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Ζ

δεπηεξνβάζκηα

ζπλδηθαιηζηηθή

νξγάλσζε

κε

ηελ

επσλπκία

«Ο..Π.Α.» κνπ δήηεζε λα γλσκνδνηήζσ επί ησλ εξσηεκάησλ πνπ
αλαθέξνληαη παξαθάησ, κεηά ην ηζηνξηθφ.
Γηα ηελ απάληεζε ζηα εξσηήκαηα απηά ζηεξίρζεθα ζην
παξαθάησ ηζηνξηθό, πνπ απνηειείηαη από ζηνηρεία πνπ έζεζε ππόςε
κνπ ε ΟΣΠΑ, θαζώο θαη από ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο
λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ απνθξαηηθνπνίεζε ηεο Οιπκπηαθήο θαη
ηελ απόιπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο.

Ιζηνξηθό
Ζ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε εθπφλεζε θαη πινπνίεζε ζρέδην
ηδησηηθνπνίεζεο ησλ εηαηξηψλ ηεο Οιπκπηαθήο κε ηε κεηαβίβαζε ησλ
επηρεηξήζεσλ ζε ηδηψηεο. Σν ζρέδην απνθξαηηθνπνίεζεο – κεηαβίβαζεο
ηεο Οιπκπηαθήο ζε ηδηψηεο είρε ηελ έγθξηζε θαη ηεο Κνκηζηφλ.
Αλεμαξηήησο ησλ δεηεκάησλ1 πνπ εγείξνληαη ζε ζρέζε κε ηε
λνκηκφηεηα, γεληθά, ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ επηκέξνπο ξπζκίζεσλ ησλ
λνκνζεηεκάησλ πνπ ζεζπίζηεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ,
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Κπξίσο ζε ζρέζε κε ηελ παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίπησζε
κεηαβίβαζεο επηρεηξήζεσλ.
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ειήθζεζαλ κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Οιπκπηαθήο, νη
νπνίνη απνιχζεθαλ θαη δελ κεηαθέξζεθαλ ζηνπο δηάδνρνπο εξγνδφηεο.
Σα κέηξα απηά έρνπλ σο πξφηππν λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο γηα φκνηα κέηξα
πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηδησηηθνπνηνχληαη
θαη δελ απνβιέπνπλ κφλν ζηελ απάκβιπλζε ή απνηξνπή ησλ επαρζψλ
ζπλεπεηψλ πνπ έρνπλ ε απψιεηα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε θαηάξξεπζε
ηνπ εξγαζηαθνχ θαη θνηλσληθνζθαιηζηηθνχ status ησλ εξγαδνκέλσλ.
Απνηεινχλ, επηπιένλ, ην αληάιιαγκα γηα ηνλ αληίζεην πξνο ην θνηλνηηθφ
αιιά θαη ην ειιεληθφ δίθαην απνθιεηζκφ, άκεζν ή έκκεζν, ηεο
εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηεο δηαδνρήο εξγνδνηψλ θαη ηεο ζπλέρηζεο ησλ
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κε δηαηήξεζε φισλ ησλ
φξσλ εξγαζίαο, φπσο απηνί ίζρπαλ ζην πξφζσπν ηνπ παιαηνχ,
αλεμαξηήησο πεγήο πξνέιεπζεο, θαλνληζκνχ εξγαζίαο, ζπιινγηθψλ
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ, επηρεηξεζηαθψλ
ζπλεζεηψλ θ.ν.θ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ είραλ ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ. (14.10.2009)2, ηε
ζηήξημε ηδηαίηεξα ηνπ ΠΑΟΚ φζν ήηαλ αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε ζηελ
πξνεγνχκελε Βνπιή, ζηήξημε ε νπνία ζπλερίζηεθε θαη επηζθξαγίζηεθε
κε ηελ απφ 16.11.2009 Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ, πνπ εθδφζεθε
κεηά ηηο εθινγέο ππφ ηελ θπβεξλεηηθή επζχλε ηνπ ΠΑΟΚ. Πεξαηηέξσ,
ζε φ,ηη αθνξά ηηο ζπκβάζεηο πψιεζεο θαη αγνξάο κεηνρψλ κεηαμχ ηεο
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ησλ εηαηξηψλ ηεο ΟΑ θαη ηεο Α.Δ. κε ηελ
επσλπκία «Marfin Investment Group A.E.», πνπ θπξψζεθαλ κε ην λ.
3759/09, ηα κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απνηεινχλ
είδνο δηαζθάιηζεο θαη γηα ηνλ αγνξαζηή ησλ κεηνρψλ, γηαηί δηαθνξεηηθά
ζα ήηαλ κνλφδξνκνο ε δηεθδίθεζε απφ ηνπο απνιπκέλνπο ηεο Ο.Α. ηεο
ζπλέρηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ηνπο ζρέζεσλ ζην δηάδνρν εξγνδφηε. Ο
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Ζ Δπηηξνπή έθξηλε φηη ηα κέηξα πξνζηαζίαο είλαη ζπκβαηά κε ηελ θνηλή αγνξά.
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απνθιεηζκφο ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηεο δηαδνρήο γηα ην
πξνζσπηθφ ησλ εηαηξηψλ ηεο Οιπκπηαθήο κεηά ηελ απφιπζή ηνπο ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο θαηαβνιήο απνδεκηψζεσλ
απφιπζεο απφ ηνλ ΟΑΔΓ (ex lege αλαδνρή ρξένπο), ζηνηρεηνζεηνχλ
επηινγέο

πνπ

εμππεξέηεζαλ

πξνερφλησο

ην

εγρείξεκα

ηεο

απνθξαηηθνπνίεζεο - κεηαβίβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Οιπκπηαθήο.
Απνηεινχλ, δειαδή, κέηξα πνπ ειήθζεζαλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ
δηαδφρνπ – εξγνδφηε ηεο Οιπκπηαθήο θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ θξάηνπο
λα επηηχρεη ε κεηαβίβαζε, φπσο αληηιήθζεθε ην ζπκθέξνλ απηφ ε ηφηε
θπβέξλεζε3. Δθηηκήζεθε απφ ηελ ηφηε θπβέξλεζε φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ
ζα κπνξνχζε λα απνθιεηζηεί ν θίλδπλνο λα ζεσξεζεί ε φιε κεηαβίβαζε –
απνθξαηηθνπνίεζε «δηαδνρή», πξάγκα πνπ ζα καηαίσλε ηε κεηαβίβαζε
ηεο

Οιπκπηαθήο

ζην

λέν

επηρεηξεκαηηθφ

θνξέα.

Ζ

αζέηεζε

ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ ήδε αλαιεθζεί κε ηελ άζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ελδερνκέλσο ζέηεη επί ηάπεηνο θαη
ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζην δηάδνρν,
ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαπάλσ, θπξσζείζεο κε λφκν,
ζπκβάζεηο. Ο φινο ζρεδηαζκφο θαη ε πινπνίεζή ηνπ ζηεξίρηεθαλ ζηελ
εζθαικέλε παξαδνρή, φηη κπνξεί λα παξακεξηζηεί ε εθαξκνγή θαλφλσλ
θνηλνηηθνχ δηθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ4.
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Αλ ε ζεζκνζέηεζε θαη πινπνίεζε ησλ κέηξσλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
Οιπκπηαθήο απνηεινχλ φξνπο ηνπ ελεξγνχ ησλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο θαη αγνξάο κεηνρψλ ηνπ
Γεκνζίνπ κε Οιπκπηαθή, Pantheon Airways, Marfin θ.ιπ., πνπ θπξψζεθαλ κε ην λ. 3759/2009, ή αλ ε
αζέηεζε ησλ ζρεηηθψλ ππνρξεψζεσλ απφ ην θξάηνο γελλά επζχλε ηνπ θαη επζχλε ηνπ δηαδφρνπ
απέλαληη ζην πξνζσπηθφ ηεο Οιπκπηαθήο, ιφγσ π.ρ. ελέξγεηαο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ θαη ππέξ ηξίησλ
– ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Οιπκπηαθήο, ή αλ γελλάηαη επζχλε ηνπ θξάηνπο θαη απέλαληη ζηνπο δηαδφρνπο,
δελ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα γλσκνδφηεζε.
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Θεσξήζεθε εζθαικέλα απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε φηη ζα κπνξνχζε λα καηαησζεί ε ζπλέρηζε
ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηνλ δηάδνρν επηρεηξεκαηηθφ θνξέα πνπ ζα απνθηνχζε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο
Οιπκπηαθήο κε άμνλα ηνλ ςεπδή (αξλεηηθφ) λνκηθφ ραξαθηεξηζκφ, φηη ε απνθξαηηθνπνίεζε ή
ηδησηηθνπνίεζε ηεο Οιπκπηαθήο δελ ζπληζηά κεηαβίβαζε επηρείξεζεο θαη επνκέλσο δελ θαινχληαη ζε
εθαξκνγή νη θαλφλεο ηνπ θνηλνηηθνχ θαη ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ
ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη βέβαην φηη ν νξζφο λνκηθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο
πξάμεο, ελ πξνθεηκέλσ ην αλ ε πψιεζε ζπληζηά ή φρη κεηαβίβαζε επηρείξεζεο, δελ αλήθεη ζηε
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Αλεμαξηήησο απηνχ, ηα ιεθζέληα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ είλαη αλάινγα ηνπ εξγαζηαθνχ θαη θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ
ηνπο status, φηαλ δελ αληηζηνηρνχλ ζε γεληθψο ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο κε
βάζε ηε λνκνζεζία π.ρ. γηα ηελ απνδεκίσζε απφιπζεο. Όπσο
αλαθέξζεθε ήδε, αθφκε θαη ξπζκίζεηο γηα θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ
απφιπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεηαθνξά ελφο κέξνπο ηνπ απνιπφκελνπ
θαη απνδεκηνχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην Γεκφζην ζεσξήζεθε φηη απνηεινχλ
αλαγθαίν κέηξν γηα λα κε καηαησζεί, γηα λνκηθνχο ή πξαγκαηηθνχο
ιφγνπο, ην εγρείξεκα ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο5 θαη ζπγρξφλσο ην
αληάιιαγκα γηα ηελ απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο κε, ζρεηηθά, πςειά
ζηάληαξ πξνζηαζίαο θαη απνδνρψλ.
Σα κέηξα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζεζπίζηεθαλ
κε ην λ. 3717/2008 θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ηελ απφ 16.11.2009 Πξάμε
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ζην εμήο ΠΝΠ). ε ζρέζε κε ην πιαίζην
ησλ ζεζπηζζέλησλ θαλφλσλ αιιά θαη κε ηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε
ησλ εξγαδνκέλσλ φηη ε εθπιήξσζε ησλ θάζε είδνπο ππνρξεψζεσλ απφ
ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο ζα γίλεη κέζα ζηηο λφκηκεο
πξνζεζκίεο, ζα πξέπεη λα εμαξζεί ηδηαίηεξα εθείλε (ε δηθαηνινγεκέλε
εκπηζηνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ) κε αληηθείκελν ηελ πινπνίεζε ησλ
λνκνζεηηθή αιιά ζηε δηθαηνδνηηθή ιεηηνπξγία, ζηνηρείν ηεο νπνίαο είλαη θαη ν νξζφο λνκηθφο
ραξαθηεξηζκφο ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ, θαηαζηάζεσλ, παξνρψλ, δηθαησκάησλ θ.ν.θ. Βι. γηα ην ζέκα
απηφ ηελ ad hoc νκφθσλε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 18/2006, Αξκ 2007, 304. Γηα
ηελ αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο βι. ήδε Καδάθνπ, Ζ θαηάρξεζε ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην
Γεκφζην θαη ε ζεκαζία ηεο ΔθΑζ 6886/2004, ΔΔξγΓ 2005, 65 επ. θαη ηνπ ίδηνπ, πιινγηθφ Δξγαηηθφ
Γίθαην, η. Η, 2009, 95 επ. Δίλαη επίζεο εμίζνπ βέβαην φηη ν εζληθφο λνκνζέηεο δελ κπνξεί λα
παξακεξίζεη ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, εδψ ησλ Οδεγηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο επηρείξεζεο θαη φηη ιφγσ ηεο ππεξνρήο ηνπ
θνηλνηηθνχ δηθαίνπ έλαληη ησλ εζληθψλ δηθαίσλ νη θαλφλεο ησλ ηειεπηαίσλ πνπ αληίθεηληαη ζην
θνηλνηηθφ δίθαην δελ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απφ ηα εζληθά δηθαζηήξηα.
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Βι. π.ρ. ην άξζξν ηνπ ηέσο ππνπξγνχ κεηαθνξψλ, ππεχζπλνπ γηα ηελ απνθξαηηθνπνίεζε ηεο
Οιπκπηαθήο, Κ. Υαηδεδάθε, Σν θφζηνο ηεο ιχζεο θαη ην θφζηνο ηεο κε ιχζεο ηεο Ο.Α., εθεκ. «Ζ
Καζεκεξηλή – Οηθνλνκηθή», 21 Μαξηίνπ 2010. Ο ζπγγξαθέαο δχζθνια θξχβεη ην γεγνλφο φηη ζηελ
πεξίπησζε ηεο Οιπκπηαθήο ζπληειέζηεθε κηα κεηαβίβαζε επηρείξεζεο ρσξίο ηα ρξέε θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηεο.
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(λνκνζεηηθψλ) κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ. πλαθψο, έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία
ην γεγνλφο φηη, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, ην ΠΑΟΚ πνπ δηαδέρζεθε ηε
Νέα Γεκνθξαηία ζηελ θπβέξλεζε ζπκθψλεζε κε ηα κέηξα πξνζηαζίαο
ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα νπνία, άιισζηε, ελέθξηλε θαη ε Κνκηζηφλ.
Πεξαηηέξσ, ηδηαίηεξε βαξχηεηα έρεη ην γεγνλφο φηη ε θπβέξλεζε ηνπ
ΠΑΟΚ πξνρψξεζε θαη ζηελ έθδνζε ηεο ΠΝΠ, δειψλνληαο κε ηνλ
ηξφπν απηφ παλεγπξηθά ηελ απφθαζή ηεο θαη ηε δέζκεπζή ηεο λα
ζηεξίμεη ηα ιεθζέληα κέηξα θαη αθφκε πεξηζζφηεξν λα ηα επεθηείλεη.
πγθεθξηκέλα, κε ην λ. 3717/2008 νξίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη
πξνζαπμάλνληαη νη εκέξεο αζθάιηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ έρνπλ
εηζέιζεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο πξηλ ην 1992, θαηά 50%6, φηη ηελ
απνδεκίσζε απφιπζεο ηνπ λ. 2112/20 ζα θαηαβάιεη ζηνπο απνιπνκέλνπο
αληί ηεο Οιπκπηαθήο ν ΟΑΔΓ θαη φηη ζα γίλεη κεηαθνξά πξνζσπηθνχ ζε
θελέο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ. Πξνβιέθζεθε επίζεο εηδηθή
επηδφηεζε αλεξγίαο γηα 12 κήλεο γηα ηνπο κεηαθεξφκελνπο, κε πιεξσκή
ηνπ κηζζνχ ηνπο ζε θζίλνπζα πνζνζηηαία θιίκαθα (κέρξη, ηειηθά, 50%),
ελψ ε πξνβιεθζείζα εηδηθή επηδφηεζε ηεο αλεξγίαο γηα ηνπο
ζπκβαζηνχρνπο θαηέιεμε ζε θελφ γξάκκα. Πεξαηηέξσ, κε ηελ ΠΝΠ
νξίζηεθε, κεηαμχ άιισλ, φηη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο
εξγαδνκέλνπο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ ηεο Ο.Α., φπσο είλαη ε
Olympic Catering θαη ε Gallileo, ρνξεγήζεθε δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο
εξγαδνκέλσλ κε πάλσ απφ 30 ρξφληα πξνυπεξεζία, πνπ είραλ κεηαθεξζεί
ζηελ Ο.Α. κε παιαηφηεξα πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο (λαππεγεία, μέλεο
αεξνπνξηθέο εηαηξίεο).
Όηαλ, νςίκσο, αλαθνηλψζεθε ε απφθαζε ηεο λέαο θπβέξλεζεο λα
κελ πξνρσξήζεη ζηελ έγθξηζε ηεο ΠΝΠ απφ ηε Βνπιή, εηέζε ην
εξψηεκα αλ παξακέλεη ε ππνρξέσζε ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ νξγάλσλ
6

Ζ πξνζαχμεζε απηή ίζρπε, ππφ πξνυπνζέζεηο, θαη πξηλ ηε ζέζπηζε ηνπ λ. 3717/08. Βι. άξζξν 7 λ.
1759/88.
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λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ
ή επηβεβαηψζεθαλ κε ηα παξαπάλσ λνκνζεηήκαηα.
Δξσηάηαη, ινηπόλ,
1. αλ ε κε έγθξηζε ηεο ΠΝΠ απφ ηε Βνπιή θαηαξγεί, πεξηνξίδεη ή
επεξεάδεη,

νπσζδήπνηε,

αξλεηηθά

ηα

δηθαηψκαηα

πνπ

ρνξεγήζεθαλ κε απηή θαη ην λ. 3717/2008, ιακβαλνκέλνπ ππφςε
φηη ηα δηθαηψκαηα απηά, αλ θαη έρνπλ ήδε αζθεζεί, δελ έρνπλ
ηθαλνπνηεζεί,
2. αλ είλαη δπλαηή ε λνκνζεηηθή θαηάξγεζε ή ν πεξηνξηζκφο ησλ
ελιφγσ δηθαησκάησλ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σα δηθαηψκαηα πνπ ηδξχνληαη ή επηβεβαηψλνληαη κε ην λ. 3717/08
θαη ηελ ΠΝΠ, φπσο απηά ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη ζην ηζηνξηθφ ηεο
παξνχζαο, δηαθξίλνληαη ζε φζα ρνξεγεί ν λ. 3717 θαη έρνπλ ήδε αζθεζεί,
ζε φζα ρνξεγεί ν ίδηνο λφκνο θαη κπνξνχλ λα αζθεζνχλ, ζε φζα γηα ηελ
άζθεζή ηνπο απαηηείηαη ε έθδνζε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ, ζε φζα
ρνξεγεί ε ΠΝΠ θαη έρνπλ αζθεζεί κέρξη ηελ εκεξνρξνλνινγία ηζρχνο
ηεο (19.02.2010) θαη ζε φζα ρνξεγεί ε ΠΝΠ θαη δελ έρνπλ αζθεζεί κέρξη
ηηο 19.02.2010 θαη, επνκέλσο, δελ κπνξνχλ πιένλ λα αζθεζνχλ. Όια ηα
δηθαηψκαηα, είηε έρνπλ αζθεζεί, είηε φρη, είηε ππάξρνπλ αθφκε, είηε
«εμέπλεπζαλ»

ιφγσ

κε

έγθξηζεο

ηεο

ΠΝΠ

απφ

ηε

Βνπιή,

πξνζηαηεχνληαη θαη ε κε ηθαλνπνίεζή ηνπο γελλά ζεηξά αμηψζεσλ ησλ
ζηγνκέλσλ, δηαθνξεηηθνχ είδνπο θάζε θνξά, π.ρ. κε βάζε ην
ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο Πξψην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηεο Δπξσπατθήο
χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ) γηα ηελ πξνζηαζία
ηεο πεξηνπζίαο ή ηελ αξρή ηεο πξνζηαζίαο ηεο δηθαηνινγεκέλεο
εκπηζηνζχλεο. Ζ παξνχζα γλσκνδφηεζε πεξηνξίδεηαη ζηε κειέηε θαη ηηο

7

δπλαηφηεηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ εθείλσλ πνπ έρνπλ ήδε
αζθεζεί (εηδηθά γηα ηα δηθαηψκαηα απφ ηελ ΠΝΠ κέρξη ηηο 19.02.2010).
Έηζη, θνηλφ δεδνκέλν θαη γηα ηα δχν εξσηήκαηα πνπ δηαηππψλνληαη ζην
ηζηνξηθφ ηεο παξνχζαο είλαη φηη ηα θάζε είδνπο δηθαηψκαηα έρνπλ ήδε
αζθεζεί απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, ζε αξθεηέο δε πεξηπηψζεηο έρνπλ
πξνρσξήζεη νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο απφ ηα αξκφδηα
θξαηηθά φξγαλα, είηε κε ηελ πξνπαξαζθεπή γηα ηελ έθδνζε ησλ
αλαγθαίσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ, είηε κε ηελ
πξνπαξαζθεπή ή ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ αξκφδησλ νξγάλσλ, π.ρ.
ηνπ ΗΚΑ, είηε κε ηελ έλαξμε ή θαη νινθιήξσζε επηκέξνπο πξάμεσλ ή
απνθάζεσλ ησλ αλαγθαίσλ ζχλζεησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ. Γηα
παξάδεηγκα, έρεη δεηεζεί απφ ηνπο δηθαηνχρνπο κε βάζε ην λ. 3717/08
θαη ηελ ΠΝΠ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο (κέρξη 19.02.2010), κεηαμχ
άιισλ, ε ελεκέξσζε – επηθαηξνπνίεζε ηεο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο ηνπο
κεξίδαο ζην ΗΚΑ, κε ην λέν ππνινγηζκφ ησλ πξνζαπμεκέλσλ εκεξψλ
αζθάιηζεο, έρνπλ ήδε γίλεη νη απνιχζεηο θαη επνκέλσο έρεη
ελεξγνπνηεζεί ε ππνρξέσζε γηα θαηαβνιή ησλ απνδεκηψζεσλ απφιπζεο,
ελψ έρνπλ ππνβιεζεί θαη νη αηηήζεηο γηα κεηαθνξά πξνζσπηθνχ ζε θελέο
νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ.
1. Η ΠΝΠ θαη ε δεζκεπηηθόηεηα πνπ αλαπηύζζεη ζε πεξίπησζε κε
έγθξηζήο ηεο από ηε Βνπιή
Με ηελ απφ 16.09.2009 ΠΝΠ ζπκπιεξψζεθαλ, ηξνπνπνηήζεθαλ
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3717/2008 «θνηλσληθέο ξπζκίζεηο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο
ζηηο εηαηξίεο ΟΑ, ΟΑ Τπεξεζίεο, Οι. Αεξνπιντα». ηηο 19.11.2009
θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή γηα έγθξηζε θαηά ην άξζξν 44 παξ. 1  ε ΠΝΠ κε
αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ ζηεξίδεη ηελ έγθξηζε θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνπο
ζπλαξκφδηνπο

ππνπξγνχο

Οηθνλνκηθψλ

Γ.

Παπαθσλζηαληίλνπ,
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Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ Γ. Ρέππα θαη Δξγαζίαο θαη
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Α. Λνβέξδν.
χκθσλα κε ην άξζξν 44 παξ. 1  ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, ζε
έθηαθηεο πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθά επείγνπζαο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο,
κπνξεί, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, λα εθδίδεη
πξάμεηο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Οη πξάμεηο απηέο ππνβάιινληαη ζηε
Βνπιή γηα θχξσζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1, κέζα
ζε ζαξάληα κέξεο απφ ηελ έθδνζή ηνπο ή κέζα ζε ζαξάληα κέξεο απφ ηε
ζχγθιεζε ηεο Βνπιήο ζε ζχλνδν. «Αλ δελ εγθξηζνχλ απφ απηή κέζα ζε
ηξεηο κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, παχνπλ λα ηζρχνπλ ζην εμήο» (άξζξν
44 παξ. 1 εδ. γ΄ ).
Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ε επίκαρε ΠΝΠ ππνβιήζεθε ζηε Βνπιή γηα
έγθξηζε ζηηο 19.11.2009. Ζ έγθξηζή ηεο, επνκέλσο, έπξεπε λα γίλεη κέρξη
ηηο 19.02.2010. Δπεηδή δε ηέηνηα έγθξηζε δελ έγηλε κέζα ζηε
ζπληαγκαηηθή πξνζεζκία ε ΠΝΠ έπαπζε λα ηζρχεη. ην εξψηεκα γηα ηελ
ελέξγεηα ηεο παχζεο ηεο ηζρχνο, ε απάληεζε είλαη ζαθήο θαη ηε δίλεη ε
ίδηα ε ζπληαγκαηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 44 παξ. 1 εδ. γ΄. Ζ δηαηχπσζε
ηνπ πληάγκαηνο «αλ δελ εγθξηζνχλ ... παύνπλ λα ηζρύνπλ ζην εμήο» δελ
αθήλεη θακηά ακθηβνιία. Ζ παχζε ηζρχνο αλαθέξεηαη ζην κέιινλ θαη ε
ελέξγεηα ηεο ΠΝΠ παχεη ex nunc θαη φρη ex tunc. Άξα, ε επίκαρε ΠΝΠ
έπαπζε λα ηζρχεη ζηηο 19.02.2010 ιφγσ κε έγθξηζήο ηεο απφ ηε Βνπιή
κέζα ζηελ ηξίκελε ζπληαγκαηηθή πξνζεζκία θαη ε παχζε απηή δελ έρεη
αλαδξνκηθή δχλακε. Δπνκέλσο, ε ΠΝΠ φζν ίζρπζε (κέρξη 19.02.2010)
παξήγαγε θαλνληθά ηα απνηειέζκαηά ηεο. Όζα δηθαηψκαηα ρνξεγήζεθαλ
κε ηελ ΠΝΠ θαη ηδίσο απηά πνπ αζθήζεθαλ παξήγαγαλ αληίζηνηρεο
ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο (Γεκφζην ή λπδδ, π.ρ. ΗΚΑ, ΟΑΔΓ θ.ν.θ.) θαη
κάιηζηα θαηά ην ρξφλν ηζρχνο ηεο ΠΝΠ. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη νη
ππνρξεψζεηο ηνπ Γεκνζίνπ, π.ρ. γηα κεηαθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
ππέβαιε αίηεζε κεηαθνξάο ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο, είλαη έθηνηε
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ελεξγέο θαη πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ. Ζ άξλεζε εθπιήξσζεο κπνξεί λα
αληηκεησπηζηεί κε φινπο ηνπο λφκηκνπο ηξφπνπο, π.ρ. κε ην δηθαζηηθφ
έιεγρν ηεο παξάλνκεο παξάιεηςεο, κε επηδίθαζε απνδεκηψζεσλ θ.ν.θ.7
Γηα ην δήηεκα απηφ, ηεο ex nunc θαη φρη ex tunc παχζεο ηεο ηζρχνο
ηεο ΠΝΠ (γηα λα κελ επέξρνληαη αλαηξνπέο δηθαησκάησλ ή
θαηαζηάζεσλ αλαδξνκηθά, πξάγκα πνπ πξνζβάιιεη δηθαηψκαηα θαη
πιήηηεη ηε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ αηφκσλ), ε ad hoc ΑΠ
367/19978 απνθαίλεηαη φηη «αλ ε ΠΝΠ δελ ππνβιεζεί εκπξνζέζκσο ζηε
Βνπιή πξνο θχξσζε ή δελ θπξσζεί απφ ηε Βνπιή, απηή παχεη λα ηζρχεη
«ζην εμήο», άξα φηη πάλησο ηζρχεη γηα ην δηάζηεκα απφ ηε δεκνζίεπζή
ηεο κέρξη ηελ εθπλνή ησλ ζπληαγκαηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ηελ θχξσζή
ηεο ή κέρξη ηελ απφθαζε ηεο Βνπιήο γηα ηε κε θχξσζή ηεο».
2. Η πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αλ θαη
έρνπλ ήδε γελλεζεί ή θαη αζθεζεί δελ έρνπλ αθόκε ηθαλνπνηεζεί
2.1.

Πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο θαηά ηελ Δπξσπατθή Σύκβαζε
γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΔΣΓΑ)

Σν χληαγκά καο κε ζεηξά δηαηάμεσλ πξνζηαηεχεη δηθαηψκαηα,
αθφκε θαη πξηλ ηελ άζθεζή ηνπο. Απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα
απνθαιέζνπκε χληαγκα ηεο εξγαζίαο πξνζηαηεχεη θαη ην θνηλσληθφ
δηθαίσκα εξγαζίαο θαη ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ
λα δηαζέηεη – πσιεί ηελ εξγαζηαθή ηνπ δχλακε, δειαδή ηνλ εαπηφ ηνπ
(άξζξα 22 παξ. 1 εδ. α΄, 2 παξ. 1, 5 παξ. 1, 4 παξ. 1 (ηζφηεηα κε ηελ
νπζηαζηηθή ηεο έλλνηα), 22 παξ. 2, 23 παξ. 1 θαη 3). ηελ παξνχζα
γλσκνδφηεζε πεξηνξηδφκαζηε ζηελ αλάπηπμε ηεο εηδηθήο πξνζηαζίαο ηεο
πεξηνπζίαο κε βάζε ηελ ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο Δπξσπατθή χκβαζε
7

Βι. π.ρ. Ο. παρή, Ζ αζηηθή επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ λνκνζεηηθψλ
νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο, ΓΓίθε 2008, 566.
8

ΝνΒ 1998, 89.
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γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ) θαη ην Πξψην Πξφζζεην
Πξσηφθνιιν ηεο ΔΓΑ.
Ζ Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ κε ηελ απφθαζή ηεο 40/19999
επηθχξσζε ζηε ρψξα καο φρη κφλν ηελ θαλνληζηηθή ππεξνρή ηεο ΔΓΑ
θαη ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο έλαληη θνηλψλ λφκσλ,
αιιά θαη ηελ επξεία έλλνηα ηεο πεξηνπζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη θαη
ελνρηθά δηθαηψκαηα, αθφκε θαη απιά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Έηζη θαη
ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Οιπκπηαθήο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ
παξνχζα ππάγνληαη πιήξσο ζην πεδίν ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ
Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΑ θαη έρνπλ ηελ εληζρπκέλε πξνζηαζία έλαληη
αθφκε θαη λνκνζεηηθήο θαηάξγεζεο. Ζ Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ
αλαπηχζζεη ππνδεηγκαηηθά ηηο ζθέςεηο πνπ αθνξνχλ ην δήηεκα απηφ:
«Δμάιινπ, κε ην άξζξν 1 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο
Δπξσπατθήο ζχκβαζεο, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ

δηθαησκάησλ ηνπ

Αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ (ΔΓΑ), πνπ θπξψζεθε
(καδί κε ηε χκβαζε) κε ην Ν.Γ. 53/1974 θαη έρεη, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, απμεκέλε έλαληη ησλ θνηλψλ λφκσλ
ηζρχ, νξίδεηαη, φηη "παλ θπζηθφλ ή λνκηθφλ πξφζσπνλ δηθαηνχηαη
ζεβαζκνχ

ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. Οπδείο δχλαηαη λα ζηεξεζεί ηεο

πεξηνπζίαο απηνχ, εηκή δηα ιφγνπο δεκνζίαο σθειείαο θαη ππφ ηνπο
πξνβιεπνκέλνπο ππφ ηνπ λφκνπ θαη ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ δηεζλνχο
δηθαίνπ φξνπο. Αη πξναλαθεξφκελαη δηαηάμεηο δελ ζίγνπλ ην δηθαίσκα
παληφο Κξάηνπο φπσο

ζέζεη ελ ηζρχη λφκνπο νπο ήζειε θξίλεη

αλαγθαίνπο πξνο ξχζκηζηλ ηεο

ρξήζεσο αγαζψλ ζπκθψλσο πξνο ην

δεκφζην ζπκθέξνλ ή πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο θαηαβνιήο θφξσλ ή άιισλ
εηζθνξψλ ή πξνζηίκσλ". Με

ηε δηάηαμε απηή θαηνρπξψλεηαη ν

ζεβαζκφο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ πξνζψπνπ, ην νπνίν κπνξεί λα ηε ζηεξεζεί
9

Γ 1999, 230.
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κφλν γηα ιφγνπο δεκφζηαο

σθέιεηαο. ηελ έλλνηα ηεο πεξηνπζίαο

πεξηιακβάλνληαη φρη κφλν ηα εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα, αιιά θαη φια ηα
δηθαηψκαηα "πεξηνπζηαθήο

θχζεσο" θαη ηα θεθηεκέλα "νηθνλνκηθά

ζπκθέξνληα". Καιχπηνληαη έηζη ηα ελνρηθά πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα θαη
εηδηθφηεξα απαηηήζεηο, είηε αλαγλσξηζκέλεο κε δηθαζηηθή ή δηαηηεηηθή
απφθαζε, είηε απιψο γελλεκέλεο θαηά ην εζληθφ δίθαην, εθφζνλ ππάξρεη
λφκηκε πξνζδνθία, κε

βάζε ην ηζρχνλ, έσο ηελ πξνζθπγή ζην

δηθαζηήξην, δίθαην, φηη κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ δηθαζηηθά. (πάγηα
λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ :
Pressos Compania Naviera

S.A. θ.ά. θαηά Βειγίνπ, (Α332): (1995)

παξάγξ. 28 επ., Pine Valley Development θαηά Ηξιαλδίαο (Α222) (1992)
παξάγξ. 51 θ.α.). Σέηνηεο είλαη

θαηά ην ειιεληθφ δίθαην θαη νη

απαηηήζεηο απφ αδηθνπξαμία γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο ή ρξεκαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο (άξζξα 297, 298, 299, 57, 59, 932
Α.Κ.)»10.
ε αξκνλία κε ηηο ζθέςεηο ηεο ΟιΑΠ 40/1998 ε ΟιΑΠ 6/200711
έθξηλε φηη ε αλαδξνκηθή λνκνζεηηθή θαηάξγεζε ελνρηθψλ αμηψζεσλ,
φπσο είλαη ε ακνηβή ηνπ δεκηνπξγνχ έξγσλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη
ησλ δηθαηνχρσλ ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζε πεξίπησζε αλαπαξαγσγήο
ηνπ έξγνπ κε ηερληθά κέζα, είλαη αληίθεηηαη ζηα άξζξα 4 θαη 17  θαη 1
ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΑ.
Θα πξέπεη λα ηνληζηεί θαη πάιη φηη ηα λνκνζεηηθά κέηξα γηα ηνπο
εξγαδνκέλνπο ηεο Οιπκπηαθήο αλαθέξνληαη είηε ζε θνηλά, γεληθψο
ηζρχνληα, κέηξα πξνζηαζίαο, π.ρ. γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο απφιπζεο,
είηε ζε κέηξα πξφζζεηεο πξνζηαζίαο, πνπ αληηζηαζκίδνπλ ηε ζπζία ελφο
ηζρπξνχ εξγαζηαθνχ status θαη ηεο ζπλέρηζήο ηνπ ζην πξφζσπν ηνπ
10

Έηζη θαη ΑΠ 104/2009, Γεκνζίεπζε ΝΟΜΟ.
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δηαδφρνπ – λένπ εξγνδφηε. Κη φιν απηφ ράξηλ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο
κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο ζε ηδηψηε ρσξίο ην πξνζσπηθφ ηεο
κεηαβηβαζζείζαο επηρείξεζεο. Με ηε ζπλδξνκή απηήο ηεο δνκηθήο θαη
ιεηηνπξγηθήο ζεώξεζεο κπνξεί θαλείο λα θαηαλνήζεη, γηαηί ηα κέηξα
απηά δηθαηνινγνύληαη θαη αληέρνπλ ζηνλ έιεγρν κε βάζε ηελ αξρή ηεο
νπζηαζηηθήο ηζόηεηαο12. ε φ,ηη αθνξά ηδίσο ηα θνηλά θαη γεληθψο
ηζρχνληα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο είλαη ε δηαζθάιηζε
ηεο θαηαβνιήο ηεο λφκηκεο απνδεκίσζεο απφιπζεο (εδψ απφ ηνλ ΟΑΔΓ
αληί ηεο Οιπκπηαθήο, ζε κηα ζρέζε αλαγθαζηηθήο ex lege αλαδνρήο
ρξένπο), ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα εμήο: Τπρόλ λεόηεξε
θαηαξγεηηθή ξύζκηζε ζα έπξεπε λα απνθξνπζηεί θαη κε βάζε ην άξζξν
4 παξ. 1 Σ, αθνύ κηα ηέηνηα θαηάξγεζε, εηδηθά γηα ηνπο απνιπκέλνπο
ηεο Οιπκπηαθήο ελόο κέηξνπ γεληθήο πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζα
ήηαλ πξνθαλώο αδηθαηνιόγεηε θαη άξα αληηζπληαγκαηηθή.
Δπηπιένλ, ε απνδεκίσζε απφιπζεο έρεη αλαπηχμεη ηδηαίηεξε
θαλνληζηηθή αληνρή φρη κφλν σο ζηνηρείν ηνπ θνηλσληθνχ δηθαηψκαηνο
εξγαζίαο (άξζξν 22 παξ. 1 εδ. α΄ )13, αιιά θαη κε βάζε ηε λνκνινγία
ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη κάιηζηα ηεο Οινκέιεηαο ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε νπνία
ηελ αληηκεησπίδεη σο εηδηθφ ζεκειηψδεο δηθαίσκα14. Απνιχησο
ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο απνδεκίσζεο απφιπζεο απφ
ηνλ Άξεην Πάγν ζηελ, ζπγθξίζηκε κε ηελ εδψ εμεηαδφκελε ππφζεζε,
πεξίπησζε ηεο απηνδίθαηεο ex lege ιχζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηνπ

12

εκαληηθή απφ ηελ άπνςε απηή είλαη ε ΑΠ 9/2008, Γεκνζίεπζε ΝΟΜΟ, πνπ δίθαζε ππφζεζε
κεηάηαμεο εξγαδνκέλσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (Ναππεγεία Διεπζίλαο) θαη έθξηλε φηη ε δηαηήξεζε
κηζζνινγηθήο δηαθνξάο γηα ηνπο κεηαηαζζνκέλνπο σο εηδηθήο πξνζσπηθήο ακνηβήο, πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξήζνπλ ζηε λέα ζέζε ην νηθνλνκηθφ επίπεδν πνπ είραλ ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηνπο, δελ
αληίθεηηαη ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο.
13

Βι. Καδάθνπ, Σν δηθαίσκα απαζρφιεζεο θαη ε πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία ηνπ, 1992,
;;;;;;;;;;;;;;;, , φπνπ θαη πεξαηηέξσ ππνκλεκαηηζκφο.
14

Βι. αληί φισλ ΟιΑΠ 20/1988, ΔΔξγΓ 1988, 1167, ΑΠ 1929/1990, ΓΔΝ 1993, 473.
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πξνζσπηθνχ

επηρεηξήζεσλ

πνπ

ηίζεληαη

ζε

θαζεζηψο

εηδηθήο

εθθαζάξηζεο. πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 46 λ. 1892/1990 πξνβιέπεη, γηα ηηο
επηρεηξήζεηο πνπ ηίζεληαη ζε θαζεζηψο εηδηθήο εθθαζάξηζεο, φηη κε ηε
δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ (γηα ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζε
εηδηθή εθθαζάξηζε) ιχλνληαη απηνδηθαίσο νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηνπ
πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο. ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε δελ ππάξρεη θακηά
αλαθνξά ή πξφλνηα γηα θαηαβνιή ηεο λφκηκεο απνδεκίσζεο απφιπζεο.
Απηό δελ εκπόδηζε ηνλ Άξεην Πάγν λα νδεγεζεί ζηε ζέζε, όηη
αλεμάξηεηα από ηελ έιιεηςε νπνηαζδήπνηε πξόβιεςεο γηα θαηαβνιή
απνδεκίσζεο απόιπζεο ε απνδεκίσζε απηή νθείιεηαη ζηνπο
εξγαδνκέλνπο15. Σν απηνδίθαην ηεο ex lege ιχζεο δελ απνηειεί ελ
πξνθεηκέλσ εκπφδην, γηαηί ε ιχζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο δελ εθπεγάδεη
απφ ηε βνχιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά αθνξά ηε ζθαίξα ηνπ εξγνδφηε.
Καη αλ αθφκε ππνηεζεί φηη ε απηνδίθαηε ιχζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ
απνζπλδέεηαη πιήξσο απφ ηε βνχιεζε ή ηελ πξσηνβνπιία ηνπ
εξγνδφηε16, απηφ δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη ε καδηθή θαη απηνδίθαηε
ιχζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηνλ σθειεί, αθνχ «εθθαζαξίδεη» ηελ
επηρείξεζε απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ
εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. Δπνκέλσο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο
ζπζηνηρίαο σθέιεηαο – θηλδχλνπ, ν εξγνδφηεο πνπ σθειείηαη απφ ηε
ιχζε θέξεη θαη ηα βάξε απηήο ηεο ιχζεο, ζα πξέπεη, δειαδή, λα
θαηαβάιεη ηε λφκηκε απνδεκίσζε απφιπζεο.
Καηά ηα ινηπά, ε πξνζηαζία πνπ εμαζθαιίδεηαη ζηα δηθαηώκαηα,
αθόκε θαη ζηα απιά νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, κε βάζε ην Πξώην
Πξόζζεην Πξσηόθνιιν έρεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα, όπσο αλαθέξζεθε ήδε,
15

16

ΑΠ 1/1999, ΔΔξγΓ 1999, 606, ΑΠ 235/2001, ΔΔξγΓ 2002, 1112.

Ζ ιχζε εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ κε πξσηνβνπιία ηνπ εξγνδφηε, π.ρ. ζηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο
πξνγξακκάησλ εζεινχζηαο εμφδνπ πξνζσπηθνχ, θαηαινγίδεηαη ζηνλ εξγνδφηε θαη ζεσξείηαη απφ
πνιιέο απφςεηο απφιπζε, ι.ρ. γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νκαδηθψλ απνιχζεσλ ή
γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαηαβνιήο ηεο λφκηκεο απνδεκίσζεο απφιπζεο.
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όηη δελ κπνξεί λα θαηαιπζεί νύηε κε λεόηεξν λόκν. Απφ ηε ζηηγκή
δειαδή πνπ ηα δηθαηψκαηα απηά έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ή αλαγλσξηζηεί κε
ην λ. 3717/2008 θαη ηελ ΠΝΠ ή ππάξρνπλ κε βάζε άιινπο, γεληθνχο ή
εηδηθνχο θαλφλεο, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ έρνπλ ήδε αζθεζεί δελ
κπνξνχλ λα θαηαξγεζνχλ κε λεφηεξε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, αθξηβψο γηαηί
ε πξνζηαζία ηνπο ζεκειηψλεηαη ζην Πξψην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηεο
ΔΓΑ πνπ έρεη ππεξλνκνζεηηθή ηζρχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξ. 1 .
Κάζε, επνκέλσο, λνκνζεηηθή ξχζκηζε πνπ ζα θαηέιπε ελ φισ ή ελ κέξεη
ηα δηθαηψκαηα απηά ζα ήηαλ αληίζεηε πξνο ην άξζξν 1 ηνπ Πξψηνπ
Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ θαη δελ ζα έπξεπε λα εθαξκνζηεί. Απηφ είλαη
θαη ην βέβαην πφξηζκα ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 40/199817. Σν
δηθαζηήξην, κε ηελ νκφθσλε απφθαζή ηνπ, απνδέρεηαη ηελ ηδέα ηεο
ηεξάξρεζεο αγαζψλ, αμηψλ θαη δηθαησκάησλ. Γηαπηζηψλεη, θαηαξρήλ, φηη
ην άξζξν 2 παξ. 1  γηα ην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ
αλζξψπνπ δελ ζεζπίδεη “αηνκηθφ δηθαίσκα”, αιιά ραξαθηεξίδεη ην
δεκνθξαηηθφ καο πνιίηεπκα σο αλζξσπνθεληξηθφ, κε ζεκέιην ηελ αμία
ηνπ αλζξψπνπ. “Ο ζεβαζκφο ηεο αλαγνξεχεηαη ζε χπαην θξηηήξην ηεο
έθθξαζεο θαη δξάζεο ησλ νξγάλσλ ηεο Πνιηηείαο. ηελ αμία ηνπ
αλζξψπνπ πεξηιακβάλεηαη πξσηίζησο ε αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα, σο
εζσηεξηθφ ζπλαίζζεκα ηηκήο θαη σο θνηλσληθή αλαγλψξηζε ππφιεςεο.
Με βάζε ηε δηάηαμε απηή ηνπ άξζξνπ 2 πνπ δελ απνηειεί απιή
δηαθήξπμε, αιιά θαλφλα δηθαίνπ ζπληαγκαηηθνχ επηπέδνπ, ε πνιηηεία,
δειαδή φια ηα πνιηηεηαθά φξγαλα, νθείινπλ φρη κφλν λα “ζέβνληαη” αιιά
θαη λα “πξνζηαηεχνπλ” ηελ αμία απηή απφ πξνζβνιέο πξνεξρφκελνπο απφ
ηξίηνπο. Όηαλ νξηζκέλε πνιηηεηαθή πξάμε κεηψλεη ή θαηαξγεί ζε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηελ πξνζηαζία πνπ παξέρεηαη απφ ηελ θνηλή
λνκνζεζία (άξζξα 34, 57, 59, 932 ΑΚ), αίξνληαο έηζη ζηε πεξίπησζε απηή
17

Γ 1999, 230.
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ηελ γεληθψο αλαγλσξηζκέλε δηαζθάιηζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο έλαληη
πξνζβνιψλ θαη’ απηήο, ε πξάμε απηή αληηβαίλεη ζην άξζξν 2 παξ. 1  θαη
είλαη αλίζρπξε σο αληηζπληαγκαηηθή. Σα πξάγκαηα δελ κεηαβάιινληαη θαη
αλ αθφκε ζεσξεζεί φηη ην άξζξν 2 παξ. 1 ηδξχεη αηνκηθφ δηθαίσκα,
δεδνκέλνπ φηη ζην αηνκηθφ απηφ δηθαίσκα πεξηιακβάλεηαη φρη κφλν ε
άκπλα θαηά επεκβάζεσλ ηεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο, αιιά θαη ε αμίσζε
θαηά ηεο πνιηηείαο γηα ζεηηθή ελέξγεηα πξνο απνηξνπή πξνζβνιψλ ηεο
αμίαο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηξίηνπο, εηο ηξφπνλ ψζηε ην πεξηερφκελν ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο εκπνδίδεη ην λνκνζέηε λα
ππνβηβάζεη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην πθηζηάκελν επίπεδν
πξνζηαζίαο”. Σν επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ ηζρχεη γεληθά γηα ηα
ππνθείκελα ησλ ελλφκσλ ζρέζεσλ θαη πνπ απνηέιεζε ην αληηθείκελν ηεο
δηαθνξάο πνπ δίθαζε ην δηθαζηήξην, είλαη απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηηο
απαηηήζεηο απφ αδηθνπξαμία γηα θαηαβνιή απνδεκίσζεο ή ρξεκαηηθήο
ηθαλνπνίεζεο ιφγσ εζηθήο βιάβεο απφ πξνζβνιή ηεο πξνζσπηθφηεηαο.
Ζ Οινκέιεηα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ δελ ζηεξίδεη ην πφξηζκά ηεο κφλν ζην
άξζξν 2 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο αιιά, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, θαη ζην
ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο Πξψην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηεο ΔΓΑ γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνπζίαο. Απνθξνχεη δε ηελ ειεγρφκελε λνκνζεηηθή
ξχζκηζε κε ηε ζθέςε φηη ε ξχζκηζε απηή πιήηηεη ην δηθαίσκα πεξηνπζίαο
ηνπ δηαδίθνπ θαη επνκέλσο δελ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί ιφγσ ηεο
θαλνληζηηθήο ππεξνρήο ηεο χκβαζεο θαη ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ
Πξσηνθφιινπ.

2.2.

Πξνζηαζία δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζύλεο

Ζ αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο

πξνζηαηεχεη ηελ

εκπηζηνζχλε ηνπ ηδηψηε ζηε βαζηθά απξφβιεπηε θαη απζαίξεηε
επέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζε πθηζηάκελεο θαη γηα ηθαλφ ρξνληθφ δηάζηεκα
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εδξαησκέλεο έλλνκεο ζρέζεηο θαη θαηαζηάζεηο ή πξνζδνθίεο, γηα ηηο
νπνίεο έρεη δεκηνπξγεζεί ε πεπνίζεζε ζην δηθαηνχρν φηη ζα
δηαηεξεζνχλ18. Ζ αξρή απηή δελ αμηψλεη ηζρχ κφλν έλαληη ηεο Γηνίθεζεο
αιιά θαη έλαληη ηεο λνκνζεηηθήο ιεηηνπξγίαο, ζεκειηψλεηαη δε ζηελ αξρή
ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, πνπ επηθαζνξίδεηαη απφ ηελ αξρή ηεο πξνζηαζίαο
ηεο αλζξψπηλεο αμίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην αηθλίδην θαη ην
απξφβιεπην κηαο παξέκβαζεο ηνπ θξάηνπο δελ θξίλεηαη αληηθεηκεληθά,
αιιά βάζεη ππνθεηκεληθψλ δεδνκέλσλ θαη ζηαζκίζεσλ, ζην πιαίζην ησλ
νπνίσλ εμεηάδεηαη θαη ην ηδηαίηεξν status ηνπ απνδέθηε ηεο
παξέκβαζεο19. εκαληηθή απφ θάζε άπνςε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο
εκβέιεηαο ηεο αξρήο ηεο πξνζηαζίαο ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο
έλαληη λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, κε ηηο νπνίεο είηε θαζίζηαληαη
παξαγεγξακκέλεο αμηψζεηο, είηε αλαηξέπνληαη αλαδξνκηθά θαηαζηάζεηο
ή βηνηηθέο ζρέζεηο, είλαη ε απφθαζε ηνπ ηΔ 1508/2002.
ηα ζηνηρεία πνπ εθηίζεληαη ζην ηζηνξηθφ ηεο παξνχζαο ζεκειηψλεηαη
ε δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Οιπκπηαθήο φηη ηα
δηθαηψκαηά ηνπο, είηε απφ ην γεληθφ Δξγαηηθφ Γίθαην π.ρ. γηα θαηαβνιή
ηεο λφκηκεο απνδεκίσζεο απφιπζεο, είηε απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ.
3717/2008 θαη ηεο ΠΝΠ, ζα ηθαλνπνηεζνχλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα
λνκνζεηήκαηα

απηά

ξπζκίδνπλ

ηελ

πξνζηαζία,

απηνχζηα

ή

«απνδεκησηηθή», φισλ ησλ δηθαησκάησλ πνπ είραλ ζεκειησζεί απφ
καθξνχ ρξφλνπ ζηελ Οιπκπηαθή θαη κάιηζηα δηθαησκάησλ ηφζν ηνπ
Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ φζν θαη ηνπ Γηθαίνπ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Γηαηί
ν λ. 3717/2008 θαη ε ΠΝΠ αλαπαξάγνπλ κε κηα λέα κνξθή φηη έρεη ήδε
18

Βι. αληί πνιιψλ Βεληδέινπ, Σν γεληθφ ζπκθέξνλ θαη νη πεξηνξηζκνί ησλ ζπληαγκαηηθψλ
δηθαησκάησλ, 1990, 156, 212 επ., Σξαπινχ – Σδαλεηάηνπ, πιινγηθή απηνλνκία, γεληθφ ζπκθέξνλ θαη
εμπγίαλζε δεκφζηαο επηρείξεζεο, 92 επ. Βι. αθφκε Καδάθνπ / Μαληηάθε / Σξαπινχ – Σδαλεηάηνπ, Ζ
επηθνπξηθή αζθάιηζε ησλ ηξαπεδνυπαιιήισλ – Εεηήκαηα αληηζπληαγκαηηθφηεηαο (λ. 3371/2005,
2006, 63 επ. Βι. θαη ηνλ ηφκν «Κξάηνο Γηθαίνπ θαη Πξνζηαηεπφκελε εκπηζηνζχλε», 2003.
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Πξβι. Πξεβεδνχξνπ, ζε: Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, Η/2003, 186 επ.
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ζεκειησζεί θαη απνθηεζεί απφ καθξνχ ρξφλνπ. Πην ραξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα εδψ είλαη ε λφκηκε απνδεκίσζε απφιπζεο θαη ε ηδηαίηεξε
θνηλσληθναζθαιηζηηθή κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Οιπκπηαθήο.

3. Σπκπέξαζκα
Όζα δηθαηψκαηα αλαγλψξηζαλ ή ρνξήγεζαλ ν λ. 3717/08 θαη ε
εμεηαδφκελε ζηελ παξνχζα γλσκνδφηεζε ΠΝΠ, ηδίσο απηά πνπ
αζθήζεθαλ ή παξήρζεζαλ (π.ρ. δηθαίσκα απνδεκίσζεο ιφγσ απφιπζεο
ησλ ππαιιήισλ) θαη ζε φ,ηη αθνξά ηα δηθαηψκαηα απφ ηελ ΠΝΠ ηδίσο
φζα αζθήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ΠΝΠ (π.ρ. ην δηθαίσκα
κεηαθνξάο ζε θελέο νξγαληθέο ζέζεηο κέρξη ηελ εκεξνρξνλνινγία ηζρχνο
ηεο ΠΝΠ - 19.02.2010), παξήγαγαλ ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο, νη νπνίεο
θαη πξέπεη λα εθπιεξσζνχλ. Γηαθνξεηηθά γελλάηαη επζχλε ηνπ θξάηνπο
γηα απνθαηάζηαζε δεκηψλ απφ παξάλνκεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ,
θαη παξέρεηαη, εθηφο ησλ άιισλ, δηθαίσκα γηα αθχξσζε ηεο παξάλνκεο
παξάιεηςεο, θαζψο θαη δηθαίσκα γηα θαηαςήθηζε παξνρψλ, φπσο είλαη ε
απνδεκίσζε απφιπζεο ησλ απνιπζέλησλ ππαιιήισλ. Ζ εληζρπκέλε
πξνζηαζία ησλ θάζε είδνπο δηθαησκάησλ, πνπ ζεκειηψλεηαη ζε
ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο θαλφλεο, φπσο είλαη νη θαλφλεο ηνπ Πξψηνπ
Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΑ, ηα πξνθπιάζζεη θαη έλαληη ηπρφλ
λεφηεξεο θαηαξγεηηθήο, ελ φισ ή ελ κέξεη, λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο.
Καζεγεηήο Άξηο Καδάθνο
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