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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-346/06 

Dirk Rüffert κατά Land Niedersachsen 

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΝΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΜΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ 

ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Τα όρια του µισθού που ορίζει µια συλλογική σύµβαση που δεν έχει κηρυχθεί γενικώς 
υποχρεωτική, µολονότι το κράτος µέλος αναγνωρίζει ένα τέτοιο σύστηµα, δεν µπορούν να 
καταστούν υποχρεωτικά, µέσω νοµοθετικού µέτρου του κράτους αυτού που εφαρµόζεται στις 
δηµόσιες συµβάσεις, για τους παρέχοντες διεθνικές υπηρεσίες που αποσπούν εργαζοµένους στο 

έδαφος του ίδιου κράτους µέλους 

Ο νόµος του οµόσπονδου κράτους της Κάτω Σαξωνίας για τη σύναψη συµβάσεων δηµοσίων 
έργων προβλέπει, µεταξύ άλλων, ότι συµβάσεις έργων επιτρέπεται να συνάπτονται µόνο µε 
επιχειρήσεις οι οποίες κατά την υποβολή προσφοράς αναλαµβάνουν γραπτώς την υποχρέωση να 
καταβάλλουν ως αντάλλαγµα στους εργαζοµένους τους για την εκτέλεση αυτών των έργων 
τουλάχιστον την αµοιβή που προβλέπει ισχύουσα συλλογική σύµβαση. Ο ανάδοχος οφείλει 
επίσης να δεσµευθεί ότι θα επιβάλει την υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους και να επιβλέπει 
την τήρησή της. Η µη τήρηση της δεσµεύσεως αυτής επισύρει την κατάπτωση ποινικής ρήτρας. 

∆υνάµει των διατάξεων αυτών η επιχείρηση Objekt und Bauregie ανέλαβε την υποχρέωση να 
καταβάλει στους εργαζόµενους που απασχολούνταν στο εργοτάξιο όπου οικοδοµήθηκε το 
δικαστικό σωφρονιστικό κατάστηµα Göttingen-Rosdorf τους µισθούς που προβλέπει η 
εφαρµοστέα συναφώς συλλογική σύµβαση «Οικοδοµικός τοµέας και δηµόσια έργα». 

Όπως αποδείχθηκε, µία πολωνική εταιρία, υπεργολάβος της Objekt und Bauregie, κατέβαλε 
στους χρησιµοποιηθέντες στο εργοτάξιο 53 εργαζοµένους µόνον το 46,57 % του προβλεπόµενου 
κατώτατου µισθού, πράγµα που αναγνώρισε διάταξη ποινικού δικαστηρίου που εκδόθηκε κατά 
του κύριου υπεύθυνου της πολωνικής εταιρίας. 

∆εδοµένου ότι η σύµβαση έργου καταγγέλθηκε κατόπιν της ποινικής διερευνήσεως, το 
οµόσπονδο κράτος της Κάτω Σαξωνίας και ο λόγω αφερεγγυότητας αναγκαστικός διαχειριστής 
ως προς τα περιουσιακά στοιχεία της Objekt und Bauregie ερίζουν για το αν η επιχείρηση αυτή 
οφείλει να καταβάλει ποινική ρήτρα ύψους 84 934,31 ευρώ (ήτοι 1% επί της αξίας του 
αντικειµένου της συµβάσεως) λόγω παράβασης της σχετικής µε τους µισθούς υποχρεώσεως. 



Το Oberlandesgericht Celle (ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο) που έχει επιληφθεί της 
διαφοράς πρέπει να αποφανθεί επί της εφέσεως. Έχοντας αµφιβολίες ως προς τη νοµιµότητα της 
διατάξεως που επιβάλλει την ποινική ρήτρα, ζητεί από το ∆ικαστήριο να αποφανθεί αν η 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών απαγορεύει µία νοµική υποχρέωση σύµφωνα µε την οποία ο 
ανάδοχος µιας δηµόσιας σύµβασης έργων πρέπει να αναλάβει την υποχρέωση να καταβάλλει 
στους εργαζοµένους του τουλάχιστον την αµοιβή που προβλέπει η ισχύουσα συλλογική 
σύµβαση. 

Με σηµερινή του απόφαση, το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι οι επίµαχες διατάξεις 
αντιβαίνουν στην κοινοτική οδηγία για την απόσπαση εργαζοµένων. 

Εν προκειµένω, το ∆ικαστήριο επισηµαίνει ότι το όριο του µισθού που προβλέπει η συλλογική 
σύµβαση «Οικοδοµικός τοµέας και δηµόσια έργα» δεν έχει καθοριστεί σύµφωνα µε έναν από 
τους τρόπους που προβλέπει η εν λόγω οδηγία. Συγκεκριµένα, αν και η Γερµανία αναγνωρίζει 
σύστηµα κήρυξης των συλλογικών συµβάσεων ως γενικώς υποχρεωτικών, η εν λόγω συλλογική 
σύµβαση δεν έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική. Επιπλέον, το δεσµευτικό αποτέλεσµα της 
συλλογικής σύµβασης «Οικοδοµικός τοµέας και δηµόσια έργα» καταλαµβάνει τµήµα µόνον του 
κατασκευαστικού τοµέα, εφόσον, αφενός, η σχετική νοµοθεσία εφαρµόζεται µόνο στις δηµόσιες 
συµβάσεις και όχι στις συµβάσεις του ιδιωτικού τοµέα και, αφετέρου, η εν λόγω συλλογική 
σύµβαση δεν έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, η νοµοθεσία του οµόσπονδου 
κράτους δεν τηρεί τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας για την απόσπαση εργαζοµένων, οι 
οποίες προβλέπουν, υπό ορισµένους όρους, ότι τα κράτη µέλη δικαιούνται να επιβάλλουν 
όρια κατώτατου µισθού στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες εντός άλλων κρατών 
µελών στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών. 

Εν συνεχεία, το ∆ικαστήριο προσθέτει ότι η ορθότητα αυτής της ερµηνείας της οδηγίας 
επιβεβαιώνεται όταν αναγνωστεί υπό το πρίσµα της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Ειδικότερα, 
το ∆ικαστήριο αποφαίνεται ότι ο περιορισµός της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που 
απορρέει από την υποχρέωση καταβολής στους εργαζοµένους της αµοιβής που προβλέπει η 
ισχύουσα συλλογική σύµβαση δεν δικαιολογείται, εν προκειµένω, από τον σκοπό της 
προστασίας των εργαζοµένων. 

Συγκεκριµένα, δεν αποδείχθηκε ότι η προστασία που απορρέει από αυτά τα όρια µισθού –τα 
οποία, κατά τα λοιπά, υπερβαίνουν τα όρια του κατώτατου µισθού που ισχύουν δυνάµει του 
γερµανικού νόµου περί αποσπάσεως των εργαζοµένων– είναι αναγκαία σε εργαζόµενο του 
κατασκευαστικού τοµέα µόνον οσάκις αυτός εργάζεται στο πλαίσιο δηµόσιας σύµβασης έργων 
και όχι οσάκις εργάζεται στο πλαίσιο ιδιωτικής σύµβασης. 



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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: CS DA DE EL EN FR HU IT PL RO SK SL FI SV 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-346/06  

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 

Στιγµιότυπα από τη δηµοσίευση της αποφάσεως διατίθενται στο EbS “Europe by Satellite”, 
υπηρεσία παρεχόµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας, 

L-2920 Λουξεµβούργο Τηλ.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 
ή B-1049 Βρυξέλλες, Τηλ: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=el&Submit=Submit&alldocs=alldocs&numaff=C-346/06

