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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-438/05 

The International Transport Workers' Federation & The Finnish Seamen's Union κατά Viking 
Line ABP & Oü Viking Line Eesti 

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΜΙΑ 
ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΑ ΣΥΝΑΨΕΙ ΜΕ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΥΝΑΜΕΝΗ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΥΤΗ 

Οι περιορισµοί αυτοί µπορούν να δικαιολογούνται λόγω της προστασίας των εργαζοµένων, υπό 
την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι είναι κατάλληλοι να εξασφαλίσουν την υλοποίηση του 

θεµιτού επιδιωκόµενου σκοπού και δεν βαίνουν πέραν αυτού που είναι αναγκαίο για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού. 

Η International Transport Workers’ Federation (ITF) είναι µια διεθνής οµοσπονδία που αριθµεί 
600 συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων στον τοµέα των µεταφορών σε 140 χώρες και της 
οποίας η έδρα βρίσκεται στο Λονδίνο. Μία από τις κύριες πολιτικές της είναι η καταπολέµηση 
των σηµαιών ευκαιρίας. Στο πλαίσιο αυτό, προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας 
των πληρωµάτων των πλοίων, µόνον οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που είναι εγκατεστηµένες 
στη χώρα στην οποία βρίσκεται η πραγµατική κυριότητα ενός πλοίου έχουν το δικαίωµα να 
συνάπτουν συλλογικές συµφωνίες, ανεξάρτητα από τη σηµαία υπό την οποία είναι νηολογηµένο 
το πλοίο αυτό. 

Η Viking Line, φινλανδική εταιρία θαλάσσιων µεταφορών, είναι κύριος του Rosella, ενός 
πλοίου υπό φινλανδική σηµαία που πραγµατοποιεί το δροµολόγιο µεταξύ Ταλίν και Ελσίνκι. Τα 
µέλη του πληρώµατος του Rosella ανήκουν στη συνδικαλιστική οργάνωση Finnish Seamen’s 
Union (FSU), η οποία είναι µέλος της ITF. 

Τον Οκτώβριο του 2003, η Viking Line γνωστοποίησε στην FSU την πρόθεσή της να 
µετανηολογήσει το Rosella, του οποίου η εκµετάλλευση ήταν ζηµιογόνος, στην Εσθονία, όπου 
είχε µια θυγατρική εταιρία, προκειµένου να µπορεί να απασχολεί εσθονικό πλήρωµα, 
αµειβόµενο µε µισθούς κατώτερους από αυτούς που καταβάλλονται στη Φινλανδία, τούτο δε 
προκειµένου να µπορέσει να ανταγωνιστεί άλλα πλοία που εκτελούν το ίδιο δροµολόγιο. Τον 
Νοέµβριο του 2003, κατόπιν αιτήµατος που υπέβαλε η FSU, η ITF απέστειλε εγκύκλιο σε όλα 
τα µέλη της, επιβάλλοντάς τους, επ’ απειλή κυρώσεως, να µην αρχίσουν διαπραγµατεύσεις µε τη 



Viking Line. Τούτο είχε ως αποτέλεσµα να εµποδιστούν οι εσθονικές συνδικαλιστικές 
οργανώσεις να αρχίσουν διαπραγµατεύσεις µε τη Viking Line.  

Εντωµεταξύ, η FSU έθεσε όρους για την ανανέωση της συµφωνίας περί των πληρωµάτων και 
γνωστοποίησε την πρόθεσή της να κηρύξει απεργία απαιτώντας, αφενός, την αύξηση του 
αριθµού των µελών του πληρώµατος του Rosella και, αφετέρου, τη σύναψη συλλογικής 
συµβάσεως προβλέπουσας ότι, σε περίπτωση µετανηολόγησης, η Viking Line θα 
εξακολουθούσε να τηρεί το φινλανδικό εργατικό δίκαιο και δεν θα απέλυε κανένα µέλος του 
πληρώµατος.  

Τον Αύγουστο του 2004, µετά την προσχώρηση της Εσθονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
Viking Line, αποφασισµένη να νηολογήσει το ζηµιογόνο πλοίο υπό εσθονική σηµαία, 
προσέφυγε στη δικαιοσύνη στο Ηνωµένο Βασίλειο που η ITF είχε την έδρα της. Η Viking Line 
ζήτησε να υποχρεωθούν, αφενός, η ITF να αποσύρει την εγκύκλιο και, αφετέρου, η FSU να µην 
παρεµποδίζει την άσκηση του δικαιώµατός της εγκαταστάσεως όσον αφορά τη µετανηολόγηση 
του Rosella.  

Το Court of Appeal, που επιλήφθηκε της υποθέσεως κατόπιν εφέσεως που άσκησαν η FSU και η 
ITF, υπέβαλε στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ορισµένα προδικαστικά ερωτήµατα 
σχετικά µε την εφαρµογή στην υπόθεση αυτή των κανόνων της Συνθήκης περί της ελευθερίας 
εγκαταστάσεως και σχετικά µε το αν οι δράσεις της FSU και της ITF συνιστούσαν 
αδικαιολόγητο περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας.  

Καταρχάς, το ∆ικαστήριο τονίζει ότι οι κανόνες της Συνθήκης περί της ελευθερίας 
εγκαταστάσεως έχουν εφαρµογή σε συλλογική δράση αναληφθείσα από συνδικαλιστική 
οργάνωση ή από ένωση συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά επιχειρήσεως, προκειµένου η 
τελευταία αυτή να αναγκαστεί να συνάψει συλλογική σύµβαση της οποίας το περιεχόµενο 
µπορεί να την αποτρέψει από το να κάνει χρήση της ελευθερίας αυτής. 

Το ∆ικαστήριο αναγνωρίζει ότι, στο πλαίσιο συµβάσεως µε την οποία σκοπείται η κατά τρόπο 
συλλογικό ρύθµιση της έµµισθης εργασίας, οι διατάξεις περί της ελευθερίας εγκαταστάσεως 
παρέχουν δικαιώµατα σε ιδιωτική επιχείρηση δυνάµενα να αντιταχθούν σε συνδικαλιστική 
οργάνωση ή σε ένωση συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά την άσκηση της αυτόνοµης 
εξουσίας που διαθέτουν βάσει της συνδικαλιστικής ελευθερίας να διαπραγµατεύονται µε 
τους εργοδότες ή τις επαγγελµατικές οργανώσεις τους όρους εργασίας και αµοιβής των 
εργαζόµενων. 

Εν συνεχεία, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι οι προϋποθέσεις νηολογήσεως των πλοίων δεν 
πρέπει να αποτελούν πρόσκοµµα στην ελευθερία εγκαταστάσεως. Αφενός, όµως, µια συλλογική 
δράση όπως η αναληφθείσα από την FSU έχει ως αποτέλεσµα να καθιστά λιγότερο ελκυστική, 
αν όχι άσκοπη, την εκ µέρους της Viking Line άσκηση του δικαιώµατος της ελεύθερης 
εγκαταστάσεως, καθόσον εµποδίζει την τελευταία αυτή και την εσθονική θυγατρική της εταιρία 
από το να τύχουν, εντός τους κράτους µέλους υποδοχής, της ίδιας µεταχειρίσεως που τυγχάνουν 
οι λοιποί επιχειρηµατίες που είναι εγκατεστηµένοι εντός του κράτους αυτού. Αφετέρου, µια 
συλλογική δράση η οποία αναλαµβάνεται για να εφαρµοστεί η ασκούµενη από την ITF πολιτική 
καταπολεµήσεως των σηµαιών ευκαιρίας, η οποία αποσκοπεί κυρίως στο να εµποδίσει τους 
εφοπλιστές να νηολογούν τα πλοία τους εντός κράτους διαφορετικού από αυτό του οποίου είναι 
υπήκοοι οι πραγµατικοί κύριοι των πλοίων αυτών, πρέπει να θεωρείται ότι µπορεί, τουλάχιστον, 
να περιορίσει την εκ µέρους της Viking Line άσκηση του δικαιώµατος της ελεύθερης 
εγκαταστάσεως.  



Εποµένως, οι δράσεις του είδους αυτού συνιστούν περιορισµούς της ελευθερίας 
εγκαταστάσεως. 

Οι περιορισµοί αυτοί δεν µπορούν να γίνουν δεκτοί παρά µόνον αν επιδιώκουν θεµιτό σκοπό, 
όπως είναι η προστασία των εργαζοµένων. Εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει 
αν οι σκοποί τους οποίους επιδιώκουν η FSU και η ITF µέσω της αναληφθείσας από αυτές 
συλλογικής δράσεως αφορούσαν την προστασία των εργαζοµένων.  

Το ∆ικαστήριο αναφέρει συναφώς ότι, όσον αφορά τη συλλογική δράση που ανέλαβε η FSU, 
ναι µεν η δράση αυτή, που αποσκοπούσε στην προστασία των θέσεων εργασίας και των όρων 
εργασίας των µελών της συνδικαλιστικής αυτής οργανώσεως που µπορούσαν να θιγούν από τη 
µετανηολόγηση του Rosella, µπορούσε, εκ πρώτης όψεως, να θεωρηθεί ευλόγως ότι εµπίπτει 
στον σκοπό της προστασίας των εργαζοµένων, πλην όµως ο χαρακτηρισµός αυτός δεν µπορεί να 
διατηρηθεί εάν αποδειχθεί ότι οι επίµαχες θέσεις εργασίας ή οι όροι εργασίας δεν διακυβεύονταν 
ή δεν απειλούνταν σοβαρά. 

Αν προκύψει ότι οι επίµαχες θέσεις και όροι εργασίας πράγµατι διακυβεύονταν ή απειλούνταν, 
πρέπει επιπλέον να εξακριβωθεί αν η συλλογική δράση που ανέλαβε η συνδικαλιστική αυτή 
οργάνωση µπορεί να διασφαλίσει την επίτευξη του επιδιωκοµένου σκοπού και δεν βαίνει πέραν 
αυτού που είναι αναγκαίο για την επίτευξή του. 

Συναφώς, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι δεν αµφισβητείται ότι οι συλλογικές δράσεις, όπως και 
οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις και οι συλλογικές συµβάσεις, µπορούν να συνιστούν, υπό τις 
συγκεκριµένες περιστάσεις µιας υποθέσεως, ένα από τα κύρια µέσα των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων για την προστασία των συµφερόντων των µελών τους. Όσον αφορά το αν η 
επίµαχη στην κύρια δίκη συλλογική δράση βαίνει πέραν αυτού που είναι αναγκαίο για την 
επίτευξη του επιδιωκοµένου σκοπού, εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξετάσει, µεταξύ 
άλλων, αφενός, αν, κατ’ εφαρµογήν της εθνικής νοµοθεσίας και του συµβατικού δικαίου που 
έχει εφαρµογή στη δράση αυτή, η FSU διέθετε και άλλα µέσα, λιγότερο περιοριστικά της 
ελευθερίας εγκαταστάσεως, για να φέρει σε πέρας τη συλλογική διαπραγµάτευση που άρχισε µε 
τη Viking Line και, αφετέρου, αν η συνδικαλιστική αυτή οργάνωση είχε εξαντλήσει τα µέσα 
αυτά προτού αναλάβει µια τέτοια δράση. 

Όσον αφορά τις συλλογικές δράσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της εφαρµογής της 
επίµαχης πολιτικής την οποία ασκεί η ITF, το ∆ικαστήριο τονίζει ότι, εφόσον η πολιτική αυτή 
καταλήγει στην παρακώλυση της εκ µέρους των εφοπλιστών νηολογήσεως των πλοίων τους 
εντός κράτους διαφορετικού από αυτό του οποίου είναι υπήκοοι οι πραγµατικοί κύριοι των 
πλοίων αυτών, οι περιορισµοί της ελευθερίας εγκαταστάσεως που απορρέουν από τις δράσεις 
αυτές δεν µπορούν να δικαιολογούνται αντικειµενικά. Επιβάλλεται ωστόσο η διαπίστωση ότι η 
εν λόγω πολιτική έχει επίσης ως σκοπό την προστασία και τη βελτίωση των όρων εργασίας των 
ναυτικών. 

Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ωστόσο ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής της καταπολέµησης των 
σηµαιών ευκαιρίας, η ITF οφείλει, όταν της το ζητεί κάποιο από τα µέλη της, να αναλαµβάνει 
δράση αλληλεγγύης κατά του πραγµατικού κυρίου πλοίου νηολογηµένου εντός κράτους 
διαφορετικού από αυτό του οποίου είναι υπήκοος ο εν λόγω κύριος, ανεξάρτητα από το αν η εκ 
µέρους του τελευταίου αυτού άσκηση του δικαιώµατός του της ελεύθερης εγκαταστάσεως 
µπορεί ή όχι να έχει επιζήµιες συνέπειες στην απασχόληση ή στους όρους εργασίας των 
µισθωτών του. Έτσι, η πολιτική που συνίσταται στο να επιφυλάσσεται το δικαίωµα συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις του κράτους του οποίου υπήκοος είναι ο 
πραγµατικός κύριος ενός πλοίου πρέπει να εφαρµόζεται και όταν το πλοίο είναι νηολογηµένο 



εντός κράτους το οποίο εγγυάται στους εργαζοµένους κοινωνική προστασία ανώτερη από αυτή 
της οποίας τυγχάνουν εντός του πρώτου κράτους. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: όλες 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-438/05  
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 

κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 
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