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Δηζαγσγή  

Αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζην πιαίζην ηνπ 

επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο εξγαζίαο κέζα ζηελ θνηλή 

αγνξά θαη ε επίηεπμε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ εξγαδφκελνπ. Με ηελ δηεχξπλζε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) , άλνημε θαη ν δξφκνο γηα έλα θαζεζηψο επξείαο 

θηλεηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ θεθαιαίνπ κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ. Ιδηαίηεξα απνθαζηζηηθφ ξφιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ζεκειησδψλ νηθνλνκηθψλ ειεπζεξηψλ κε ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα δηαδξακάηηζε πξφζθαηα ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  κε 

αθνξκή ην γλσζηφ πιένλ «θνπαξηέην Laval»1 (ςποθέσειρ Viking, C-438/05, 

Laval, C-431/05, Ruffert, C-346/06, και Επιτποπή κατά Λοςξεμβούπγος, C-

319/06). 

Η παξνχζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηηο άλσ αλαθεξφκελεο ππνζέζεηο θαη 

εμεηάδεη ην πψο νη απνθάζεηο ηνπ Γηθαζηεξίνπ επέδξαζαλ επί ησλ εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ. πγθεθξηκέλα, νη ππνζέζεηο Viking θαη Laval είλαη πεξηπηψζεηο 

ζχγθξνπζεο ηνπ δηθαηψκαηνο αλάιεςεο ζπιινγηθήο δξάζεο απφ ηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηηο ζεκειηψδεηο θνηλνηηθέο 

νηθνλνκηθέο ειεπζεξίεο. Η Υπόκεςθ Ruffert εγείρει ςθμαντικά ερωτιματα για 

τθν ερμθνεία τθσ οδθγίασ 96/71 για τθν απόςπαςθ εργαηομζνων, ςυγκεκριμζνα 

όςον αφορά το ηιτθμα παροχισ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ που περιλαμβάνεται 

ςτο άρκρο 3 παρ.10 τθσ επικείμενθσ οδθγίασ.  

Η υπόκεςθ Επιτροπής κατά Λουξεμβοφργο αφορά πξνζθπγή ιόγω 

παξαβάζεωο ηελ νπνία άζθεζε ε Επηηξνπή ζύκθωλα κε ην άξζξν 226 ΣΕΚ, κε ηελ 

νπνία δεηά από ην Δηθαζηήξην λα δηαπηζηώζεη  αλ ην Μεγάιν Δνπθάην ηνπ 

Λνπμεκβνύξγνπ, ιόγω ηωλ όξωλ πνπ επηβάιιεη ζηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

εδξεύνπλ ζε άιιν θξάηνο κέινο θαη απνζπνύλ εξγαδνκέλνπο γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηώλ ζην Λνπμεκβνύξγν. 

Σν γεγνλφο δε φηη ζηελ Έλσζε έρνπκε ηφζν ρψξεο πςεινχ φζν θαη ρακεινχ  

εξγαηηθνχ θφζηνπο ζπληειεί ζηελ ζπρλή εκθάληζε θαηλνκέλσλ «Social dumping» 

ζην πιαίζην ηεο άζθεζεο ησλ ζεκειησδψλ θνηλνηηθψλ ειεπζεξηψλ
2
.Σν «Social 

                                                 
1 Βνπιγαξάθεο, Κ. ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΔΡΓΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΣΗ ΜΔΣΑ VIKING ΚΑΙ LAVAL 

ΔΠΟΥΗ Θεζκηθέο θαη λνκνινγηαθέο εμειίμεηο (2012)  

2Βι. πρ. αξ. 43 θαη 49 ΔΚ. 
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dumping» παίξλεη ζε επξσπατθφ επίπεδν ηξείο δηαθνξεηηθέο κνξθέο
3
: Αθελφο 

πεξηγξάθεηαη σο κηα πηώζε ηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε 

εζληθό επίπεδν, κε επηβνιή ρακειφηεξσλ απνδνρψλ θαη γεληθά κε άζθεζε 

αληηεξγαηηθψλ θαη απνξξπζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ, κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία κηαο 

αληαγσληζηηθήο αγνξάο εξγαζίαο, πνπ ζα πξνζειθχεη μέλεο επελδχζεηο. 

Αθεηέξνπ, ιφγνο γίλεηαη γηα αληηθαηάζηαζε παξαγσγώλ θαη ππεξεζηώλ 

κεγάινπ θόζηνπο από αληίζηνηρνπο θνξείο ρακεινύ θόζηνπο, απφ ρψξεο ζηηο 

νπνίεο νη κηζζνί θαη ε θνηλσληθή εμαζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ηα 

άκεζα θαη έκκεζα θφζηε απφ ηελ εξγαηηθή λνκνζεζία είλαη κηθξφηεξα. Σξίηνο 

ηχπνο είλαη ε κεηαθνξά όινπ ή κέξνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

ζε ρώξεο ρακειόηεξνπ θόζηνπο εξγαζίαο ή θαη ε απεηιή κηαο ηέηνηαο 

κεηαθνξάο ζε ηνπηθφ επίπεδν ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο
4
. 

                                                 
3 Βνπιγαξάθεο, Κ. ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΔΡΓΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΣΗ ΜΔΣΑ VIKING ΚΑΙ LAVAL 

ΔΠΟΥΗ Θεζκηθέο θαη λνκνινγηαθέο εμειίμεηο (2012)  
4
 Θεζκνί  θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν", 

ΔΚΓΟΔΙ Ννκηθή Βηβιηνζήθε 
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2. ΣΟ «ΚΟΤΑΡΣΔΣΟ LAVAL» 

2.1. Η ππόζεζε Laval (αξ. 49 ΔΚ θαη Οδεγία 96/70 

γηα ηελ απόζπαζε εξγαδνκέλσλ ζηελ Έλσζε) 

 

Η Laval un Partneri, κηα ιεηνληθνχ δηθαίνπ εηαηξία, απέζπαζε εξγαδνκέλνπο 

ζηε ζνπεδηθνχ δηθαίνπ ζπγαηξηθή εηαηξία L&P Baltic Bygg AB, ζην θεθάιαην ηεο 

νπνίαο ήηαλ κνλαδηθή κέηνρνο, γηα ηελ εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ ζηελ πφιε 

Vaxholm ηεο νπεδίαο. Η Laval άξρηζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε ζνπεδηθή 

ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ηνπ νηθνδνκηθνχ ηνκέα, ηε Svenka 

Byggnadsarbetarefoerbundet (SB) θαη ην ηνπηθφ παξάξηεκα απηήο ελ ζπληνκία 

Byggettan, ζηελ νπνία δελ ήηαλ κέιε θαλέλαο απφ ηνπο απνζπαζζέληεο 

εξγαδνκέλνπο. θνπφο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ήηαλ ε πξνζρψξεζε ηεο Laval ζηελ 

ηζρχνπζα ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ νηθνδνκηθνχ ηνκέα ηεο γεσγξαθηθήο 

πεξηνρήο ηεο νπεδίαο πνπ ζα ιάκβαλαλ ρψξα νη ζπγθεθξηκέλεο νηθνδνκηθέο 

εξγαζίεο. Σν ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα ε Laval ππέγξαςε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο 

κε ηελ αξκφδηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ηνπ νηθνδνκηθνχ ηνκέα ζηε Λεηνλία. Απφ 

ηελ αληηπαξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ 

πξνθχπηεη φηη ε ζπιινγηθή ζχκβαζε πνπ ίζρπε ζηε νπεδία πξνέβιεπε επλντθφηεξνπο 

φξνπο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο απφ απηήλ πνπ ππνγξάθεθε ζηε Λεηνλία. Οη 

δηαπξαγκαηεχζεηο απέηπραλ αθνχ δελ νδήγεζαλ ζε ζπκθσλία θαη αθνινχζσο, ε 

ζνπεδηθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε πξνζρψξεζε ζε ζπιινγηθή δξάζε απνθιείνληαο 

ηα εξγνηάμηα θαη εκπνδίδνληαο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Laval λα πξνζέιζνπλ ζ’ απηά 

κε απνηέιεζκα λα παξαθσιχνληαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο. Η Laval δήηεζε ηελ 

επέκβαζε ησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ εθείλεο φκσο απνθξίζεθαλ φηη εθφζνλ ε απεξγία 

ήηαλ λφκηκε ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην δελ είραλ αξκνδηφηεηα επέκβαζεο. 

Απνηέιεζκα ήηαλ νη απνζπαζζέληεο εξγαδφκελνη λα επηζηξέςνπλ ζηε Λεηνλία, ν 

Γήκνο ηνπ Vaxholm λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαη ε ζπγαηξηθή εηαηξία ηεο Laval, ε 

Baltic, λα θεξχμεη πηψρεπζε.
5
 

Η Laval πξνζέθπγε ζην Arbetsdomstolen, αζθψληαο αγσγή, πξνθεηκέλνπ λα 

θεξπρζεί παξάλνκε θαη λα ηεξκαηηζηεί ε αλαιεθζείζα ζπιινγηθή δξάζε, ελψ 

παξάιιεια λα ππνρξεσζνύλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο λα απνθαηαζηήζνπλ 

ηε δεκία πνπ ππέζηε ε εηαηξία. Σν ηειεπηαίν αλέβαιε ηε δηαδηθαζία θαη ππέβαιε 

                                                 
5 Τπφζεζε C-341/05, Laval v. Svenska Byggnadsarbetare-foerbundet, Svensa Byggnadsarbetare- foerbundets 

avdelning 1, Byggettan, Svenska Elektrikererfoerbundet, απφθαζε 18 Γεθεκβξίνπ 2007. 
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αίηεκα ην ΓΔΔ γηα έθδνζε πξνδηθαζηηθήο απφθαζεο.  

Σα πξνδηθαζηηθά εξσηήκαηα, έηζη φπσο ζπλνςίζζεθαλ απφ ην Γηθαζηήξην, 

ήηαλ ηα παξαθάησ: Αθελόο, αλ ηα άξζξα 49 θαη 13 ΔΚ θαζώο θαη ε Οδεγία 96/71 

αθήλνπλ πεξηζώξην ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο λα επηρεηξνύλ, κε ζπιινγηθή 

δξάζε ππό ηε κνξθή ηνπ απνθιεηζκνύ, λα αλαγθάζνπλ έλαλ αιινδαπό παξέρνληα 

ππεξεζίεο λα πξνζρσξήζεη, εληόο ηνπ θξάηνπο κέινπο ππνδνρήο, ζε ζπιινγηθή 

ζύκβαζε ηνπ νηθνδνκηθνύ ηνκέα, αλ ιεθζεί ππόςε όηη ε λνκνζεζία πνπ κεηέθεξε 

ζην εζσηεξηθό δίθαην ηελ ελ ιόγσ νδεγία δελ πεξηέρεη θακία ξεηή δηάηαμε 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ όξσλ εξγαζίαο θαη απαζρνιήζεσο πνπ 

δηαιακβάλνληαη ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. Δλ νιίγνηο, εξσηάηαη ην θαηά πφζν κηα 

ηέηνηα πξαθηηθή ζπλάδεη κε ηελ ειεπζεξία παξνρήο ππεξεζηψλ θαη κε ηελ απαγφξεπζε 

δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο βάζεη εζληθφηεηαο. 

Αλαθνξηθά κε ην πξνδηθαζηηθό εξώηεκα, ην ΓΔΔ ηόληζε όηη ε άζθεζε ηνπ 

ζεκειηώδνπο δηθαηώκαηνο αλάιεςεο ζπιινγηθήο δξάζεο δελ κπνξεί λα ηίζεηαη 

εθηόο ηνπ πλεύκαηνο ησλ πλζεθώλ
6
. Σν ΓΔΔ εμέηαζε ηηο δξάζεηο ππφ ην θψο ηεο 

Οδεγίαο γηα ηελ απόζπαζε εξγαδνκέλσλ φπνπ αλαθέξεηαη όηη ηα θξάηε-κέιε 

είλαη ππνρξεσκέλα λα εγγπνύληαη ηελ θαηώηαηε ακνηβή, ζύκθσλα κε ην αξ 3 παξ 

1 ηεο Οδεγίαο. Σν ΓΔΔ έθξηλε όηη ε ακνηβή πνπ δεηνύηαλ από ηα ζνπεδηθά 

ζπλδηθάηα δελ απνηεινύζε «θαηώηαηε ακνηβή», ππό ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο
7
. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ ε νπεδία δελ λνκηκνπνηνχηαλ λα επηβάιιεη ζε εγρεηξήκαηα 

εγθαηεζηεκέλα ζηελ ρψξα ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ ππεξεζηψλ λα 

βξεζνχλ ζε ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηνλ ηφπν παξνρήο ηεο εξγαζίαο, ζρεηηθά 

κε ηελ ακνηβή ησλ απνζπαζκέλσλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχζαλ.  

Σα πλδηθάηα ηζρπξίζηεθαλ όηη ε αλάιεςε ζπιινγηθήο δξάζεο πξνο 

επίηεπμε επλντθόηεξσλ κηζζνινγίσλ επηηξέπεηαη από ην αξ. 3 παξ 7 ηεο Οδεγίαο, 

όπνπ νξίδεηαη όηη νη παξάγξαθνη 1-6 δελ δύλαληαη λα εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή 

επλντθόηεξσλ όξσλ θαη ζπλζεθώλ εξγαζίαο. Σν ΓΔΔ αξλήζεθε απηφ ην επηρείξεκα, 

αλαθεξφκελν ζηνλ ζθιεξό ππξήλα ησλ πξνζηαηεπηηθώλ ξπζκίζεσλ, σο ην επίπεδν 

πξνζηαζίαο πνπ ην θξάηνο-ππνδνρήο λνκηκνπνηείηαη λα απαηηεί, εθηφο εάλ ζχκθσλα 

κε ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ηνπ θξάηνπο-πξνέιεπζεο πξνβιέπνληαη επλντθφηεξνη φξνη 

γηα ηνπο εξγαδφκελνπο
8
. Σν έηεξν επηρείξεκα ησλ πλδηθάησλ ήηαλ φηη ην αξ 3 παξ 10 

                                                 
6 Απφθαζε Laval φ.π, ζθ. 94. 

7 Απφθαζε Laval φ.π, ζθ. 70. 

8 Απφθαζε Laval φ.π. ζθ. 80-81. 
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ηεο Οδεγίαο νξίδεη φηη δελ απαγνξεχεηαη ζηα θξάηε-κέιε ε εθαξκνγή φξσλ εξγαζίαο 

πέξα απφ ηνλ ζθιεξφ ππξήλα πξνζηαζίαο ηνπ αξ 3 παξ 1, ζε πεξηπηψζεηο ξπζκίζεσλ 

δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο θαη δεκφζηαο πνιηηηθήο. Καη ην επηρείξεκα απηφ 

απνξξίθζεθε, θαζψο, θαηά ην ΓΔΔ, νη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο δελ εκπίπηνπλ ζην αξ 3 

παξ 10, θαζψο νη θνξείο πνπ ηηο ζπλάπηνπλ είλαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ.
9
 

πλεπώο, ην ΓΔΔ δελ βξήθε λνκηκνπνηεηηθή βάζε γηα ηηο ζπιινγηθέο δξάζεηο 

ζηελ Οδεγία γηα ηελ απόζπαζε εξγαδνκέλσλ. ηελ ζπλέρεηα, ινηπόλ, ζηξάθεθε 

ζην άξζξν 49 ΔΚ. Καζώο νη ζπιινγηθέο δξάζεηο ζηόρεπαλ ζην λα θάλνπλ 

ιηγόηεξν ειθπζηηθό θαη πην δύζθνιν ζηελ Laval λα δξαζηεξηνπνηεζεί 

επηρεηξεκαηηθά ζηελ νπεδία, ζπληζηνύλ έλαλ πεξηνξηζκό ζηελ ειεύζεξε παξνρή 

ππεξεζηώλ.
10

 Έπεηηα ην δηθαζηήξην εμέηαζε θαηά πόζν απηόο ν πεξηνξηζκόο είλαη 

δηθαηνινγεκέλνο. Πξνηνχ πξνρσξήζεη ζε απηήλ ηελ θξίζε, αλαγλώξηζε ην 

ζεκειηώδεο δηθαίσκα ζηελ αλάιεςε ζπιινγηθήο δξάζεο. Πξάγκαηη, επηζεκαίλεηαη 

απφ ην δηθαζηήξην φηη ην δηθαίσκα ζε αλάιεςε ζπιινγηθήο δξάζεο θαηνρπξψλεηαη 

ηφζν κέζα απφ δηεζλή θείκελα, ηα νπνία ππέγξαςαλ ή πξνζρψξεζαλ ζε απηά ηα 

θξάηε κέιε, φπσο ν Δπξσπατθφο Υάξηεο ησλ Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ (Σνξίλν, 

1961) θαη ε χκβαζε Νν 87 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο ηνπ 1948, φζν θαη ζε 

θνηλνηηθφ επίπεδν κε ηνλ Κνηλνηηθφ Υάξηε ησλ ζεκειησδψλ Κνηλσληθψλ 

Γηθαησκάησλ ησλ Δξγαδνκέλσλ (ηξαζβνχξγν, 1989), ν νπνίνο κλεκνλεχεηαη ζην αξ 

136 ΔΚ αιιά θαη ζηνλ Υάξηε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο ΔΔ (Νίθαηα, 2000). 

Σν ΓΔΔ θάλεη δεθηό όηη ην δηθαίσκα ζηελ αλάιεςε ζπιινγηθήο δξάζεο δύλαηαη 

λα δηθαηνινγήζεη πεξηνξηζκνύο ζηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ ππεξεζηώλ. 

πγθεθξηκέλα, ηνλίδεη φηη ε αλάιεςε ζπιινγηθήο δξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην θξάηνο-ππνδνρήο απφ ηνλ αληαγσληζκφ κηζζψλ (social dumping) 

κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηήζεη ζνβαξό ιόγν δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, όπσο απηόο 

πξνζδηνξίδεηαη ζηελ επξσπατθή λνκνινγία, ν νπνίνο θαηαξρήλ δηθαηνινγεί 

πεξηνξηζκό ζηηο ζεκειηώδεηο ειεπζεξίεο πνπ πξνβιέπεη ε πλζήθε
11

 θαη φηη, 

θαηαξρήλ, κηα δξάζε απνθιεηζκνχ εθ κέξνπο ελφο ζπλδηθάηνπ εξγαδνκέλσλ ηνπ 

θξάηνπο ππνδνρήο, ε νπνία απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

επηπέδνπ πξνζηαζίαο γηα ηνπο απνζπαζκέλνπο εξγαδνκέλνπο ζην πιαίζην ηεο 

                                                 
9 Απφθαζε Laval φ.π. ζθ. 84. 

10Απφθαζε Laval φ.π. ζθ. 99. 

11Απφθαζε Laval φ.π. ζθ. 103. 
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ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ ππεξεζηψλ ζηελ ΔΔ.
12

 Όκσο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε, εηδηθή 

πεξίπησζε, ην ΓΔΔ έθξηλε φηη ηέηνηεο ελέξγεηεο ελαληίνλ ηεο Laval δελ κπνξνχλ λα 

δηθαηνινγεζνχλ ζηελ βάζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαζψο ην ζνπεδηθφ ζχζηεκα 

ζπιινγηθνχ εξγαηηθνχ δηθαίνπ δελ δηέζεηε ζαθείο πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ειάρηζην 

πξνζηαηεπφκελν κηζζφ.
13

 

Καηά πάγηα λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ, ε ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ ζπλεπάγεηαη 

ηελ θαηάξγεζε ηπρφλ δπζκελνχο δηαθξίζεσο ζε βάξνο απηνχ πνπ παξέρεη ππεξεζίεο 

είηε ιφγσ ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ είηε εθ ηνπ ιφγνπ φηη είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν 

θξάηνο κέινο δηαθνξεηηθνχ απφ εθείλν ζην νπνίν πξέπεη λα παξαζρεζεί ε ππεξεζία
14

. 

Γπζκελήο δηάθξηζε πθίζηαηαη φηαλ εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθνί θαλφλεο ζε φκνηεο 

θαηαζηάζεηο ή φηαλ εθαξκφδνληαη νη ίδηνη ζε δηαθνξεηηθέο. Δπνκέλσο ζηελ 

ζπγθεηκέλε πεξίπησζε ππάξρεη δπζκελή δηάθξηζε ζε βάξνο απηήο ηεο επηρείξεζεο 

αθνχ ηελ εμνκνηψλεη κε επηρείξεζε πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλε ζηε νπεδία θαη δελ 

δεζκεχεηαη απφ νπδεκία ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. Έρνπκε, δειαδή, δηαθνξεηηθή 

αληηκεηψπηζε γηα ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. 

Μέλεη, ινηπφλ, λα εμεηαζηεί ε χπαξμε ιφγνπ πνπ δηθαηνινγεί ηελ δηαθνξεηηθή 

κεηαρείξηζε. Πξάγκαηη, ε δηαθνξεηηθή απηή κεηαρείξηζε ζα δηθαηνινγνύληαλ αλ 

ππεξεηνύζε ιόγν δεκνζίαο ηάμεσο, δεκνζίαο αζθάιεηαο θαη δεκνζίαο πγείαο 

θαηά ην άξζξν 46 ΔΚ. ηελ πεξίπησζε φκσο απηή ην ΓΔΔ έθξηλε φηη ηέηνηνο ιφγνο 

δελ ζπληξέρεη, αθνχ ε πξνζηαζία ηνπ επηπέδνπ ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη ησλ κηζζψλ 

πνπ επηδηψθεη ην νπεδηθφ ζπλδηθάην δελ έρεη ηελ έλλνηα ηνπ κφιηο πεξηγξαθέληνο 

ιφγνπ. Δλ νιίγνηο, άξα, ε απάληεζε πνπ έδσζε ην ΓΔΔ ζην δεχηεξν πξνδηθαζηηθφ 

εξψηεκα είλαη φηη ηα άξζξα 49 θαη 50 ΔΚ έρνπλ ηελ έλλνηα φηη απαγνξεχνπλ ζε 

θξάηνο κέινο λα εμαξηά ηελ απαγφξεπζε αλάιεςεο ζπιινγηθήο δξάζεο πνπ επηβάιιεη 

ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο απφ ην φηη ε δξάζε απηή πξέπεη λα αθνξά ηνπο 

φξνπο εξγαζίαο θαη απαζρνιήζεσο ζηνπο νπνίνπο ν εζληθφο λφκνο έρεη επζέσο 

εθαξκνγή. 

 

 

 

 

                                                 
12Απφθαζε Laval φ.π. ζθ. 107. 

13Απφθαζε Laval φ.π. ζθ. 110. 
14Απφθαζε Laval φ.π. ζθ. 114. 
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Β)  Η ππόζεζε Viking: (αξ. 43 ΔΚ) 

 

Σν ηζηνξηθφ ηεο ππνζέζεσο Viking έρεη σο εμήο:  Η VikingLine APB
15

, κία 

θηλιαλδηθνχ δηθαίνπ εηαηξία ζαιαζζίσλ κεηαθνξψλ είρε ππφ ηελ θπξηφηεηα ηεο επηά 

πινία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην Rosella, ππφ Φηλιαλδηθή ζεκαία, πνπ πξαγκαηνπνηνχζε 

ην δξνκνιφγην κεηαμχ Σαιίλ (Δζζνλία) θαη Διζίλθη (Φηλιαλδία). Σν πιήξσκα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πινίνπ απνηεινχηαλ θαηά θχξην ιφγν απφ Φηιαλδνχο. Η Viking 

ζέινληαο λα επσθειεζεί απφ ην ρακειφηεξν εξγαηηθφ θφζηνο ηεο Δζζνλίαο θαη λα 

απνθχγεη ην δεκηνγφλν γη’ απηήλ αληαγσληζκφ απφ ηα -ππφ Δζζνληθή ζεκαία- πινία 

πνπ εθηεινχζαλ ην ίδην δξνκνιφγην κε κηθξφηεξν θφζηνο απνθάζηζε λα 

κεηαλενινγήζεη ην Rosella ππφ ηε ζεκαία ηεο ρψξαο απηήο θαη λα ζπλάςεη λέα 

ζπιινγηθή ζχκβαζε κε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε εγθαηαζηεκέλε ζηε ρψξα απηή. 

Απηή ηεο ηελ πξφζεζε έζεζε ελ γλψζεη ηεο αξκφδηαο θηλιαλδηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο 

νξγάλσζεο (FSU). Η ηειεπηαία αληηηάρζεθε ζ’ απηήλ ηελ εξγνδνηηθή απφθαζε θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε δηεζλή νκνζπνλδία ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηηο κεηαθνξέο (International Transport Workers’ Federation , ζην εμήο ITF) 

πξνζπάζεζε λα απνηξέςεη ηε κεηαλενιφγεζε ηνπ Rosella εμαγγέιινληαο απεξγηαθέο 

θηλεηνπνηήζεηο ελψ ε ITF κε εγθχθιηφ ηεο θάιεζε φιεο ηηο νξγαλψζεηο πνπ ήηαλ κέιε 

ηεο λα κε δηαπξαγκαηεπηνχλ κε ηελ Viking ή ηε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξία Viking Eesti.  

Η FSU απαίηεζε αξρηθά απφ ηε Viking αθελφο λα απμήζεη ην πιήξσκα ηνπ 

πινίνπ θαη αθεηέξνπ λα κελ πξνρσξήζεη ζηε κεηαλενιφγεζε ηνπ. ηε ζπλέρεηα θαη 

κεηά ηελ άξλεζε ηεο Viking λα παξαηηεζεί απφ ηελ απφθαζε ηεο γηα κεηαλενιφγεζε 

ηνπ Rosella, ε FSU δήηεζε απφ ηε Viking λα δεζκεπζεί φηη, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ελδερφκελε κεηαλενιφγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πινίνπ, ζα εμαθνινπζεί, κεηαμχ 

άιισλ, λα εθαξκφδεη ην θηλιαλδηθφ δίθαην, ηελ ηζρχνπζα ζπιινγηθή ζχκβαζε 

εξγαζίαο θαη ζε πεξίπησζε κεηαλενιφγεζεο δε ζα απνιχζεη νχηε ζα κεηαβάιεη ηηο 

ζπλζήθεο απαζρφιεζεο ησλ κηζζσηψλ πνπ εξγάδνληαη σο πιήξσκα ζηα ππφ 

θηλιαλδηθή ζεκαία, πινία πνπ εθκεηαιιεχεηαη. 

Η Viking πξνζέθπγε ζην High Court Of Justice ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, 

όπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο ITF δεηώληαο λα θεξπρζεί ε δξάζε ηεο ITF θαη ηεο 

FSU αληίζεηε ζην άξζξν 43 ΔΚ, πνπ πξνζηαηεύεη ηελ ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο, 

λα δηαηαρζεί ε αλάθιεζε ηεο εγθπθιίνπ ηεο ITF θαη λα ππνρξεσζεί ε FSU λα κελ 

                                                 
15 Τπφζεζε C-438/05, International Transport Workers’ Federation, Finish Seamen’s Union v. Viking Line 

ABP, OU Viking Line Eesti, απφθαζε 11 Γεθεκβξίνπ 2007. 
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παξεκπνδίδεη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ ε Viking ζεκειηώλεη ζην 

θνηλνηηθό δίθαην. Σν High Court δηθαίσζε ηελ εηαηξία θαη γηα ην ιφγν απηφ νη 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο άζθεζαλ έθεζε ελψπηνλ ηνπ Court Of Appeal ,ην νπνίν 

κε απφθαζε έζεζε πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ζην ΓΔΔ. Αθελόο εηέζε ην εξώηεκα θαηά 

πόζνλ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ αξ. 43 ΔΚ ε ζπιινγηθή δξάζε πνπ έρεη 

αλαιάβεη κηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ή κηα έλσζε ζπλδηθαιηζηηθώλ 

νξγαλώζεσλ θαηά επηρεηξήζεσο πξνθεηκέλνπ λα ηελ αλαγθάζνπλ λα ζπλάςεη 

ζπιινγηθή ζύκβαζε ηεο νπνίαο ην πεξηερόκελν κπνξεί λα ηελ απνηξέςεη λα θάλεη 

ρξήζε ηεο ειεπζεξίαο, θαζώο θαη γηα ην αλ ην άξζξν 43 ΔΚ κπνξεί λα παξέρεη 

ζε ηδησηηθή επηρείξεζε δηθαηώκαηα πνπ κπνξνύλ λα αληηηαρζνύλ απέλαληη ζε 

ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ή έλσζε ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, αλ δειαδή 

εθαξκόδεηαη θαη ζηηο δηαθνξέο κεηαμύ ηδησηώλ. Πεξεηαίξσ, εηέζε ην εξψηεκα γηα 

ην θαηά πφζν ζπιινγηθέο δξάζεηο ζπληζηνχλ πεξηνξηζκνχο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 43 ΔΚ θαη αλ λαη, ζε πνην βαζκφ νη πεξηνξηζκνί απηνί είλαη δηθαηνινγεκέλνη. 

Απαληψληαο επί ηνπ πξψηνπ πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο ην ΓΔΔ ζεκειίσζε ηελ 

αξκνδηφηεηα ηνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 234 ΔΚ κέζσ ηνπ άξζξνπ 43 ΔΚ. Σν 

επηρείξεκα ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, φπσο θαη πνιιψλ θξαηψλ κειψλ πνπ 

ππέβαιιαλ παξαηεξήζεηο, ήηαλ φηη ην Γηθαζηήξην ζηεξνχληαλ αξκνδηφηεηαο, θαζφηη 

ην άξζξν 137 παξ.5 εμαηξεί ξεηά ην εξγαηηθφ δίθαην εθ ηνπ ξπζκηζηηθνχ πεδίνπ ηεο 

θνηλφηεηαο. Πεξαηηέξσ ην ΓΔΔ έθξηλε όηη ζπιινγηθέο δξάζεηο όπσο ε επίκαρε δελ 

κπνξνύλ λα εμαηξνύληαη από ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 43 ΔΚ
16

. Έθξηλε φηη 

αλ θαη ην άξζξν 137 παξ.5 θαηαιείπεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα θαζνξηζκφ ηνπ 

δηθαηψκαηνο απεξγίαο ζηνλ εζληθφ λνκνζέηε, ελ ηνύηνηο ζα πξέπεη λα αζθείηαη ε 

αξκνδηόηεηα απηή ζύκθσλα κε ην θνηλνηηθό δίθαην
17

. Λακβάλνληαο ππφςε ηφζν 

ηνλ επξσπατθφ θνηλσληθφ ράξηε φζν θαη ηε ζχκβαζε αξ. 87 ηεο ΓΟΔ φπσο θαη ηνλ 

ράξηε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην ΓΔΔ αλαγλώξηζε ην 

δηθαίσκα αλάιεςεο ζπιινγηθήο δξάζεο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ην δηθαίσκα ζηελ 

απεξγία, σο ζεκειηώδεο δηθαίσκα
18

 πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ 

γεληθώλ αξρώλ ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ. Παξφηη φκσο ην δηθαζηήξην έθξηλε ην 

δηθαίσκα αλάιεςεο ζπιινγηθήο δξάζεο σο ζεκειηψδνπο, εληνχηνηο έθξηλε φηη ε 

άζθεζε ηνπ κε κνξθή ηεο αλάιεςεο ζπιινγηθήο δξάζεο, κπνξεί λα ππόθεηηαη ζε 

                                                 
16Απφθαζε Viking φ.π. ζθ. 41. 

17Απφθαζε Viking φ.π. ζθ. 40. 

18Απφθαζε Viking φ.π. ζθ. 44. 
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πεξηνξηζκνύο. 

Δπί ηνπ δεύηεξνπ εξσηήκαηνο, ην ΓΔΔ έθξηλε φηη ηδηψηεο αληινχλ δηθαηψκαηα απφ 

ην άξζξν 43 ΔΚ ηα νπνία κπνξνχλ λα ζηξαθνχλ θαηά κηαο ζπλδηθαιηζηηθήο 

νξγάλσζεο ή κηαο νκνζπνλδίαο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

Αλαθνξηθά κε ην ηξίην πξνδηθαζηηθό εξώηεκα ην ΓΔΔ απνθάλζεθε φηη ζπιινγηθή 

δξάζε, φπσο ε επίκαρε, ζπληζηά πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο εγθαηαζηάζεσο θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 43 ΔΚ. Ο πεξηνξηζκφο απηφο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κφλν αλ 

επηδηψθεη ζεκηηφ ζθνπφ ζπκβαηφ κε ηε πλζήθε θαη δηθαηνινγείηαη απφ επηηαθηηθνύο 

ιόγνπο γεληθνύ ζπκθέξνληνο
.
 Σέηνην επηηαθηηθφ ιφγν γεληθνχ ζπκθέξνληνο κπνξεί 

λα απνηειέζεη ε πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ
19

. Όκσο ην ΓΔΔ πξνρσξψληαο ηε 

ζθέςε ηνπ απηή, έθξηλε πεξαηηέξσ φηη πεξηνξηζκφο απηφο πξέπεη λα είλαη πξφζθνξνο 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ θαη λα κε βαίλεη πέξαλ απηνχ πνπ είλαη 

αλαγθαίν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζθνπνχ. Σν Γηθαζηήξην, δειαδή, εμάξηεζε ηε 

δηθαηνιφγεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ζεκειηψδνπο ειεπζεξίαο εγθαηαζηάζεσο, απφ ην 

θαηά πφζν ην ρξεζηκνπνηνχκελν κέζν, εκπίπηνπζαο ζηελ έλλνηα απηή θαη ηεο 

απεξγίαο, ηεξεί ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Η ππόζεζε Ruffer (αξ.49 ΔΚ θαη Οδεγία 96/71)  

           

                   Tν νκφζπνλδν  θξάηνο ηεο Κάησ αμνλίαο   αλέζεζε ζηελ Objekt und 

Bauregie ην θζηλφπσξν ηνπ 2003, θαηφπηλ πξνθεξχμεσο δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ 

εθηέιεζε ησλ βαζηθψλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ δηθαζηηθνχ 

                                                 
19Απφθαζε Viking φ.π. ζθ. 77. 
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ζσθξνληζηηθνχ θαηαζηήκαηνο Göttingen-Rosdorf. Η αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζπκβάζεσο αλεξρφηαλ ζε 8.493.331,00 επξψ, ρσξίο θφξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο. Η 

ζχκβαζε πεξηείρε ηελ ππνρξέσζε ηεξήζεσο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη, 

εηδηθφηεξα, ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζην εξγνηάμην 

ηνπιάρηζηνλ ηελ ηζρχνπζα ζηνλ ηφπν εθηειέζεσο ακνηβή θαη’ εθαξκνγή ηεο 

ζπιινγηθήο ζπκβάζεσο πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ θαηάινγν ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ζην ζεκείν 1 «Οηθνδνκηθφο ηνκέαο θαη δεκφζηα έξγα» (ζην 

εμήο: ζπιινγηθή ζχκβαζε «Οηθνδνκηθφο ηνκέαο θαη δεκφζηα έξγα»).    

                            Η Objekt und Bauregie δηφξηζε σο ππεξγνιάβν κηα επηρείξεζε κε έδξα 

ζηελ Πνισλία. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 2004, ε εηαηξία απηή θίλεζε 

ππνςίεο φηη ζην πιαίζην ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ απαζρφιεζε εξγάηεο κε κηζζφ 

θαηψηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν ζηελ ζπιινγηθή ζχκβαζε «Οηθνδνκηθφο ηνκέαο θαη 

δεκφζηα έξγα». Μεηά ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο, ηφζν ε Objekt und Bauregie φζν θαη ην 

νκφζπνλδν θξάηνο ηεο Κάησ αμνλίαο θαηήγγεηιαλ ηε κεηαμχ απηψλ ζπλαθζείζα 

ζχκβαζε έξγνπ. Σν νκφζπνλδν θξάηνο ηεο Κάησ αμσλίαο ζηήξημε ηελ θαηαγγειία, 

κεηαμχ άιισλ, ζην φηη ε Objekt und Bauregie παξέβε ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηεο 

ηεξήζεσο ηεο ελ ιφγσ ζπιινγηθήο ζπκβάζεσο. Καηά ηνπ θχξηνπ ππεχζπλνπ ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Πνισλία εηαηξίαο εθδφζεθε δηάηαμε απφ πνηληθφ δηθαζηήξην, ε 

νπνία ηνπ πξνζήςε φηη ζηνπο ρξεζηκνπνηεζέληεο ζην εξγνηάμην 53 εξγαδνκέλνπο 

θαηαβιήζεθε κφλνλ ην 46,57 % ηνπ απφ ηνλ λφκν πξνβιεπφκελνπ θαηψηαηνπ κηζζνχ. 

             ε πξψην βαζκφ, ην Landgericht Hannover δηαπίζησζε φηη ε αληινχκελε απφ ηε 

ζχκβαζε έξγνπ απαίηεζε ηεο Objekt und Bauregie απνζβέζζεθε κέζσ ζπκςεθηζκνχ 

ιφγσ ηεο θαηαπηψζεσο ηεο πνηληθήο ξήηξαο χςνπο 84 934,31 επξψ (ήηνη 1 % επί ηεο 

αμίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπκβάζεσο) ε νπνία πξνβιεπφηαλ ππέξ ηνπ νκφζπνλδνπ 

θξάηνπο ηεο Κάησ αμνλίαο. Σν δηθαζηήξην απέξξηςε ηελ αγσγή θαηά ηα ινηπά.  

Δπηιεθζέλ θαη’ έθεζε, ην αηηνχλ δηθαζηήξην έθξηλε φηη ε επίιπζε ηεο δηαθνξάο ηεο 

θχξηαο δίθεο εμαξηάηαη απφ ην αλ ην δηθαζηήξην απηφ νθείιεη λα κελ εθαξκφζεη ηνλ 

λφκν ηνπ νκφζπνλδνπ θξάηνπο, ηδίσο δε ην άξζξν 8, παξάγξαθνο 1, γηα ηνλ ιφγν φηη 

ην άξζξν απηφ δελ είλαη ζπκβαηφ κε ηελ ειεχζεξε παξνρή ππεξεζηψλ φπσο 

θαζηεξψλεηαη ζην άξζξν 49 ΔΚ.
20

 

         πλαθψο, ην αηηνύλ δηθαζηήξην επηζεκαίλεη όηη ε ππνρξέσζε ηεξήζεσο ησλ 

ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ επηβάιιεη ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο άιισλ 
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θξαηώλ κειώλ λα πξνζαξκόδνπλ ηνπο κηζζνύο πνπ θαηαβάιινπλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπο ζην ζπλήζσο αλψηεξν χςνο ακνηβψλ ηνπ ηφπνπ εθπιεξψζεσο ηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ ζηε Γεξκαλία. Η απαίηεζε απηή έρεη σο ζπλέπεηα νη επηρεηξήζεηο 

απηέο λα ράλνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ αληινχλ ιφγσ ρακειφηεξνπ 

εξγαηηθνχ ηνπο θφζηνπο. Δπνκέλσο, ε ππνρξέσζε ηεξήζεσο ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ ζπληζηά εκπφδην γηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

θξάηε κέιε εθηφο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο. 

      Δπηπιένλ, ην αηηνύλ δηθαζηήξην ακθηβάιιεη γηα ην θαηά πόζν ε ππνρξέσζε 

ηεξήζεσο ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ δηθαηνινγείηαη από επηηαθηηθνύο ιόγνπο 

γεληθνύ ζπκθέξνληνο. Δηδηθφηεξα, ε ππνρξέσζε απηή ππεξβαίλεη ην κέηξν πνπ είλαη 

αλαγθαίν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ νξηνζεηείηαη απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ θαηψηαην κηζζφ πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή, ζηε Γεξκαλία, ηνπ λφκνπ πεξί απνζπάζεσο ησλ 

εξγαδνκέλσλ (Arbeitnehmer-Entsendegesetz), ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 1996 (BGBl. 

1996 Ι, ζ. 227, ζην εμήο: AEntG). Όζνλ αθνξά ηνπο αιινδαπνχο εξγαδφκελνπο, ε 

ππνρξέσζε ηεξήζεσο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ δελ επηθέξεη ηελ πξαγκαηηθή 

εμίζσζή ηνπο κε ηνπο Γεξκαλνχο εξγαδνκέλνπο, αιιά κάιινλ εκπνδίδεη ηελ 

απαζρφιεζε ζην έδαθνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο 

εξγαδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιν θξάηνο, θαζψο ν εξγνδφηεο ηνπο δελ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη πξνο φθειφο ηνπ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θφζηνπο. 

               Σν Oberlandesgericht Celle, θξίλνληαο φηη ε επίιπζε ηεο δηαθνξάο ηεο νπνίαο 

έρεη επηιεθζεί απαηηεί εξκελεία ηνπ άξζξνπ 49 ΔΚ, απνθάζηζε λα αλαζηείιεη ηελ 

ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζία θαη λα ππνβάιεη ζην Γηθαζηήξην ην εμήο πξνδηθαζηηθφ 

εξψηεκα  γηα ην αλ πθίζηαηαη αδηθαηνιόγεηνο πεξηνξηζκόο ηεο ειεύζεξεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ θαηά ηε πλζήθε ΔΚ, όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ππνρξενύηαη από ηνλ 

λόκν λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο έξγσλ κόλν κε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο θαηά ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο αλαιακβάλνπλ γξαπηώο ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε απηώλ ησλ έξγσλ ηνπιάρηζηνλ ηελ 

πξνβιεπόκελε ζηνλ ηόπν ηεο εθηειέζεσο από ζπιινγηθή ζύκβαζε ακνηβή. 

Πξνδηθαζηηθά δηαηππψζεθε φηη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 96/71 κία λνκνζεζία, ε νπνία 

επηβάιιεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο έξγσλ κφλν κε επηρεηξήζεηο 

νη νπνίεο, θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, αλαιακβάλνπλ γξαπηώο ηελ ππνρξέσζε 

λα θαηαβάιινπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο σο αληάιιαγκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
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έξγσλ απηώλ ηνπιάρηζηνλ ηελ ακνηβή πνπ πξνβιέπεη ζπιινγηθή ζύκβαζε 

ηζρύνπζα ζηνλ ηόπν εθπιεξώζεσο ηεο ελ ιόγσ παξνρήο, ρσξίο ε ζύκβαζε απηή 

λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί γεληθώο ππνρξεσηηθή, δελ θαζνξίδεη ην όξην ηνπ 

κηζζνύ ζύκθσλα κε έλαλ από ηνπο ηξόπνπο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 3, 

παξάγξαθνο 1, πξώην εδάθην, πξώηε θαη δεύηεξε πεξίπησζε, θαη παξάγξαθνο 8, 

δεύηεξν εδάθην, ηεο νδεγίαο 96/71, ζρεηηθά κε ηελ απόζπαζε εξγαδνκέλσλ ζην 

πιαίζην παξνρήο ππεξεζηώλ. Ωο εθ ηνχηνπ, απηφ ην φξην κηζζνχ δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί όηη ζπληζηά όξην θαηώηαηνπ κηζζνύ, ην νπνίν ηα θξάηε κέιε δηθαηνχληαη 

λα επηβάιινπλ, δπλάκεη ηεο νδεγίαο απηήο, ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλεο εληφο άιισλ θξαηψλ κειψλ ζην πιαίζην δηεζληθήο παξνρήο 

ππεξεζηψλ.
21

 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα  κε ην άξζξν 3, παξάγξαθνο 7, ηεο νδεγίαο 96/71, ζρεηηθά κε 

ηελ απφζπαζε εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ, δελ κπνξεί λα 

εξκελεύεηαη ππό ηελ έλλνηα όηη επηηξέπεη ζην θξάηνο κέινο ππνδνρήο λα εμαξηά 

ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζην έδαθόο ηνπ από ηελ εθαξκνγή όξσλ εξγαζίαο θαη 

απαζρνιήζεσο πνπ βαίλνπλ πέξαλ ησλ επηηαθηηθώλ θαλόλσλ πεξί ηεο ειάρηζηεο 

πξνζηαζίαο. Δπίζεο, έλα θξάηνο κέινο δελ δηθαηνχηαη, δπλάκεη ηεο νδεγίαο 96/71, λα 

επηβάιιεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο εληόο άιισλ θξαηώλ κειώλ 

όξην κηζζνύ πνπ πξνβιέπεη ε ζπιινγηθή ζύκβαζε πνπ ηζρύεη ζηνλ ηόπν 

εθπιεξώζεσο ηεο ελ ιόγσ παξνρήο θαη πνπ δελ έρεη θεξπρζεί γεληθώο 

ππνρξεσηηθή επηβάιινληαο, κέζσ λνκνζεηηθνχ κέηξνπ, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή λα 

ζπλάπηεη ζπκβάζεηο έξγσλ κφλν κε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο, θαηά ηελ ππνβνιή 

πξνζθνξάο, αλαιακβάλνπλ γξαπηψο ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηνπο σο αληάιιαγκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ έξγσλ ηνπιάρηζηνλ 

ηελ ακνηβή πνπ πξνβιέπεη ε ελ ιφγσ ζπιινγηθή ζχκβαζε.
22

 

Σέινο, ε νδεγία 96/71, ζρεηηθά κε ηελ απφζπαζε εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην παξνρήο 

ππεξεζηψλ, εξκελεπκέλε ππφ ην πξίζκα ηνπ άξζξνπ 49 ΔΚ, απαγνξεύεη λνκνζεηηθό 

κέηξν, ιακβαλόκελν από αξρή θξάηνπο κέινπο, ην νπνίν επηβάιιεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο έξγσλ κφλν κε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο, 

θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο, αλαιακβάλνπλ γξαπηψο ηελ ππνρξέσζε λα 

θαηαβάιινπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο σο αληάιιαγκα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ 
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απηψλ ηνπιάρηζηνλ ηελ ακνηβή πνπ πξνβιέπεη ζπιινγηθή ζχκβαζε ηζρχνπζα ζηνλ 

ηφπν εθπιεξψζεσο ηεο παξνρήο απηήο, αλ ε ακνηβή απηή δελ έρεη θαζνξηζηεί 

ζχκθσλα κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 3, παξάγξαθνη 1 θαη 8, 

ηεο νδεγίαο. 

Σν ΓΔΔ ζηα παξαπαηψ εξσηήκαηα απνθάλζεθε φηη: «Η νδεγία 96/71/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 1996, ζρεηηθά 

κε ηελ απφζπαζε εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ θαζψο θαη ην άξζξν 

49 ΔΚ πξέπεη λα εξκελεπζνύλ ππό ηελ έλλνηα όηη δελ απαγνξεύνπλ κία εζληθή 

ξύζκηζε, όπσο ν λόκνο ηνπ νκόζπνλδνπ θξάηνπο ηεο θάησ αμσλίαο πεξί 

ζπλάςεσο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ε νπνία επηβάιιεη ζηνπο αλαδφρνπο θαη, έκκεζα, 

ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο λα θαηαβάιινπλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπο θαηά ηελ 

εθηέιεζε δεκφζηαο ζπκβάζεσο ηνπιάρηζηνλ ηελ ακνηβή πνπ πξνβιέπεη ζπιινγηθή 

ζχκβαζε ηζρχνπζα ζηνλ ηφπν εθπιεξψζεσο ηεο παξνρήο, επ’ απεηιή θπξψζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα θηάζνπλ κέρξη ηελ θαηαγγειία ηεο ζπκβάζεσο εθηειέζεσο έξγνπ, νζάθηο 

ε ζπιινγηθή ζχκβαζε ζηελ νπνία παξαπέκπεη ε λνκνζεζία απηή δελ έρεη θεξπρζεί 

γεληθψο ππνρξεσηηθή. Απφθεηηαη ζην αηηνχλ δηθαζηήξην λα εμαθξηβψζεη αλ ε 

λνκνζεζία απηή ζπλεπάγεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο εξγαδνκέλνπο πξαγκαηηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ηνπο θαη αλ, θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο απηήο, ηεξείηαη ε αξρή ηεο δηαθάλεηαο ησλ φξσλ 

εθηέιεζεο ηεο ελ ιφγσ δεκφζηαο ζπκβάζεσο.
23

 

 Σν Γηαηαθηηθφ ηεο Απνθάζεσο αλαθέξεη: « Γεδνκέλνπ όηη ε παξνύζα δηαδηθαζία 

έρεη σο πξνο ηνπο δηαδίθνπο ηεο θύξηαο δίθεο ηνλ ραξαθηήξα παξεκπίπηνληνο 

πνπ αλέθπςε ελώπηνλ ηνπ εζληθνύ δηθαζηεξίνπ, ζ’ απηό ελαπόθεηηαη λα 

απνθαλζεί επί ησλ δηθαζηηθώλ εμόδσλ. Σα έμνδα ζηα νπνία ππνβιήζεθαλ όζνη 

ππέβαιαλ παξαηεξήζεηο ζην Γηθαζηήξην, πιελ ησλ σο άλσ δηαδίθσλ, δελ 

απνδίδνληαη.
24

 

 

 

2.3 Τπόζεζε C-319/06 Δπηηξνπή θαηά Λνπμεκβνύξγνπ (αξ. 

226 ΔΚ, αξ. 49 θαη 50 ΔΚ θαη νδεγία 96/71)  
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       Η ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε έρεη σο αληηθείκελν πξνζθπγή ιφγσ παξαβάζεσο ηελ 

νπνία άζθεζε ε Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 226 ΔΚ θαη κε ηελ νπνία δεηεί απφ 

ην Γηθαζηήξην λα δηαπηζηψζεη φηη ην Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ιόγσ 

ησλ όξσλ πνπ επηβάιιεη ζηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εδξεύνπλ ζε άιιν θξάηνο 

κέινο θαη απνζπνύλ εξγαδνκέλνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζην Λνπμεκβνύξγν, 

παξέβε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ππέρεη από ην άξζξν 3, παξάγξαθνη 1 θαη 10, ηεο 

νδεγίαο 96/71/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο 

Γεθεκβξίνπ 1996, ζρεηηθά κε ηελ απφζπαζε εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην παξνρήο 

ππεξεζηψλ (ζην εμήο: νδεγία 96/71) θαζψο θαη απφ ηα άξζξα 49 EΚ θαη 50 EΚ.
25

  

Η πξν ηεο αζθήζεσο ηεο πξνζθπγήο δηαδηθαζία:   

             Με έγγξαθν νριήζεσο ηεο 1εο Απξηιίνπ 2004, ε Δπηηξνπή επέζηεζε ηελ 

πξνζνρή ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ζε νξηζκέλεο ειιείςεηο φζνλ αθνξά 

ηε κεηαθνξά ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηεο νδεγίαο 96/71 κε ηνλ λφκν ηεο 20ήο 

Γεθεκβξίνπ 2002. Η Δπηηξνπή πξνέβαιε ηηο αθφινπζεο αηηηάζεηο ζρεηηθά κε 

ελδερφκελε παξάβαζε ηεο νδεγίαο 96/71 θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 49 θαη 50 ΔΚ:  

–        ν λφκνο ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2002 ππνρξεψλεη ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο εδξεχνπλ 

ζε άιιν θξάηνο κέινο θαη απνζπνχλ εξγαδνκέλνπο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην 

Λνπμεκβνχξγν λα ηεξνχλ φξνπο εξγαζίαο θαη απαζρνιήζεσο πνπ βαίλνπλ πέξα ησλ 

επηηαγψλ ησλ άξζξσλ 3, παξάγξαθνη 1 θαη 10, ηεο νδεγίαο 96/71,  

–        ν λφκνο ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2002 κεηαθέξεη αλεπαξθψο ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηελ 

νδεγία 96/71, ζην κέηξν πνπ ην εζληθφ δίθαην πεξηνξίδεη ηελ έλλνηα ησλ «ειαρίζησλ 

πεξηφδσλ αλαπαχζεσο» ζηνλ ρξφλν εβδνκαδηαίαο αλαπαχζεσο θαη απνθιείεη άιιεο 

πεξηφδνπο αλαπαχζεσο θαζψο θαη ηνλ ρξφλν εκεξήζηαο αλαπαχζεσο ή ηνλ ρξφλν ηνπ 

δηαιείκκαηνο,  

–        ην άξζξν 7 ηνπ λφκνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2002, ην νπνίν επέβαιε ζηηο 

επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ ν εξγαδφκελνο αζθεί κφληκε ή πξνζσξηλή δξαζηεξηφηεηα 

ζην Λνπμεκβνχξγν ηελ ππνρξέσζε λα παξάζρνπλ ζηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο θαη 

Οξπρείσλ (Inspection du travail et des mines) «πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ», 

«θαηφπηλ απιήο αηηήζεσο» θαη «ην ηαρχηεξν δπλαηφλ» πξφζβαζε ζηα νπζηψδε 

ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ, δελ παξνπζηάδεη επαξθή 

ζαθήλεηα ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ,  

–        ην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2002 πεξηνξίδεη ηελ ειεχζεξε παξνρή 

                                                 
25
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ππεξεζηψλ, θαζφζνλ ππνρξεψλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα ππνδεηθλχνπλ έλαλ ad hoc 

εληνινδφρν, θάηνηθν Λνπμεκβνχξγνπ, επηθνξηηζκέλν κε ηε δηαηήξεζε ησλ εγγξάθσλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηεξήζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρνπλ νη 

ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο. Με ην έγγξαθν απαληήζεσο ηεο 30ήο Απγνχζηνπ 2004, ε 

Κπβέξλεζε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ηζρπξίζζεθε φηη νη λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαηά ησλ 

νπνίσλ βάιιεη ε Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ εξγαζίαο θαη 

απαζρνιήζεσο ζπληζηνχλ δηαηάμεηο δεκνζίαο ηάμεσο ππφ ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3, 

παξάγξαθνο 10, ηεο νδεγίαο 96/71.  

          Όζνλ αθνξά ηε δεύηεξε αηηίαζε, ε Κπβέξλεζε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ 

αλαγλώξηζε ηελ αλεπαξθή κεηαθνξά ηεο νδεγίαο 96/71 ζην εζσηεξηθό δίθαην.  

 Όζνλ αθνξά ηελ ηξίηε θαη ηελ ηέηαξηε αηηίαζε ηεο Δπηηξνπήο, ε Κπβέξλεζε ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ ραξαθηήξηζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λόκνπ ηεο 20ήο 

Γεθεκβξίνπ 2002 ζπκβαηέο πξνο ην θνηλνηηθό δίθαην, εθφζνλ ε ππνρξέσζε 

ππνδείμεσο ελφο ad hoc εληνινδφρνπ, θαηνίθνπ Λνπμεκβνχξγνπ, επηθνξηηζκέλνπ κε 

ηε δηαηήξεζε ησλ εγγξάθσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηεξήζεσο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρνπλ νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο νχηε ππνρξεψλεη ζε πξνεγνχκελε 

δήισζε νχηε απνηειεί εηζάγνπζα δπζκελή δηάθξηζε απαίηεζε. Αληηζέησο, πξφθεηηαη 

γηα κέηξα ρσξίο ηα νπνία νη αξκφδηεο εζληθέο αξρέο δελ κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ειέγρνπ. Η Δπηηξνπή δελ ηθαλνπνηήζεθε από ηελ απάληεζε απηή θαη 

απνθάζηζε, θαηά ζπλέπεηα, λα απνζηείιεη ζηελ Κπβέξλεζε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ 

αηηηνινγεκέλε γλψκε κε εκεξνκελία 18 Οθησβξίνπ 2005, κε ηελ νπνία πξνζήςε ζην 

Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ φηη παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ην 

άξζξν 3, παξάγξαθνη 1 θαη 10, ηεο νδεγίαο 96/71, θαζψο θαη απφ ηα άξζξα 49 ΔΚ θαη 

50 ΔΚ.
26

 Η Δπηηξνπή δήηεζε πεξαηηέξσ απφ ην Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ 

λα ιάβεη, εληφο δχν κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηελ αηηηνινγεκέλε γλψκε.  Με έγγξαθν ηεο 22αο Γεθεκβξίνπ 2005, 

ε Κπβέξλεζε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ δήηεζε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο, γηα λα 

εθζέζεη ηελ άπνςή ηεο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, δελ δφζεθε απάληεζε ζηελ 

                                                 
26

 φξηζε φηη ηα ζεκεία 1, 2, 8 θαη 11 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 

2002 ζπληζηνχλ αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο εκπίπηνπζεο ζηελ «εζληθή δεκφζηα ηάμε»,  

–        κεηέθεξε αλεπαξθψο ζην εζσηεξηθφ δίθαην ην άξζξν 3, παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν α΄, ηεο νδεγίαο 

96/71 κε ην άξζξν 1, παξάγξαθνο 1, ζεκείν 3, ηνπ λφκνπ απηνχ,  

–        πξνέβιεςε κε ην άξζξν 7, παξάγξαθνο 1, ηνπ λφκνπ απηνχ, πξνυπνζέζεηο δηαηππσζείζεο ρσξίο 

ηελ αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ ζαθήλεηα,  

–        επέβαιε, κε ην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ απηνχ, ηε δηαηήξεζε ζην Λνπμεκβνχξγν, εηο ρείξαο ad-hoc 

εληνινδφρνπ πνπ θαηνηθεί ζην θξάηνο απηφ, ηα αλαγθαία γηα ηoλ έιεγρν έγγξαθα. 
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αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε Δπηηξνπή άζθεζε πξνζθπγή.
27

  

 Η ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ δηαδηθαζία θαη ηα αηηήκαηα ησλ δηαδίθσλ 

Με ηελ πξνζθπγή πνπ θαηέζεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηηο 20 Ινπιίνπ 

2006, ε Δπηηξνπή δήηεζε απφ ην Γηθαζηήξην:  

–        λα δηαπηζηψζεη φηη ην Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ παξέβε ηηο 

ππνρξεώζεηο πνπ ππέρεη απφ ην άξζξν 3, παξάγξαθνη 1 θαη 10, ηεο νδεγίαο 96/71, 

θαζψο θαη απφ ηα άξζξα 49 ΔΚ θαη 50 ΔΚ, θαζφζνλ:  

1)      φξηζε φηη ηα ζεκεία 1, 2, 8 θαη 11 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ λφκνπ ηεο 

20ήο Γεθεκβξίνπ 2002 ζπληζηνχλ αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο εκπίπηνπζεο ζηελ «εζληθή 

δεκφζηα ηάμε»,  

2)      κεηέθεξε αλεπαξθψο ζην εζσηεξηθφ δίθαην ην άξζξν 3, παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν α΄, 

ηεο νδεγίαο 96/71 κε ην άξζξν 1, παξάγξαθνο 1, ζεκείν 3, ηνπ λφκνπ απηνχ,  

3)      πξνέβιεςε κε ην άξζξν 7, παξάγξαθνο 1, ηνπ λφκνπ απηνχ, πξνυπνζέζεηο 

δηαηππσζείζεο ρσξίο ηελ αλαγθαία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ 

ζαθήλεηα,  

4)      επέβαιε, κε ην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ απηνχ, ηε δηαηήξεζε ζην Λνπμεκβνχξγν, εηο 

ρείξαο ad hoc εληνινδφρνπ πνπ θαηνηθεί ζην θξάηνο απηφ, ηα αλαγθαία γηα ηoλ έιεγρν 

έγγξαθα,  

–        λα θαηαδηθάζεη ην Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ζηα δηθαζηηθά έμνδα. 

 

          Με ην ππφκλεκα αληηθξνχζεσο πνπ θαηέζεζε ζηηο 5 Οθησβξίνπ 2006, ε 

Κπβέξλεζε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ δήηεζε λα απνξξηθζεί ε πξνζθπγή σο αβάζηκε 

θαη λα θαηαδηθαζηεί ε Δπηηξνπή ζηα δηθαζηηθά έμνδα. Η έγγξαθε δηαδηθαζία 

πεξαηψζεθε κε ηελ θαηάζεζε ησλ ππνκλεκάησλ απαληήζεσο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 10εο 

Ννεκβξίνπ 2006 θαη αληαπαληήζεσο ηεο Κπβεξλήζεσο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ηεο 12εο 

Ιαλνπαξίνπ 2007. Γελ ππήξμε πξνθνξηθή ζπδήηεζε.  

       

Οη θπξηόηεξνη ηζρπξηζκνί ησλ δηαδίθσλ 

Η Δπηηξνπή ζηεξίδεη ηελ πξνζθπγή ηεο ζε ηέζζεξηο αηηηάζεηο, ηηο νπνίεο πξνβάιιεη 

θαηά ησλ ινπμεκβνπξγηαλψλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ κεηαθνξάο ηεο νδεγίαο ζην 

εζσηεξηθφ δίθαην. Πξνζάπηεη ζην Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ όηη 

πξνέβε ζε πιεκκειή κεηαθνξά ζην εζσηεξηθό δίθαην ηεο νδεγίαο 96/71, θαζφζνλ 
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κε ηελ πξψηε αηηίαζή ηεο βάιιεη θαηά ηεζζάξσλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ηεο 20ήο 

Γεθεκβξίνπ 2002. Φξνλεί φηη ην Λνπμεκβνχξγν, θαζφζνλ εζθαικέλσο αλαγφξεπζε 

φιεο ηηο εζληθέο δηαηάμεηο ζε δηαηάμεηο δεκνζίαο ηάμεσο, επέβαιε ζηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ απνζπνχλ εξγαδνκέλνπο ζην Λνπμεκβνχξγν ππνρξεψζεηο νη νπνίεο βαίλνπλ 

πέξαλ ησλ επηηαγψλ ηεο νδεγίαο 96/71. Καηά ηελ Δπηηξνπή, ε κεηαθνξά ηεο νδεγίαο 

ζην εζσηεξηθφ δίθαην ζηεξίδεηαη ζε ππεξβνιηθά επξεία εξκελεία ηεο έλλνηαο ησλ 

«δηαηάμεσλ δεκνζίαο ηάμεσο» ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνο 10, ηεο νδεγίαο 96/71. Οη 

δηαηάμεηο απηέο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη βάζεη ηεο δειψζεσο 10 γηα ηελ νδεγία 

96/71, ε νπνία δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα απηή.  

–       Απαίηεζε γξαπηήο ζπκβάζεσο εξγαζίαο ή αληίζηνηρνπ εγγξάθνπ ππό ηελ έλλνηα 

ηεο νδεγίαο 91/533/ΔΟΚ (άξζξν 1, παξάγξαθνο 1, ζεκείν 1, ηνπ λφκνπ ηεο 20ήο 

Γεθεκβξίνπ 2002). Η αηηίαζε απηή αθνξά, θαη’ αξράο, ηελ πξνβιεπφκελε ζηνλ λφκν 

ππνρξέσζε λα απνζπψληαη εξγαδφκελνη νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ επηρείξεζε κε 

γξαπηή ζχκβαζε εξγαζίαο ή αληίζηνηρν έγγξαθν ππφ ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 91/533. 

Η Δπηηξνπή θξνλεί φηη ν έιεγρνο ηεο ηεξήζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ νδεγία 91/533 ζηελ πεξίπησζε ηεο απνζπάζεσο εξγαδνκέλσλ απφθεηηαη κφλν ζηηο 

αξρέο ηνπ θξάηνπο εγθαηαζηάζεσο, ην νπνίν κεηέθεξε ηελ νδεγία ζην εζσηεξηθφ 

δίθαην, θαη φρη, αληίζεηα, ζην θξάηνο ππνδνρήο.  

–       Απηόκαηε πξνζαξκνγή ησλ απνδνρώλ ζηελ εμέιημε ηνπ θόζηνπο δσήο (άξζξν 1, 

παξάγξαθνο 1, ζεκείν 2, ηνπ λφκνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2002). Η Δπηηξνπή είλαη ηεο 

γλψκεο φηη ε ινπμεκβνπξγηαλή λνκνζεζία, θαζφζνλ απαηηεί ηελ απηφκαηε 

πξνζαξκνγή ησλ απνδνρψλ ζηελ εμέιημε ηνπ θφζηνπο δσήο, αληηβαίλεη πξνο ηελ 

νδεγία 96/71, ε νπνία πξνβιέπεη απιψο ξχζκηζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ειαρίζηνπ 

νξίνπ κηζζνχ απφ ην θξάηνο απνζηνιήο.  

–       Σήξεζε ηεο θαλνληζηηθήο ξπζκίζεσο ηεο κεξηθήο απαζρνιήζεσο θαη ησλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ (άξζξν 1, παξάγξαθνο 1, ζεκείν 8, ηνπ 

λφκνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2002). Καηά ηελ Δπηηξνπή, δελ απφθεηηαη ζην θξάηνο 

ππνδνρήο, θαηά ηελ νδεγία 96/71, λα επηβάιιεη ζηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απνζπνχλ 

εξγαδνκέλνπο, ηε λνκνζεζία ηνπ ζρεηηθά κε ηε κεξηθή απαζρφιεζε θαη ηηο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ.  

–       Σήξεζε ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο (άξζξν 1, παξάγξαθνο 1, ζεκείν 

11, ηνπ λφκνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2002) Η Δπηηξνπή ηζρπξίδεηαη φηη νη ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο δελ ζα κπνξνχζαλ, αλεμαξηήησο ηνπ νπζηαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 
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ηνπο, λα ζπληζηνχλ αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο ηεο «εζληθήο δεκνζίαο ηάμεσο».  

            Η Κπβέξλεζε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ παξαπέκπεη δηεμνδηθά ζηηο αλαιχζεηο πνπ 

πεξηέρνληαη ζην έγγξαθν απαληήζεσο ηεο 30ήο Απγνχζηνπ 2004, θαηά ηηο νπνίεο νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2002 απνηεινχλ δηαηάμεηο 

δεκνζίαο ηάμεσο, επεηδή απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ. Αθφκε θαη 

αλ ε Κπβέξλεζε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ζεσξεί, θαηά βάζε, νξζή ηελ παξαπνκπή ζηε 

δήισζε 10 γηα ηελ νδεγία 96/71 ζηελ νπνία πξνέβε ε Δπηηξνπή, ππελζπκίδεη φηη ε 

πξναλαθεξζείζα δήισζε δελ δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κνηλφηεηαο 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε σο ζηνηρείν εξκελείαο. Δλ πάζε 

πεξηπηψζεη, ζεσξεί φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 

2002 δηθαηνινγνχληαη απφ επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σέινο, 

παξαπέκπεη, πξνο ζηήξημε ηεο γλψκεο ηεο, ζηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία 

θαηέιεμε ζηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ νδεγία ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά. 

          Δπί ηεο δεύηεξεο αηηηάζεσο: αλεπαξθήο κεηαθνξά ηνπ άξζξνπ 3, 

παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν α΄, ηεο νδεγίαο 96/71 ζην εζσηεξηθό δίθαην: Η 

Κπβέξλεζε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ αλαγλσξίδεη ηελ αλεπαξθή κεηαθνξά ηεο νδεγίαο 

96/71 ζην εζσηεξηθφ δίθαην θαη παξαπέκπεη ζηε λνκνζεηηθή κεηαβνιή ηεο 19εο 

Μαΐνπ 2006.  

Η Δπηηξνπή ηζρπξίδεηαη φηη δελ έιαβε θακία πιεξνθνξία ζπλαθψο.  

         Δπί ηεο ηξίηεο αηηηάζεσο: αλεπαξθήο ζαθήλεηα σο πξνο ηα κέηξα ειέγρνπ: 

Καηά ηελ Δπηηξνπή, ην άξζξν 7, παξάγξαθνο 1, ηνπ λφκνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2002 

δελ είλαη δηαηππσκέλν κε επαξθή ζαθήλεηα ψζηε λα δηαζθαιίδεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

νη νπνίεο επηζπκνχλ λα απνζπάζνπλ εξγαδνκέλνπο ζην Λνπμεκβνχξγν ηελ αλαγθαία 

αζθάιεηα δηθαίνπ. ην κέηξν πνπ ε δηάηαμε απηή εληείλεη ηνλ θίλδπλν ησλ ελ ιφγσ 

επηρεηξήζεσλ λα παξαβηάζνπλ ηνλ λφκν, ζπληζηά αδηθαηνιφγεην πεξηνξηζκφ ηεο 

ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε ππνρξέσζε λα παξέρεηαη ζηελ 

Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, θαηφπηλ απιήο αηηήζεσο 

θαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, πξφζβαζε ζηα νπζηψδε ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ, ηζνδπλακεί κε ππνρξέσζε πξνεγνχκελεο δειψζεσο, 

αζπκβίβαζηε πξνο ην άξζξν 49 EΚ.  

Η Κπβέξλεζε ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ζεσξεί, αληηζέησο, φηη ην θείκελν ηνπ λφκνπ είλαη 

αξθνχλησο ζαθέο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε απαίηεζε πξνεγνχκελεο δειψζεσο δελ 
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πξνθχπηεη απφ ην γξάκκα ηνπ άξζξνπ 7, παξάγξαθνο 1, ηνπ λφκνπ ηεο 20ήο 

Γεθεκβξίνπ 2002. 

               Δπί ηεο ηέηαξηεο αηηηάζεσο: απαίηεζε ππνδείμεσο ad hoc εληνινδόρνπ: 

Η Δπηηξνπή είλαη ηεο γλψκεο φηη ν πξνβιεπφκελνο ζην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ ηεο 20ήο 

Γεθεκβξίνπ 2002 δηνξηζκφο ad hoc εληνινδφρνπ, θαηνίθνπ Λνπμεκβνχξγνπ, 

επηθνξηηζκέλνπ κε ηε δηαηήξεζε ησλ εγγξάθσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο ηεξήζεσο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρνπλ νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο γηα ρξφλν πνπ 

δηαξθεί θαη κεηά ηελ πξαγκαηηθή παξνρή ππεξεζηψλ, ζπληζηά πεξηνξηζκφ ηεο 

ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Η ππνρξέσζε απηή δελ είλαη κφλν πεξηηηή ελφςεη ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 4 ηεο νδεγίαο 96/71 ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα ελεκεξψζεσο, 

αιιά ζπλεπάγεηαη θαη δαπάλεο γηα ηηο νηθείεο επηρεηξήζεηο.  

 Η Κπβέξλεζε ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ ζεσξεί, αληηζέησο, όηη ην ζύζηεκα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα ελεκεξώζεσο, ζην νπνίν παξαπέκπεη ε Δπηηξνπή, δελ 

παξέρεη ζηηο αξκόδηεο δηνηθεηηθέο αξρέο ηε δπλαηόηεηα λα δηελεξγνύλ ηνπο 

ειέγρνπο κε ηελ αλαγθαία απνηειεζκαηηθόηεηα. Άιισζηε, ν λφκνο ηεο 20ήο 

Γεθεκβξίνπ 2002 δελ πξνβιέπεη θακία ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ άζθεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εληνινδφρνπ. Πεξαηηέξσ, ε θαηάζεζε ησλ αλαγθαίσλ εγγξάθσλ 

ζε εληνινδφρν είλαη αλαγθαία κφλν ηελ εκέξα ηεο ελάξμεσο ησλ εξγαζηψλ, 

αλεμαξηήησο ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ ηεο απνζπάζεσο.
28

  

 Η Απόθαζε ηεο ΓΔΔ  

1)Με ην δηθόγξαθν ηεο πξνζθπγήο ηεο, ε Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθώλ 

Κνηλνηήησλ δεηεί από ην Γηθαζηήξην λα αλαγλσξίζεη όηη ην Μεγάιν Γνπθάην ηνπ 

Λνπμεκβνύξγνπ:  

–        νξίδνληαο φηη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, παξάγξαθνο 1, ζεκεία 1, 2, 8 θαη 11, ηνπ 

λφκνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2002 γηα ηε κεηαθνξά ζην εζσηεξηθφ δίθαην ηεο νδεγίαο 

96/71/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 

1996, ζρεηηθά κε ηελ απφζπαζε εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ, θαη 

γηα ηε ξχζκηζε ηνπ ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ (Mémorial A 2002, 

ζ. 3722, ζην εμήο: λφκνο ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2002) ζπληζηνύλ αλαγθαζηηθνύ 

ραξαθηήξα δηαηάμεηο εκπίπηνπζεο ζηελ εζληθή δεκόζηα ηάμε· 

–        έρνληαο κεηαθέξεη αλεπαξθώο ζην εζσηεξηθό δίθαην ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, 

παξάγξαθνο 1, ζηνηρείν α΄, ηεο νδεγίαο 96/71/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

                                                 
28

 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62006CC0319) 
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ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 1996, ζρεηηθά κε ηελ απφζπαζε εξγαδνκέλσλ 

ζην πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ (EE 1997, L 18, ζ. 1)· 

–        πξνβιέπνληαο, κε ην άξζξν 7, παξάγξαθνο 1, ηνπ λφκνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2002, 

ηελ πξφζβαζε ζηα νπζηψδε ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ 

εθ κέξνπο ησλ αξκνδίσλ εζληθψλ αξρψλ πξνυπνζέζεηο θαηά ηξφπν ζηεξνχκελν ηεο 

αλαγθαίαο ζαθήλεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθαιείαο δηθαίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

επηζπκνχλ λα πξνβνχλ ζε απφζπαζε εξγαδνκέλσλ ζην Λνπμεκβνχξγν, θαη 

–        επηβάιινληαο, κε ην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ απηνχ, ηε δηαηήξεζε ζην Λνπμεκβνχξγν, 

εηο ρείξαο ad hoc εληνινδφρνπ έρνληνο ηελ θαηνηθία ηνπ ζην θξάηνο απηφ, ησλ 

αλαγθαίσλ γηα ηνλ έιεγρν εγγξάθσλ, παξέβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ππέρεη απφ ην 

άξζξν 3, παξάγξαθνη 1 θαη 10, ηεο νδεγίαο 96/71, θαζψο θαη απφ ηα άξζξα 49 ΔΚ θαη 

50 ΔΚ. 

2)Καηαδηθάδεη ην Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ ζηα δηθαζηηθά έμνδα.      

Καηά ην άξζξν 69, παξάγξαθνο 2, ηνπ Καλνληζκνχ Γηαδηθαζίαο, ν εηηεζείο δηάδηθνο 

θαηαδηθάδεηαη ζηα δηθαζηηθά έμνδα, εθφζνλ ππήξρε ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ ληθήζαληνο 

δηαδίθνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε Δπηηξνπή δήηεζε ηελ θαηαδίθε ηνπ Μεγάινπ Γνπθάηνπ 

ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ζηα δηθαζηηθά έμνδα θαη φηη ην ηειεπηαίν εηηήζεθε, ην Μεγάιν 

Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ πξέπεη λα θαηαδηθαζζεί ζηα δηθαζηηθά έμνδα
29

. 

                                                 
29

 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=69187&doclang=EL 
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3. Κξηηηθέο παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα 

Σν ΓΔΔ πξαγκαηνπνηεί κηα πξνζέγγηζε, φπσο ήδε αλαιχζεθε, κε βάζε ηελ νπνία 

κηα ζπιινγηθή δξάζε πξνζθξνύεη ζην πξνζηαηεπηηθό πεδίν ησλ αξ 43 θαη 49 

ΔΚ, αθφκε θαη αλ απιά θαζηζηά ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

αγαζψλ «ιηγόηεξν ειθπζηηθή» ή «δπζρεξέζηεξε» εληφο ηεο θνηλήο αγνξάο. 

Παξάιιεια, κία ζπιινγηθή δξάζε ή κηα δξάζε αιιειεγγχεο ζπλδηθαιηζηηθψλ 

ελψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ζηνρεχεη ζην λα απμήζεη ην θφζηνο κηαο κεηαθνξάο 

ηεο επηρείξεζεο γηα ηνλ εξγνδφηε, δελ ζεκαίλεη φηη απηφκαηα πξνζβάιεη ηηο 

ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο.  

ηνλ βαζκφ πνπ ηα ζσκαηεία ησλ εξγαδνκέλσλ δελ αλαιακβάλνπλ ζπιινγηθή δξάζε 

άκεζα θαη εηδηθά ελαληίνλ ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, δελ έρνπκε θαηλφκελν 

εζληθνχ πξνζηαηεπηηζκνχ, ελψ εάλ επηδηψθνπλ έλαλ λφκηκν ζθνπφ γεληθνχ 

θνηλσληθνχ ζπκθέξνληνο, ε δξάζε ηνπο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαηαξρήλ λφκηκε, 

αθφκα θαη ππφ ην πξίζκα ησλ νηθνλνκηθψλ ειεπζεξηψλ
30

. 

Η λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ, αθνύ αλαγλώξηζε ην δηθαίσκα αλάιεςεο ζπιινγηθήο 

δξάζεο ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, σο κέξνο ηεο θνηλνηηθήο έλλνκεο 

ηάμεο, πξνζδηόξηζε ηα πεξηζώξηα ζεκηηήο άζθεζήο ηνπ ζην κέηξν πνπ δελ ζίγνπλ 

ηηο ζεκειηώδεηο νηθνλνκηθέο ειεπζεξίεο.
31

  

ηελ ππφζεζε Laval θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη εξγαδφκελνη ζε κία ρψξα κπνξνχλ 

λα θαηαθεχγνπλ ζε ζπιινγηθέο δξάζεηο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο, ψζηε λα 

πξνζηαηεπηνχλ απφ θαηλφκελα εηζαγσγήο θζελήο εξγαηηθήο δχλακεο (απφζπαζε 

εξγαδνκέλσλ) θαη λφζεπζε ηνπ κηζζνινγηθνχ αληαγσληζκνχ. ηε απφθαζε Viking 

ηνλίδεηαη φηη έλαο πεξηνξηζκφο ζηελ ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο γίλεηαη δεθηφο σο 

ζεκηηφο φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπιινγηθή δξάζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζέζεσλ 

θαη ησλ φξσλ εξγαζίαο.  

ρεηηθά δε κε ηνπο φξνπο εξγαζίαο ησλ απνζπαζκέλσλ εξγαδνκέλσλ, ηα 

ζσκαηεία εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ κπνξνχλ λα δηαπξαγκαηεχνληαη ειεχζεξα θαη 

λα αλαιακβάλνπλ ζπιινγηθέο δξάζεηο, ζην βαζκφ πνπ ε ζηνρνζεζία ηνπο εκπίπηεη 

ζηνλ ζθιεξό ππξήλα ηεο Οδεγίαο γηα ηνπο απνζπαζκέλνπο εξγαδόκελνπο.  

                                                 
30

 Καηξνχγθαινο, Γ. Σν ΓΔΚ σο απνξξπζκηζηήο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Με αθνξκή ηηο απνθάζεηο 

Viking θαη Laval. 14 Απξηιίνπ 2014 

31 SCIARRA S., Building on European Social Values: An Analysis of the Multiple Sources of European Social 

Law, in Constitutional Dimensions of European economic integration 175 (1996). 
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 Δλ θαηαθιείδη, νη απνθάζεηο Viking θαη Laval ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θάλνπλ έλα 

βήκα κπξνζηά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο αλάιεςεο ζπιινγηθήο 

δξάζεο θάλνπλ θαη έλα βήκα πίζσ ζέηνληαο ζε αζθπθηηθφ πιαίζην ηελ λφκηκε 

άζθεζή ηνπ. Πξαγκαηνπνηνχλ κηα ηεξάξρεζε αλάκεζα ζε έλα θνηλσληθφ δηθαίσκα 

θαη ηηο νηθνλνκηθέο θνηλνηηθέο ειεπζεξίεο, ζέηνληαο σο ππέξηεξεο ηηο δεχηεξεο. Η 

παξαδνρή απηή, παξφηη πξνζδίδεη ζην θνηλσληθφ απηφ δηθαίσκα θνηλνηηθφ 

ελδηαθέξνλ,
32

 αθήλεη ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε λα πξνρσξά αζχκκεηξα, κε ην 

νηθνλνκηθφ ηεο πξφζσπν λα ελδπλακψλεηαη
33

 εηο βάξνο ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ θξάηνπο.  

Η παξαπάλσ θξηηηθή απνθηά αθφκε κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε κία Δπξψπε πνπ 

βξίζθεηαη ζε κηα βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε. Η νηθνλνκηθή νινθιήξσζε δχζθνια ζα 

κπνξέζεη λα πεηχρεη εάλ δελ ζπλνδεπηεί απφ ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ 

θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ησλ ζπιινγηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ,
34

 ησλ ππνθεηκέλσλ, δειαδή, πνπ αζθψληαο ηηο ζεκειηψδεηο 

νηθνλνκηθέο θνηλνηηθέο ειεπζεξίεο, θηλνχληαη ειεχζεξα εληφο ηεο θνηλνηηθήο αγνξάο 

θαη πξνζθέξνπλ ηελ εξγαζία ηνπο, σο αγαζφ θαη θξίζηκν νηθνλνκηθφ κέγεζνο. 

Όζνλ αθνξά ηελ ππόζεζε Ruffer, θαίλεηαη ζαθέο φηη ν λφκνο ηνπ 

Οκφζπνλδνπ θξάηνπο δελ είλαη θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 49 θαη 50 ΔΚ. 

Αληηζέησο, εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ησλ απνζπαζκέλσλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο ηνπο 

δίλεη πξαγκαηηθά πιενλεθηήκαηα. Απηφ απφ κφλν ηνπ ήδε δηθαηνινγεί ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απνζπνχλ: ν 

λφκνο ηνπ Οκφζπνλδνπ θξάηνπο βαζίδεηαη ζε έλα επείγνλ δεκφζην ζπκθέξνλ. Απηφ, 

εμ’ άιινπ απνθεχγεη ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ απφ εηαηξείεο πνπ δε ζπκκνξθψλνληαη 

κε ηνπο θαλφλεο, βάζεη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ. Δπίζεο, δηθαηνινγεί νξηζκέλν 

πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο ησλ ππεξεζηψλ, πεξηνξίδνληαο ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ 

ζηε βάζε ησλ ρακειψλ κηζζψλ, επηηξέπνληαο, φκσο, νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή 

                                                 
32DAVIES C.A.C.L, One Step Forward, Two Steps Back? The Viking and Laval Cases in the EC/, 37 

INDUS. L.J. 126, 147 (2008): "The decisions in Viking and Laval are not surprising, but they are 

disappointing. Although the ECJ has recognized the existence of a right to strike in EU law, it has 

subordinated that right to the free movement rights contained in Articles 43 and 49 EC. This reflects the fact 

that the ECJ regards its own role as one of protecting and promoting the fundamental principles of 

Community law." 

33 ΜΠΟΚΟΒΙΣ K., Κνηλνηηθόο δηθαζηήο θαη νηθνλνκηθό ζύληαγκα: Η ζπκβνιή ηνπ ΓΔΔ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ζπληαθηηθνχ νηθνλνκηθνχ πξνηχπνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, Σν 2001, ζει. 189-200. 

34 ΡΟΜΠΟΛΗ ., Σν κέιινλ ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο ζηελ επνρή ηεο 

‘παγθνζκηνπνίεζεο’: εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο, ζην Γ. σηεξέιεο θαη Υ. Σζατηνπξίδεο (επηκ.), 

Κνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη θξίζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, Αζήλα 2011: αββάιαο, ζει. 35-48;  
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ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ.
35

 

Σέινο, ζηελ ππόζεζε Δπηηξνπή θαηά Λνπμεκβνύξγνπ ελδηαθέξνλ πξνθαιεί 

ε εξκελεία ηνπ άξζξνπ 3(10) ηεο Οδεγίαο φηη «ηα θξάηε κέιε κπνξνύλ λα επηβάιινπλ 

όξνπο εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο ζηηο εζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο άιιωλ 

θξαηώλ θαη γηα ζέκαηα πέξαλ απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 

ηεο Οδεγίαο, κόλνλ όκωο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα δηαηάμεηο δεκνζίαο ηάμεωο». Σνλίδεηαη 

έηζη απφ ην Γηθαζηήξην φηη ε εμαίξεζε ηεο δεκφζηαο ηάμεσο ζπληζηά παξέθθιηζε απφ 

ηελ αξρή ηεο ειεπζεξίαο παξνρήο ππεξεζηψλ, ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη σο ζεκειηψδε, 

ψζηε ε έλλνηα απηή πξέπεη λα εξκελεχεηαη ζηελά θαη ην πεξηερφκελν ηεο δελ κπνξεί 

λα θαζνξίδεηαη κνλνκεξψο  

απφ ηα θξάηε κέιε
36

. 

                                                 
35

 http://www.etuc.org/rüffert-case-judgment-summary 
36

 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=69187&doclang=EL 



25 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

  Η κοινοτική νομοθεσία 

        Σν άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 96/71/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 1996, ζρεηηθά κε ηελ απφζπαζε εξγαδνκέλσλ ζην 

πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ (ΔΔ 1997, L 18, ζ. 1), ην νπνίν ηηηινθνξείηαη «Πεδίν 

εθαξκνγήο», πξνβιέπεη ηα αθφινπζα: 

«1.      Η παξνχζα νδεγία εθαξκφδεηαη ζηηο εγθαηεζηεκέλεο ζε θξάηνο κέινο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο, ζην πιαίζην δηεζληθήο παξνρήο ππεξεζηψλ, πξνβαίλνπλ ζε 

απφζπαζε εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, ζην έδαθνο θξάηνπο 

κέινπο.[…] 

3.      Η παξνχζα νδεγία εθαξκφδεηαη φηαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ιακβάλνπλ έλα απφ ηα αθφινπζα δηεζληθά κέηξα: 

α)      απνζπνχλ έλαλ εξγαδφκελν, γηα ινγαξηαζκφ ηνπο θαη ππφ ηε δηεχζπλζή ηνπο, 

ζην έδαθνο θξάηνπο κέινπο, ζην πιαίζην ζχκβαζεο πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηεο 

επηρείξεζεο απνζηνιήο θαη ηνπ παξαιήπηε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ αζθεί ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ζην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο, εθφζνλ πθίζηαηαη εξγαζηαθή ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ επηρείξεζε απνζηνιήο θαη ηνλ εξγαδφκελν θαηά ην ρξφλν ηεο 

απφζπαζεο[…]». 

4        Σν άξζξν 3 ηεο νδεγίαο 96/71, πνπ ηηηινθνξείηαη «Όξνη εξγαζίαο θαη 

απαζρφιεζεο», έρεη σο εμήο: 

«1.      Σα θξάηε κέιε θξνληίδνπλ ψζηε, αλεμάξηεηα απφ ην δίθαην πνπ δηέπεη ηε 

ζρέζε εξγαζίαο, νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1, παξάγξαθνο 1, λα 

εγγπψληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ είλαη απνζπαζκέλνη ζην έδαθφο ηνπο ηνπο φξνπο 

εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ, νη 

νπνίνη, ζην θξάηνο κέινο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ εθηειείηαη ε εξγαζία, θαζνξίδνληαη 

απφ: 

–        λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ή/θαη 

–        ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηαηηεηηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο έρνπλ αλαγνξεπζεί ζε 

θαλφλεο γεληθήο εθαξκνγήο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 8, εθφζνλ αθνξνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα: 

 

γ)      ειάρηζηα φξηα κηζζνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνδεκηψζεσλ ππεξσξηαθήο 

εξγαζίαο· ην παξφλ ζεκείν δελ εθαξκφδεηαη ζηα ζπκπιεξσκαηηθά επαγγεικαηηθά 
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ζπληαμηνδνηηθά ζπζηήκαηα 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ε έλλνηα ησλ ειάρηζησλ νξίσλ κηζζνχ πνπ 

αλαθέξνληαη [ζηε δεχηεξε πεξίπησζε] ζηνηρείν γ΄ νξίδεηαη απφ ηε λνκνζεζία ή/θαη 

ηελ εζληθή πξαθηηθή ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ έρεη απνζπαζζεί ν 

εξγαδφκελνο. 

7.      Οη παξάγξαθνη 1 έσο 6 δελ εκπνδίδνπλ ηελ εθαξκνγή φξσλ απαζρφιεζεο θαη 

εξγαζίαο επλντθφηεξσλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο. 

8.      Ωο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηαηηεηηθέο απνθάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ αλαγνξεπζεί 

ζε θαλφλεο γεληθήο εθαξκνγήο, λννχληαη εθείλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απ’ φιεο 

ηηο επηρεηξήζεηο ηηο αλήθνπζεο ζηνλ δεδνκέλν θιάδν ή επάγγεικα θαη ππάγνληαη ζηνλ 

γεσγξαθηθφ ρψξν εθαξκνγήο ηνπο. 

Διιείςεη ζπζηήκαηνο αλαγφξεπζεο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ή δηαηηεηηθψλ 

απνθάζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην εδάθην, ζε θαλφλεο γεληθήο εθαξκνγήο, ηα 

θξάηε κέιε κπνξνχλ, εάλ ην απνθαζίζνπλ, λα ιάβνπλ σο βάζε: 

–        ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηαηηεηηθέο απνθάζεηο πνπ ηζρχνπλ γεληθά γηα φιεο 

ηηο παξφκνηεο επηρεηξήζεηο ηηο αλήθνπζεο ζην δεδνκέλν θιάδν ή επάγγεικα θαη 

ππαγφκελεο ζην γεσγξαθηθφ ρψξν εθαξκνγήο ηνπο 

ή/θαη 

–        ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί απφ ηηο πιένλ 

αληηπξνζσπεπηηθέο ζε εζληθφ επίπεδν νξγαλψζεηο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη πνπ 

εθαξκφδνληαη ζην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ εδάθνπο 

εθφζνλ ε εθαξκνγή ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1, 

παξάγξαθνο 1, εγγπάηαη, σο πξνο ηα απαξηζκνχκελα ζην παξφλ άξζξν παξάγξαθνο 1, 

πξψην εδάθην, ζέκαηα, ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ άιισλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ εδάθην θαη βξίζθνληαη ζε παξφκνηα ζέζε. 

 



27 

 

Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο 

ΑΛΓΠΡΑΝΣΗ Ν. θαη ΚΑΣΡΟΤΓΚΑΛΟΤ Γ., Σν ΓΔΔ σο απνξξπζκηζηήο ηνπ 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, Με αθνξκή ηηο απνθάζεηο Viking θαη Laval, Δθεκεξίδα 

Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ, 5/2008. 

ΒΟΤΛΓΑΡΑΚΗ, Κ. ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΔΡΓΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΣΗ 

ΜΔΣΑ VIKING ΚΑΙ LAVAL ΔΠΟΥΗ, Θεζκηθέο θαη λνκνινγηαθέο εμειίμεηο (2012) 

ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ K., Κοινοτικόσ δικαςτισ και οικονομικό ςφνταγμα: Η ςυμβολι του ΔΕΕ 

ςτθ διαμόρφωςθ του ςυντακτικοφ οικονομικοφ προτφπου τθσ Ευρωπαϊκισ 

Κοινότθτασ, ΤοΣ 2001, ςελ. 189-200. 

ΡΟΜΠΟΛΗ ., Σν κέιινλ ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζηελ επνρή 

ηεο ‘παγθνζκηνπνίεζεο’: εζληθέο θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο, ζην Γ. σηεξέιεο θαη Υ. 

Σζατηνπξίδεο (επηκ.), Κνηλσληθά δηθαηψκαηα θαη θξίζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, 

Αζήλα 2011: αββάιαο. 

DAVIES A.C.L, One Step Forward, Two Steps Back? The Viking and Laval Cases in 

the ECJ, 37 Industrial Law Journal (2008). 

SCIARRA S., Building on European Social Values: An Analysis of the Multiple 

Sources of European Social Law, in Constitutional dimensions of European economic 

integration 175, Francis G. Snyder ed., 1996. 

STREECK W., Neo-voluntarism: A New European Social Policy Regime?, in 

Constitutional dimensions of European economic integration 229, Francis G. Snyder 

ed., 1996. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62006CC0319) 

(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=69187&doclang=EL) 

http://www.etuc.org/rüffert-case-judgment-summary 

Viking – Laval – Rüffert: Consequences and policy perspectives —Edited by 

Andreas Bücker and Wiebke Warneck 

Ννκνινγηαθέο αλαθνξέο  

Τπφζεζε C-438/05 Viking [2007] ECR I-10779. 

 

Τπφζεζε C-341/05 Laval un Partneri [2007] ECR-I 11767 

  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62006CC0319
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=69187&doclang=EL
http://www.etuc.org/r�ffert-case-judgment-summary

	bookmark6
	bookmark7
	point1
	bookmark15

