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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/23/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

(6)

Το 1977 το Συµβούλιο εξέδωσε την οδηγία 77/187/ΕΟΚ
που προωθεί την εναρµόνιση των σχετικών µε τη διατήρηση
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων εθνικών νοµοθεσιών και
απαιτεί από τους εκχωρητές και τους εκδοχείς να ενηµερώνουν τους εκπροσώπους των εργαζοµένων και να προβαίνουν εγκαίρως σε διαβουλεύσεις µε αυτούς.

(7)

Η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε µεταγενέστερα, ώστε να
ευθυγραµµισθεί προς τις συνέπειες της εσωτερικής αγοράς,
τις τάσεις της νοµοθεσίας των κρατών µελών όσον αφορά τη
διάσωση επιχειρήσεων που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσχέρειες, τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, την οδηγία 75/129/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
17ης Φεβρουαρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών που αφορούν τις οµαδικές απολύσεις (5), και την ήδη ισχύουσα στα περισσότερα κράτη µέλη
νοµοθεσία.

(8)

Η ασφάλεια και η διαφάνεια του δικαίου απαίτησαν να
διευκρινιστεί η έννοια της µεταβίβασης µε βάση τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου. Η διευκρίνιση αυτή δεν τροποποίησε
το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 77/187/ΕΟΚ, σύµφωνα µε
την ερµηνεία του ∆ικαστηρίου.

(9)

Ο κοινωνικός χάρτης αναγνωρίζει τη σηµασία της καταπολέµησης κάθε µορφής διακρίσεων, ιδίως των διακρίσεων που
βασίζονται στο φύλο, το χρώµα, τη φυλή, τις πεποιθήσεις
και το θρήσκευµα.

(10)

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των
κρατών µελών όσον αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς στο
εθνικό δίκαιο των οδηγιών που αναφέρονται στο παράρτηµα
Ι τµήµα Β,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 94,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η οδηγία 77/187/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης
Φεβρουαρίου 1977, 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 (3) έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό (4). Θα
πρέπει, εποµένως, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισµού,
να κωδικοποιηθεί η εν λόγω οδηγία.
Η οικονοµική εξέλιξη επιφέρει επί εθνικού και κοινοτικού
επιπέδου µεταβολές στη διάρθρωση των επιχειρήσεων που
πραγµατοποιούνται διά µεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε
άλλους επιχειρηµατίες που προκύπτουν από µεταβιβάσεις ή
συγχωνεύσεις.

(3)

Είναι απαραίτητη η θέσπιση διατάξεων για την προστασία
των εργαζοµένων σε περίπτωση αλλαγής του επιχειρηµατικού φορέα, και ιδιαίτερα προς εξασφάλιση της διατηρήσεως
των δικαιωµάτων τους.

(4)

Υφίστανται διαφορές στα κράτη µέλη όσον αφορά την
έκταση της προστασίας των εργαζοµένων σ’ αυτό τον τοµέα
και είναι σκόπιµο να µειωθούν αυτές οι διαφορές.

(5)

Ο κοινοτικός χάρτης των θεµελιωδών κοινωνικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, που εγκρίθηκε στις 9 ∆εκεµβρίου
1989 («κοινωνικός χάρτης»), ορίζει στα σηµεία 7, 17 και 18
ότι: «Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς πρέπει να
οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών διαβίβασης και εργασίας των εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η βελτίωση αυτή πρέπει, επίσης, να επιφέρει, όπου είναι αναγκαίο,
την ανάπτυξη ορισµένων πλευρών της εργατικής νοµοθεσίας, όπως οι διαδικασίες οµαδικών απολύσεων ή οι διαδικασίες πτώχευσης. Η πληροφόρηση, η διαβούλευση και η
συµµετοχή των εργαζοµένων πρέπει να αναπτυχθούν µε τον
κατάλληλο τρόπο, σύµφωνα µε τα κρατούντα στα διάφορα
κράτη µέλη. Η εν λόγω πληροφόρηση, διαβούλευση και
συµµετοχή πρέπει να πραγµατοποιούνται εγκαίρως, ιδίως
όταν πραγµατοποιούνται αναδιαρθρώσεις ή συγχωνεύσεις
επιχειρήσεων που έχουν αντίκτυπο στην απασχόληση εργαζοµένων».

(1) Γνώµη που διατυπώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2000 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ C 367 της 20.12.2000, σ. 21.
3
( ) ΕΕ L 61 της 5.3.1977, σ. 26.
(4) Βλέπε παράρτηµα Ι µέρος Α.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί
Άρθρο 1
1. α) Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε µεταβίβαση
επιχείρησης, εγκατάστασης ή τµήµατος επιχείρησης ή εγκατάστασης σε άλλον εργοδότη, ως αποτέλεσµα νοµικής µεταβίβασης ή συγχώνευσης.
β) Υπό την επιφύλαξη του στοιχείου α) και των ακολούθων
διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρείται ως µεταβίβαση,
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, η µεταβίβαση µιας
οικονοµικής οντότητας που διατηρεί την ταυτότητά της, η
οποία νοείται ως σύνολο οργανωµένων πόρων µε σκοπό την
άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας, είτε κυρίας είτε δευτερεύουσας.
(5) ΕΕ L 48 της 22.2.1975, σ. 29· οδηγία η οποία αντικαταστάθηκε από
την οδηγία 98/59/ΕΚ (ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16).
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γ) Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε δηµόσιες ή ιδιωτικές
επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν κερδοσκοπικές ή µη οικονοµικές δραστηριότητες. Η διοικητική αναδιοργάνωση δηµοσίων
διοικητικών αρχών ή η µεταβίβαση διοικητικών καθηκόντων
µεταξύ δηµοσίων διοικητικών αρχών δεν θεωρείται ως µεταβίβαση κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.
2.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται όταν και εφόσον η µεταβιβαστέα επιχείρηση, η εγκατάσταση ή το τµήµα επιχείρησης ή εγκατάστασης ευρίσκεται στο πεδίο εδαφικής εφαρµογής της συνθήκης.
3.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα ποντοπόρα σκάφη.
Άρθρο 2

1.

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

α) «εκχωρητής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λόγω µιας
µεταβιβάσεως κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1
χάνει την ιδιότητα του εργοδότη στην επιχείρηση, την εγκατάσταση ή το τµήµα επιχείρησης ή εγκατάστασης·
β) «εκδοχέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που, λόγω µεταβιβάσεως κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 αποκτά
την ιδιότητα του εργοδότη στην επιχείρηση, την εγκατάσταση ή
το τµήµα επιχείρησης ή εγκατάστασης·
γ) «εκπρόσωποι των εργαζοµένων» και συναφείς εκφράσεις: οι
εκπρόσωποι των εργαζοµένων που προβλέπονται από τις
νοµοθεσίες ή τις πρακτικές των κρατών µελών·
δ) «εργαζόµενος»: πρόσωπο το οποίο, στο οικείο κράτος µέλος,
προστατεύεται ως εργαζόµενος δυνάµει της εθνικής εργατικής
νοµοθεσίας.
2.
Η παρούσα οδηγία δε θίγει την εθνική νοµοθεσία όσον
αφορά τον ορισµό της σύµβασης εργασίας ή της εργασιακής
σχέσης.
Εντούτοις, τα κράτη µέλη δεν αποκλείουν από το πεδίο εφαρµογής
της παρούσας οδηγίας συµβάσεις εργασίας ή εργασιακές σχέσεις µε
µοναδική αιτία:
α) τον αριθµό των ωρών εργασίας που πραγµατοποιήθηκαν ή που
πρέπει να πραγµατοποιηθούν·
β) ότι πρόκειται για εργασιακές σχέσεις που διέπονται από σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, κατά την έννοια του άρθρου
1 σηµείο 1 της οδηγίας 91/383/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
25ης Ιουνίου 1991, για τη συµπλήρωση των µέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και
της υγείας κατά την εργασία των εργαζοµένων σε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σχέση πρόσκαιρης εργασίας (1), ή
γ) ότι πρόκειται για πρόσκαιρες εργασιακές σχέσεις κατά την
έννοια του άρθρου 1 σηµείο 2 της οδηγίας 91/383/ΕΟΚ, και
ότι η µεταβιβαζόµενη εγκατάσταση, επιχείρηση ή τµήµα αυτών
είναι η επιχείρηση παροχής ευκαιριακής εργασίας, η οποία είναι
ο εργοδότης, ή µέρος αυτής.
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κατά την ηµεροµηνία της µεταβιβάσεως, µεταβιβάζονται, διά της
µεταβιβάσεως αυτής, στον εκδοχέα.
Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν ότι, µετά την ηµεροµηνία
της µεταβίβασης, ο εκχωρητής και ο εκδοχέας εξακολουθούν να
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, ως προς υποχρεώσεις
που γεννήθηκαν πριν από τη µεταβίβαση και απορρέουν από σύµβαση εργασίας ή εργασιακή σχέση, οι οποίες υφίσταντο κατά την
ηµεροµηνία της µεταβίβασης.
2.
Τα κράτη µέλη δύνανται να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα
προκειµένου να διασφαλισθεί ότι ο εκχωρητής γνωστοποιεί στον
εκδοχέα όλα τα µεταβιβαζόµενα δικαιώµατα και υποχρεώσεις,
δυνάµει του παρόντος άρθρου, στο βαθµό που αυτά είναι ή έπρεπε
να είναι γνωστά στον εκχωρητή κατά τον χρόνο της µεταβίβασης.
Παράλειψη του εκχωρητή να ενηµερώσει τον εκδοχέα για τα εν
λόγω δικαιώµατα και υποχρεώσεις, δεν θίγει τη µεταβίβαση αυτών
των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, ούτε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων κατά του εκδοχέα ή/και του εκχωρητή όσον αφορά αυτά
τα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις.
3.
Μετά τη µεταβίβαση, ο εκδοχέας εξακολουθεί να τηρεί τους
συµφωνηθέντες µε συλλογική σύµβαση όρους εργασίας, ως αυτοί
εφαρµόζονται και έναντι του εκχωρητή, σύµφωνα µε τη σύµβαση,
µέχρι την ηµεροµηνία της καταγγελίας ή λήξεως της συλλογικής
συµβάσεως ή της ενάρξεως της ισχύος ή εφαρµογής άλλης συλλογικής συµβάσεως.
Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν την περίοδο τηρήσεως των
εν λόγω όρων εργασίας, υπό την αίρεση ότι η περίοδος αυτή δεν
θα είναι κατώτερη του έτους.
4. α) Εκτός εάν τα κράτη µέλη προβλέπουν άλλως, οι παράγραφοι
1 και 3 δεν εφαρµόζονται επί των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε παροχές λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή προς επιζώντες βάσει συµπληρωµατικών συστηµάτων επαγγελµατικής ή
διεπαγγελµατικής συνταξιοδότησης, που ισχύουν, εκτός των
προβλεποµένων εκ του νόµου συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως των κρατών µελών.
β) Ακόµη και όταν δεν προβλέπουν, σύµφωνα µε το στοιχείο α),
ότι οι παράγραφοι 1 και 3 εφαρµόζονται επί αυτών των
δικαιωµάτων, τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα µέτρα
για την προστασία των συµφερόντων των εργαζοµένων,
καθώς και των προσώπων που έχουν ήδη εγκαταλείψει την
επιχείρηση του εκχωρητή κατά τη στιγµή της µεταβίβασης,
όσον αφορά τα κεκτηµένα δικαιώµατά τους ή εκείνα που
πρόκειται να αποκτηθούν για παροχές λόγω γήρατος, περιλαµβανοµένων των παροχών προς επιζώντες βάσει των
συµπληρωµατικών συστηµάτων που αναφέρονται στο στοιχείο α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

∆ιασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων

Άρθρο 4

Άρθρο 3

1.
Η µεταβίβαση µιας επιχείρησης, µιας εγκατάστασης, ή ενός
τµήµατος επιχείρησης ή εγκατάστασης, δεν συνιστά αυτή καθ’
εαυτή λόγο απολύσεως για τον εκχωρητή ή τον εκδοχέα. Η διάταξη
αυτή δεν εµποδίζει απολύσεις για οικονοµικούς, τεχνικούς ή
οργανωτικούς λόγους, που συνεπάγονται µεταβολές του εργατικού
δυναµικού.

1.
Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του εκχωρητή, που απορρέουν από σύµβαση εργασίας ή από εργασιακή σχέση υφισταµένη
(1) ΕΕ L 206 της 29.7.1991, σ. 19.
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Τα κράτη µέλη δύνανται να προβλέπουν ότι το πρώτο εδάφιο δεν
εφαρµόζεται σε ορισµένες ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων που δεν
καλύπτονται από τη νοµοθεσία ή την πρακτική των κρατών µελών
ως προς την προστασία τους έναντι της απολύσεως.
2.
Αν η σύµβαση εργασίας ή η εργασιακή σχέση καταγγελθεί
λόγω του ότι η µεταβίβαση συνεπάγεται ουσιαστική µεταβολή των
όρων εργασίας εις βάρος του εργαζοµένου, η καταγγελία της
συµβάσεως εργασίας ή της εργασιακής σχέσεως θεωρείται ότι
επήλθε εξαιτίας του εργοδότη.
Άρθρο 5
1.
Εκτός εάν τα κράτη µέλη προβλέπουν άλλως, τα άρθρα 3 και
4 δεν εφαρµόζονται στη µεταβίβαση επιχείρησης, εγκατάστασης ή
τµήµατος επιχείρησης ή εγκατάστασης, όταν ο εκχωρητής υπόκειται
σε διαδικασία πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία αφερεγγυότητας, κινηθείσα µε σκοπό την εκκαθάριση των
περιουσιακών στοιχείων του εκχωρητή και οι διαδικασίες αυτές
διεξάγονται υπό έτην εποπτεία αρµόδιας δηµόσιας αρχής (που
µπορεί να είναι σύνδικος πτωχεύσεως, εξουσιοδοτηµένος από αρµόδια δηµόσια αρχή).
2.
Όταν τα άρθρα 3 και 4 εφαρµόζονται σε µεταβίβαση, κατά
τη διάρκεια διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά του εκχωρητή (ανεξάρτητα από το εάν η διαδικασία αυτή έχει κινηθεί για την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του εκχωρητή), και εφόσον η
διαδικασία αυτή τελεί υπό την εποπτεία αρµόδιας δηµόσιας αρχής
(που µπορεί να είναι σύνδικος πτωχεύσεως, ορισθείς από την εθνική
νοµοθεσία), ένα κράτος µέλος µπορεί να προβλέπει ότι:
α) υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 1, οι οφειλές
του εκχωρητή, που απορρέουν από συµβάσεις εργασίας ή από
εργασιακές σχέσεις και ήταν πληρωτέες πριν από τη µεταβίβαση
ή πριν από την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας δεν
µεταβιβάζονται στον εκδοχέα, υπό την προϋπόθεση ότι µε
αυτήν τη διαδικασία παρέχεται, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία
αυτού του κράτους µέλους, προστασία τουλάχιστον ισοδύναµη
προς την προβλεπόµενη για τις περιπτώσεις που διέπονται από
την οδηγία 80/987/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 1980, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών
µελών σχετικά µε την προστασία των µισθωτών σε περίπτωση
αφερεγγυότητος του εργοδότη (1), ή/και
β) ο εκδοχέας, ο εκχωρητής ή το ή τα πρόσωπα που ασκούν
καθήκοντα εκχωρητή, αφενός, και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων, αφετέρου, είναι δυνατό να συµφωνήσουν µεταβολές, στο
βαθµό που το επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία ή πρακτική, των
όρων και προϋποθέσεων απασχόλησης των εργαζοµένων, προκειµένου να διατηρηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης, µέσω της
επιβίωσης της επιχείρησης, ή του τµήµατος αυτών.
3.
Ένα κράτος µέλος µπορεί να εφαρµόσει την παράγραφο 2
στοιχείο β) στις µεταβιβάσεις όπου ο εκχωρητής ευρίσκεται σε
κατάσταση σοβαρής οικονοµικής κρίσης, όπως ορίζεται από το
εθνικό δίκαιο, εφόσον η κατάσταση κηρύσσεται από αρµόδια δηµόσια αρχή και είναι ανοιχτή στη δικαστική εποπτεία, και µε την
προϋπόθεση ότι οι διατάξεις αυτές υπήρχαν ήδη στην εθνική
νοµοθεσία µέχρι τις 17 Ιουλίου 1998.
Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τις συνέπειες αυτής της
διάταξης, πριν από τις 17 Ιουλίου 2003 και υποβάλει ενδεδειγµένες προτάσεις στο Συµβούλιο.
(1) ΕΕ L 283 της 20.10.1980, σ. 23· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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4.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα, για να
αποφευχθεί η καταχρηστική προσφυγή στις διαδικασίες αφερεγγυότητας, µε σκοπό να στερηθούν οι εργαζόµενοι των δικαιωµάτων
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 6
1.
Εάν η εγκατάσταση, επιχείρηση ή τµήµα εγκατάστασης ή
επιχείρησης διατηρεί την αυτονοµία της, το καθεστώς και η λειτουργία των εκπροσώπων ή της αντιπροσωπείας των εργαζοµένων,
που θίγονται από τη µεταβίβαση, διατηρούνται µε τους ίδιους
όρους και υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες µε αυτές που ίσχυαν πριν
από την ηµεροµηνία της µεταβίβασης, δυνάµει νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων ή συµφωνιών, µε την επιφύλαξη
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη σύσταση
της αντιπροσωπείας των εργαζοµένων.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται όταν, σύµφωνα µε τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ή την πρακτική των
κρατών µελών ή κατόπιν της συµφωνίας µε τους εκπροσώπους των
εργαζοµένων, πληρούνται οι αναγκαίοι όροι για το νέο διορισµό
εκπροσώπων των εργαζοµένων ή την ανασύσταση της αντιπροσωπείας τους.
Όταν ο εκχωρητής υπόκειται σε πτωχευτική διαδικασία ή σε
οποιαδήποτε ανάλογη διαδιασία αφερεγγυότητας κινηθείσα µε
σκοπό την εκκαθάριση των περιουσιακών του στοιχείων και οι
διαδικασίες αυτές διεξάγονται υπό την εποπτεία αρµόδιας δηµόσιας
αρχής (που µπορεί να είναι σύνδικος πτωχεύσεως, εξουσιοδοτηµένος από αρµόδια αρχή), τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν τα
αναγκαία µέτρα, για να εξασφαλίζουν ότι οι µεταβιβαζόµενοι εργαζόµενοι εκπροσωπούνται δεόντως µέχρι τη νέα εκλογή ή ορισµό
εκπροσώπων των εργαζοµένων.
Αν η εγκατάσταση, επιχείρηση ή τµήµα εγκατάστασης ή επιχείρησης δεν διατηρεί την αυτονοµία της, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, για να διασφαλίζεται ότι οι µεταβιβασθέντες εργαζόµενοι, οι οποίοι διέθεταν εκπροσώπηση πριν από τη
µεταβίβαση, εξακολουθούν να εκπροσωπούνται δεόντως και κατά
την περίοδο που απαιτείται για την ανασύσταση ή το νέο διορισµό
της αντιπροσωπείας των εργαζοµένων σύµφωνα µε την εθνική
νοµοθεσία ή πρακτική.
2.
Αν η θητεία των εκπροσώπων των εργαζοµένων που θίγονται
από τη µεταβίβαση λήγει λόγω αυτής της µεταβιβάσεως, οι
εκπρόσωποι αυτοί συνεχίζουν να απολαύουν την προστασίας που
προβλέπεται από τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ή την πρακτική των κρατών µελών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Πληροφόρηση και διαβούλευση
Άρθρο 7
1.
Ο εκχωρητής και ο εκδοχέας υποχρεούνται να πληροφορούν
τους εκπροσώπους των εργαζοµένων τους που θίγονται από µια
µεταβίβαση, για τα ακόλουθα σηµεία:
— ηµεροµηνία ή προτεινόµενη ηµεροµηνία µεταβίβασης,
— λόγοι µεταβιβάσεως,
— νοµικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες της µεταβιβάσεως για τους εργαζοµένους,
— προβλεπόµενα µέτρα όσον αφορά τους εργαζοµένους.
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Ο εκχωρητής είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζοµένων του, εγκαίρως, πριν
από την πραγµατοποίηση της µεταβιβάσεως.

— για τα προβλεπόµενα µέτρα όσον αφορά τους εργαζοµένους.

Ο εκδοχέας είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζοµένων του εγκαίρως, και
οπωσδήποτε πριν οι εργαζόµενοί του θιγούν άµεσα από την µεταβίβαση, ως προς τις συνθήκες απασχολήσεως και εργασίας.

Τελικές διατάξεις

2.
Όταν ο εκχωρητής ή ο εκδοχέας προτίθενται να λάβουν
µέτρα όσον αφορά τους συγκεκριµένους εργαζοµένους, είναι υποχρεωµένοι να προβαίνουν εγκαίρως σε διαβουλεύσεις για τα µέτρα
αυτά µε τους εκπροσώπους των εν λόγω εργαζοµένων προκειµένου
να επιτευχθεί συµφωνία.
3.
Τα κράτη µέλη, των οποίων οι νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις προβλέπουν τη δυνατότητα για τους
εκπροσώπους των εργαζοµένων να προσφεύγουν σε αρχή διαιτησίας, για να επιτύχουν απόφαση για τα µέτρα που πρόκειται να
ληφθούν σε σχέση µε τους εργαζόµενους, µπορούν να περιορίσουν
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2, στις
περιπτώσεις που η πραγµατοποιούµενη µεταβίβαση προκαλεί αλλαγές στο επίπεδο της εγκατάστασης, οι οποίες είναι δυνατόν να
συνεπάγονται ουσιώδη µειονεκτήµατα για σηµαντικό µέρος των
εργαζοµένων.
Η πληροφόρηση και οι διαβουλεύσεις πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα µέτρα που προβλέπονται όσον αφορά τους εργαζοµένους.
Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται και οι διαβουλεύσεις να
διενεργούνται εγκαίρως, πριν πραγµατοποιηθούν οι αλλαγές στο
επίπεδο της εγκατάστασης, οι οποίες προβλέπονται στο πρώτο
εδάφιο.
4.
Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ισχύουν
ανεξάρτητα από το αν η απόφαση που καταλήγει σε µεταβίβαση
έχει ληφθεί από τον εργοδότη ή από επιχείρηση που ελέγχει τον
εργοδότη.
Κατά την εξέταση καταγγελειών για παραβιάσεις των απαιτήσεων
πληροφόρησης και διαβούλευσης, οι οποίες προβλέπονται από την
παρούσα οδηγία, δεν γίνεται δεκτό ως δικαιολογία, επιχείρηµα που
βασίζεται στο γεγονός ότι δεν παρασχέθηκαν οι πληροφορίες από
επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη.
5.
Τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίσουν τις υποχρεώσεις που
καθορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, σε επιχειρήσεις ή
εγκαταστάσεις οι οποίες πληρούν, ως προς τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούν, τις προϋποθέσεις για την εκλογή ή το
διορισµό συλλογικού οργάνου εκπροσώπησης των εργαζοµένων.
6.
Τα κράτη µέλη προβλέπουν ότι, όταν σε µία επιχείρηση ή
εγκατάσταση δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζοµένων, για
λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση αυτών των τελευταίων, οι
εργαζόµενοι πρέπει να ενηµερώνονται εκ των προτέρων:
— για την ηµεροµηνία ή την προτεινόµενη ηµεροµηνία της µεταβίβασης,
— για τους λόγους της µεταβίβασης,
— για τις νοµικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες της µεταβίβασης για τους εργαζοµένους,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Άρθρο 8
Η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν ή
να εισάγουν ευνοϊκότερες για τους εργαζοµένους νοµοθετικές,
κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις ή να προωθούν ή επιτρέπουν
την εφαρµογή ευνοϊκότερων για τους εργαζοµένους συλλογικών
συµβάσεων ή συµφωνιών που συνάπτονται µεταξύ των κοινοτικών
εταίρων.
Άρθρο 9
Τα κράτη µέλη εισάγουν στην εθνική έννοµη τάξη τα µέτρα που
απαιτούνται για να έχουν όλοι οι εργαζόµενοι και οι εκπρόσωποι
των εργαζοµένων, οι οποίοι θεωρούν ότι ζηµιώνονται, λόγω αθετήσεως των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την παρούσα οδηγία,
τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους διά της δικαστικής οδού, µετά, ενδεχοµένως, από προσφυγή σε άλλες αρµόδιες
αρχές.
Άρθρο 10
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο ανάλυψη των επιπτώσεων
της παρούσας οδηγίας πριν από τις 17 Ιουλίου 2006 και, ενδεχοµένως, προτείναι τις αναγκαίες τροποποιήσεις.
Άρθρο 11
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, τις οποίες
υιοθετούν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 12
Η οδηγία 77/187/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία που
αναφέρεται στο παράρτηµα Ι µέρος Α, καταργείται, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς και εφαρµογής που αναφέρονται στο παράρτηµα Ι
µέρος Β.
Οι αναφορές στην καταργηθείσα οδηγία νοούνται ότι γίνονται στην
παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 13
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
διµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 14
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2001.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. RINGHOLM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΜΕΡΟΣ Α
Οδηγία που καταργήθηκε και η τροποποίηση της
(που αναφέρεται στο άρθρο 12)
Οδηγία 77/187/ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 61 της 5.3.1977, σ. 26)
Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 201 της 17.7.1998, σ. 88)
ΜΕΡΟΣ Β
Κατάλογος προθεσµιών µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο
(που αναφέρονται στο άρθρο 12)
Οδηγία

Καταληκτική ηµεροµηνία µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

77/187/ΕΟΚ

16 Φεβρουαρίου 1979

98/50/ΕΚ

17 Ιουλίου 2001

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Οδηγία 77/187/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 4α

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 7α

Άρθρο 9

Άρθρο 7β

Άρθρο 10

Άρθρο 8

Άρθρο 11

—

Άρθρο 12

—

Άρθρο 13

—

Άρθρο 14

—

Παράρτηµα Ι

—

Παράρτηµα ΙΙ

22.3.2001

