαιωμάτων που υφίστανται κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης. Η εν λόγω 
διάταξη αναφέρει τα εξής: Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται για τον 
εκχωρητή από σύμβαση εργασίας ή από εργασιακή σχέση που υφίσταται κατά την ημερομηνία 
της μεταβιβάσεως, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1, μεταβιβάζονται, εξ αιτίας της 
μεταβιβάσεως αυτής, στον εκδοχέα.
Ωστόσο, στην παράγραφο 3 προβλέπεται μια εξαίρεση στην αυτόματη μεταβίβαση των 
συμβατικών δικαιωμάτων:

Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται επί των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων για παροχές λόγω γήρατος, ανικανότητος ή επιζώντων βάσει 
συμπληρωματικών συστημάτων επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής προνοίας που ισχύουν 
εκτός των νομίμων συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως των Κρατών μελών.
Όπως έχει ήδη επισημάνει η Επιτροπή στην Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την αναφορά 
379/2007, η εξαίρεση σε σχέση με τα δικαιώματα των εργαζομένων για παροχές λόγω 
γήρατος βάσει συμπληρωματικών συστημάτων επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής πρόνοιας 
που ισχύουν εκτός των νομίμων συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως των κρατών μελών 
πηγάζει από τη σημαντική πολυμορφία τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών σε 
ζητήματα όπως η φύση του συμπληρωματικού καθεστώτος συνταξιοδότησης, τα επίπεδα των 
εισφορών και των παροχών, οι μέθοδοι χρηματοδότησης και τα δικαιώματα τροποποίησης 
και τερματισμού, η αξιολόγηση των κεκτημένων δικαιωμάτων και παροχών, η ημερομηνία 
εκχώρησης δικαιωμάτων και παροχών αναφορικά με τις καταβληθείσες εισφορές και ο 
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βαθμός των υποχρεώσεων που εξακολουθεί να έχει ο εκχωρητής. Το αποτέλεσμα αυτής της 
πολυπλοκότητας είναι ότι ο αντίκτυπος θα είναι διαφορετικός στα κράτη μέλη από την 
απαίτηση μεταβίβασης όχι μόνο των κεκτημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων αλλά και
των μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών στην ίδια ή σε συγκρίσιμη βάση με αυτή που 
παρείχε ο εκχωρητής.
Η Επιτροπή ανέφερε ακόμη ότι οι διοργανικές συζητήσεις που αφορούν την πρόταση οδηγίας 
της Επιτροπής σχετικά με τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης1 υπογράμμισαν τη δυσκολία εξεύρεσης μιας κοινής 
βάσης μεταξύ των κρατών μελών επί του ζητήματος της μεταβίβασης των δικαιωμάτων 
συμπληρωματικής συνταξιοδότησης.

Η Ιρλανδία αποφάσισε ότι ο κανονισμός του 1980 για την εφαρμογή της Οδηγίας δεν ίσχυε 
επί των δικαιωμάτων των εργαζομένων για παροχές λόγω γήρατος, ανικανότητος ή 
επιζώντων βάσει συμπληρωματικών συστημάτων επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής 
προνοίας που ισχύουν εκτός των νομίμων συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως των κρατών 
μελών2.
Καθώς οι εθνικές αρχές, ιδίως τα δικαστήρια, είναι σε θέση να εκτιμήσουν ολόκληρο το 
νομικό πλαίσιο και τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, είναι επίσης αρμόδια να 
καθορίσουν τις επιπτώσεις που είχε η μεταβολή του εργοδότη του 1984 στα δικαιώματα του 
αναφέροντα βάσει του ιρλανδικού συστήματος συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Συμπέρασμα
Βάσει των παραπάνω στοιχείων, η Επιτροπή δεν μπορεί να συναγάγει το συμπέρασμα ότι η 
Ιρλανδία εφάρμοσε εσφαλμένα την οδηγία.
Οι εθνικές αρχές, ιδίως τα δικαστήρια, πρέπει να εξετάσουν το ζήτημα προκειμένου να 
αποφανθούν σχετικά με την ύπαρξη ή μη της μεταβίβασης, το καθεστώς του αναφέροντα ως 
δημόσιου υπαλλήλου και τέλος τις επιπτώσεις που είχε η αλλαγή εργοδότη στα δικαιώματα 
του αναφέροντα βάσει του ιρλανδικού συστήματος συνταξιοδότησης των δημοσίων 
υπαλλήλων που ίσχυε το 1984. Αυτές οι αρχές είναι σε θέση να αναλύσουν όλα τα 
πραγματικά περιστατικά και το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης. Συνεπώς, η Επιτροπή 
προτρέπει τον αναφέροντα να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα προσφυγής σε εθνικό 
επίπεδο.

                                               
1 COM(2005) 507 τελικό.
2 Βλ. έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με το σημείο στο οποίο βρίσκεται η εφαρμογή της 
Οδηγίας, SEC(92) 857 τελικό, σ.39. Η έκθεση αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού 1980 για 
τη μεταφορά της Οδηγίας.


