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Απόφαση στην υπόθεση C-108/10
Ivana Scattolon κατά Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Το ∆ικαστήριο διευκρινίζει το περιεχόµενο της προστασίας των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβολής του προσώπου του εργοδότη
Σε περίπτωση µεταβολής του προσώπου του εργοδότη, το δίκαιο της Ένωσης δεν επιτρέπει την
σηµαντική µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων, απλώς και µόνο λόγω της µεταβολής, ακόµη
και στην περίπτωση εργαζοµένων που εργάζονταν σε δηµόσια αρχή και µετατάσσονται σε άλλη
δηµόσια αρχή
Κατά τη νοµοθεσία της Ένωσης σχετικά µε τη διατήρηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε
περίπτωση µεταβιβάσεως επιχειρήσεως 1, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για
τον εκχωρητή από ισχύουσα κατά τη µεταβίβαση σύµβαση εργασίας µεταβιβάζονται στον εκδοχέα.
Επιπλέον, ο εκδοχέας διατηρεί τους όρους εργασίας που έχουν συµφωνηθεί µε συλλογική
σύµβαση, κατά το ίδιο µέτρο που οι όροι αυτοί ισχύουν για τον εκχωρητή και έως την ηµεροµηνία
της καταγγελίας ή λήξεως της συλλογικής συµβάσεως ή της ενάρξεως ισχύος ή εφαρµογής άλλης
συλλογικής συµβάσεως.
Η Ιvana Scattolon εργαζόταν στον ∆ήµο Scorzè (Ιταλία) ως επιστάτρια σε δηµόσια σχολεία από το
1980 έως το 1999, ανήκοντας στο διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό (∆ΤΒ) προσωπικό των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 2000 µετατάχθηκε σε θέση ∆ΤΒ προσωπικού του
∆ηµοσίου και κατατάχθηκε σε µισθολογικό κλιµάκιο που αντιστοιχεί σε εννέα έτη προϋπηρεσίας.
∆εδοµένου ότι το Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Υπουργείο Παιδείας,
Πανεπιστηµίων και Έρευνας, στο εξής: Ministero) δεν αναγνώρισε σχεδόν 20 έτη προϋπηρεσίας
της στον ∆ήµο Scorzè και θεωρώντας ότι υπέστη ως εκ τούτου σηµαντική µείωση των αποδοχών
της, η I. Scattolon προσέφυγε στο Tribunale ordinario di Venezia (Ιταλία), ζητώντας να
αναγνωριστεί το σύνολο της προϋπηρεσίας της.
Το εν λόγω δικαστήριο υπέβαλε στο ∆ικαστήριο το ερώτηµα αν η νοµοθεσία της Ένωσης σχετικά
µε τη διατήρηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβιβάσεως επιχειρήσεως
έχει εφαρµογή σε περίπτωση µετατάξεως του προσωπικού δηµόσιας αρχής κράτους µέλους σε
άλλη δηµόσια αρχή. Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο ερώτηµα αυτό, το ιταλικό
δικαστήριο ζητεί επίσης να διευκρινιστεί αν, ενόψει του υπολογισµού των αποδοχών των
µεταταχθέντων εργαζοµένων, ο εκδοχέας πρέπει να λάβει υπόψη του την προϋπηρεσία των
εργαζοµένων αυτών στον εκχωρητή.
Το ∆ικαστήριο κρίνει, καταρχάς, ότι η πρόσληψη, από δηµόσια αρχή κράτους µέλους, του
προσωπικού που εργαζόταν για άλλη δηµόσια αρχή µε αντικείµενο την παροχή επικουρικής
φύσεως υπηρεσιών στα σχολεία, οι οποίες περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, υπηρεσίες
συντηρήσεως και διοικητικής υποστηρίξεως, συνιστά µεταβίβαση επιχειρήσεως εφόσον το εν λόγω
προσωπικό συνιστά οργανωµένο σύνολο εργαζοµένων οι οποίοι προστατεύονται από τη σχετική
µε την προστασία των εργαζοµένων νοµοθεσία του κράτους µέλους αυτού.
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Οδηγία 77/187/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 1977, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών, των σχετικών µε τη διατήρηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβιβάσεων επιχειρήσεων,
εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων (ΕΕ ειδ. έκδ. 05/002, σ. 26), και οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συµβουλίου, της
12ης Μαρτίου 2001, 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 (ΕΕ L 82, σ. 16).
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Όσον αφορά, περαιτέρω, τον υπολογισµό των αποδοχών των µεταταχθέντων εργαζοµένων, το
∆ικαστήριο κρίνει ότι επιτρέπεται στον εκδοχέα να εφαρµόζει από την ηµεροµηνία της
µεταβιβάσεως τους όρους εργασίας που προβλέπει η ισχύουσα γι’ αυτόν συλλογική σύµβαση,
περιλαµβανοµένων των σχετικών µε τις αποδοχές όρους, πλην όµως η µισθολογική
ενσωµάτωση των µετατασσόµενων εργαζοµένων πρέπει να γίνει κατά τρόπο σύµφωνο µε
τον σκοπό που επιδιώκει η νοµοθεσία της Ένωσης, σχετικά µε την προστασία των
εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβολής του προσώπου του εργοδότη, σκοπό ο οποίος
συνίσταται, κατ’ ουσίαν, στο να µην περιέρχονται οι εργαζόµενοι απλώς και µόνο λόγω της
µεταβιβάσεως σε δυσµενέστερη θέση σε σχέση µε αυτήν στην οποία βρίσκονταν
προηγουµένως.
Το ∆ικαστήριο τονίζει ότι, εν προκειµένω, το Ministero, αντί να αναγνωρίσει αυτή καθαυτή την
προϋπηρεσία στο σύνολό της, υπολόγισε για κάθε µεταταχθέντα εργαζόµενο «πλασµατική»
προϋπηρεσία, πράγµα που είχε καθοριστική σηµασία κατά τον υπολογισµό των αποδοχών του
µεταταχθέντος προσωπικού. ∆εδοµένου ότι το ∆ΤΒ προσωπικό των οργανισµών τοπικής
αυτοδιοίκησης εκτελούσε στα δηµόσια σχολεία εργασίες ανάλογες, αν όχι πανοµοιότυπες µε τις
εργασίες που εκτελεί το ∆ΤΒ προσωπικό του Ministero, η προϋπηρεσία του µεταταχθέντος
προσωπικού στον εκχωρητή µπορεί να χαρακτηριστεί ως ισότιµη προς την προϋπηρεσία του ∆ΤΒ
προσωπικού που εργαζόταν, πριν τη µετάταξη, στο Ministero µε τα ίδια καθήκοντα.
Συνεπώς, το ∆ικαστήριο καταλήγει ότι, εφόσον η µεταβίβαση έχει ως συνέπεια την άµεση
εφαρµογή, στους µετατασσόµενους εργαζοµένους, της ισχύουσας για τον εκδοχέα
συλλογικής συµβάσεως και οι σχετικοί µε τις αποδοχές όροι της συµβάσεως αυτής σχετίζονται,
µεταξύ άλλων, µε την προϋπηρεσία, το δίκαιο της Ένωσης απαγορεύει την ουσιώδη µείωση
των αποδοχών των µετατασσοµένων εργαζοµένων, σε σχέση µε τις αποδοχές που ελάµβαναν
αµέσως πριν τη µετάταξη, εφόσον η µείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η προϋπηρεσία τους
στον εκχωρητή, ισότιµη προς την προϋπηρεσία των εργαζοµένων στον εκδοχέα, δεν έχει ληφθεί
υπόψη κατά τον προσδιορισµό του αρχικού µισθολογικού κλιµακίου τους στον εκδοχέα. Απόκειται
στο αιτούν δικαστήριο να διαπιστώσει αν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, υπήρξε τέτοια
µείωση αποδοχών.
∆εδοµένου ότι η επίµαχη µεταβίβαση επιχειρήσεως είχε ως συνέπεια το Corte Suprema di
cassazione (ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο) να εκδώσει διάφορες αποφάσεις επί προσφυγών
συναδέλφων της I. Scattolon και, στη συνέχεια, να θεσπιστεί νόµος µε τον οποίον ρυθµίζονται τα
της µεταβιβάσεως για όλους τους εµπλεκόµενους εργαζόµενους κατά τρόπο αντίθετο προς τις
προαναφερθείσες δικαστικές αποφάσεις, το Tribunale ordinario di Venezia υπέβαλε επίσης
ερώτηµα σχετικά µε το συµβατό του νόµου αυτού προς τις γενικές αρχές του δικαίου, όπως είναι η
αρχή της αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας και η αρχή της ασφάλειας δικαίου.
Το ∆ικαστήριο δεν δίδει απάντηση στο ζήτηµα αυτό, το οποίο στο µεταξύ εξετάστηκε από το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (απόφαση της 7ης Ιουνίου 2011, Agrati κ.λπ.
κατά Ιταλίας). Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι, βάσει των απαντήσεων στα λοιπά προδικαστικά
ερωτήµατα, παρέλκει η εξέταση της υποθέσεως υπό το πρίσµα των γενικών αρχών του δικαίου.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει
παρόµοιο ζήτηµα.

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο.
Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία
δηµοσιεύσεώς της
www.curia.europa.eu
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