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§1. Όμιλοι επιχειρήσεων (Ο.Ε.) και συνεπαγόμενα προβλήματα 

(αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου) 

 

   Πρώτιστα, οι σύγχρονες οικονομικές συνθήκες και οι ατέρμονα 

μεταβαλλόμενες ανάγκες στη διεθνή οικονομική σκηνή έχουν 

δημιουργήσει την αδήριτη ανάγκη για συγκέντρωση των επιχειρήσεων, 

και ιδίως των μεγάλων Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς, πλέον, δεν 

μπορούν, κατά κόρον, να ανταποκριθούν στα νέα χρηματοοικονομικά 

δεδομένα. Κατά συνέπεια, έχοντας ως άμεσο ή απώτερο σκοπό την 

περάτωση των φιλόδοξων οικονομικών τους στόχων, την εξάπλωση της 

επιχειρηματικής τους επιρροής και τη μεγιστοποίηση των κεφαλαίων 

τους, οδηγούνται σε διάφορων ειδών συμπράξεις.  

   Σύμφωνα με τη νομική επιστήμη υπάρχουν τριών ειδών συμπράξεις1: 

α) Η σύμπραξη, η οποία έχει συμβατικό ή κοινοπρακτικό χαρακτήρα. 

Συνακόλουθα, στην πρακτική συναντάμε τις οριζόντιες συμπράξεις, τις 

ρυθμιστικές του ανταγωνισμού συμπράξεις (καρτέλ), με απαραίτητο 

βέβαια κριτήριο να μην αντίκεινται στο νόμο 703/1977 και τις ευκαιριακές 

συμπράξεις (π.χ. κονσόρτσιουμ), β) η μεγαλύτερης βαρύτητας μορφή 

σύμπραξης, λόγω της απεμπολής της νομικής προσωπικότητας μιας ή 

περισσοτέρων επιχειρήσεων προς τη διατήρηση της νομικής υπόστασης 

μόνο μιας, η οποία επιτυγχάνεται με τη συγχώνευση, την εξαγορά και τη 

διάσπαση επιχειρήσεων και γ) η μορφή σύνδεσης επιχειρήσεων, η οποία 

θα αποτελέσει το αντικείμενο της εργασίας αυτής και η οποία ονομάζεται 

σύνδεση επιχειρήσεων.  

   Κατά τη σύνδεση επιχειρήσεων, λοιπόν, οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

δεν απεμπολούν την νομική τους προσωπικότητα, αλλά όλες πλην μίας 

χάνουν την εξουσία αυτοδιοίκησής τους και υπάγονται, πλέον οικονομικά 

και οργανωτικά στην εξουσιάζουσα επιχείρηση. Επομένως, η 

εξουσιάζουσα και οι εξουσιαζόμενες επιχειρήσεις τελούν υπό ενιαία 

διοίκηση. Επιπρόσθετα, οι συμμετέχουσες στη σύνδεση επιχειρήσεις δεν 

είναι απαραίτητο να έχουν το ίδιο ή παρόμοιο αντικείμενο 

δραστηριοποίησης ή να περιλαμβάνονται στην ίδια οικονομική βαθμίδα, 

καθώς μπορούν να υπάρχουν τόσο ομογενείς όσο και ετερογενείς όμιλοι. 

Μάλιστα, αν μελετήσουμε το νομικό καθεστώς, το οποίο διέπει τις 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις, μπορούμε να συμπεράνουμε πως η σύνδεση 

αυτή των επιχειρήσεων έχει σημαντικά πλεονεκτήματα και σημαντικά 

αποτελέσματα ως προς τη νέα, πλέον, οικονομική δύναμη του ομίλου 

επιχειρήσεων. Από τη μία, λοιπόν, συνδέονται οικονομικά κεφάλαια και 

                                                           
1 Νικόλαος Κ. Ρόκας, Εμπορικές Εταιρίες, εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ. 540 επ. 
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δυναμικό περισσότερων της μίας επιχειρήσεων υπό ενιαία διοίκηση και 

από την άλλη δε χάνεται η ευελιξία των μικρότερων επιχειρήσεων και η 

συνακόλουθη διάσπαση της ευθύνης και του επιχειρηματικού κινδύνου2. 

   Η έννοια των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην ελληνική έννομη τάξη 

εντοπίζεται κυρίως στον αναθεωρημένο νόμο 2190/1920 αλλά και στους 

νόμους 1041/1980, 3428/2005 και 3455/2006, στους οποίους γίνονται 

παραπομπές στο άρθρο 42ε  παρ. 5 του νόμου 2190/1920. Βάσει, 

λοιπόν, του άρθρου 42ε παρ. 5, το οποίο προσαρμόστηκε στην οδηγία 

83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις εκείνες μεταξύ των 

οποίων υπάρχει σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική. 

Συνακόλουθα, σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική υπάρχει όταν 

μια επιχείρηση (μητρική): α) έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των 

δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (θυγατρική), β) ελέγχει την 

πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης (της 

θυγατρικής) μετά από συμφωνία με τους μετόχους ή τους εταίρους της 

επιχείρησης αυτής, γ) συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης 

και έχει το δικαίωμα, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων, να διορίζει ή να παύει 

την πλειοψηφία των μελών της διοίκησης της επιχειρήσεως αυτής (της 

θυγατρικής) και δ) ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση (τη 

θυγατρική). Αξιοσημείωτο είναι ότι σύμφωνα με το νόμο δεσπόζουσα 

θέση υφίσταται όταν η μητρική επιχείρηση διαθέτει τουλάχιστον, άμεσα ή 

έμμεσα, το 20% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της 

θυγατρικής και παράλληλα ασκεί κυρίαρχη επιρροή στη διοίκηση ή τη 

λειτουργία της. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί πως η διάταξη 

αυτή, μολονότι υπάρχει σε νόμο, ο οποίος αφορά το εταιρικό δίκαιο και 

δη το δίκαιο των Α.Ε., η έννοια  αυτή των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

βρίσκει εφαρμογή και στους υπόλοιπους κλάδους του δικαίου, όπως 

είναι, προφανώς, και το εργατικό δίκαιο3. 

   Συνακόλουθα, στην  ελληνική επικράτεια, κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει 

η ονομαζόμενη συμμετοχική σύνδεση επιχειρήσεων. Ο κύριος λόγος του 

φαινομένου αυτού είναι το γεγονός ότι αποτελεί την πιο εύχρηστη και 

ευέλικτη μορφή σύνδεσης, γενεσιουργού του φαινομένου της 

                                                           
2 Δημήτριος Τσολάκος (μεταπτυχιακός φοιτητής), επιβλέπων καθηγητής Δ.Α. Τραυλός – 

Τζανετάτος, Διπλωματική εργασία στο εργατικό δίκαιο «οι επιπτώσεις του φαινομένου 

της ομιλοποίησης στις ατομικές σχέσεις εργασίας», ΕΚΠΑ, Τμήμα Νομικής, Αθήνα 2009, 

σελ 2  
3 Νικόλαος Κ. Ρόκας, Εμπορικές Εταιρίες, εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ 541 επ. 
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ομιλοποίησης. Επιπρόσθετα, η σύνδεση αυτή, η οποία δημιουργείται με 

τη συμμετοχή μιας εταιρείας (μητρική) σε άλλη (θυγατρική) ή και άλλες 

(αδελφές), είναι η σχέση εκείνη μεταξύ των διάφορων επιχειρήσεων, η 

οποία χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα άσκησης επιρροής μιας 

(μητρικής) επιχείρησης σε άλλη (θυγατρική) μέσω των διοικητικών 

συμμετοχικών δικαιωμάτων, σχετιζομένων με την ιδιότητα της πρώτης ως 

εταίρου της δεύτερης. Ιδιαίτερη οικονομική δυναμική και σπουδαιότητα 

έχει αναπτύξει στην Ελλάδα η μορφή αυτή σύνδεσης στον τραπεζικό 

τομέα, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό. Οι βασικοί λόγοι της 

καθιέρωσης και της προτίμησης της συμμετοχικής σύνδεσης στην 

επιχειρηματική πρακτική είναι, πρώτον, η χρηματοδότηση των νέων 

επενδυτικών δραστηριοτήτων και της αύξησης του κεφαλαίου 

επιχειρήσεων με στόχο την οικονομική τους εξυγίανση, η ανάπτυξη 

σχετικών «παρατραπεζικών» δραστηριοτήτων από τις τράπεζες και η 

επέκταση της δράσης τους στο εξωτερικό4. 

   Κατά συνέπεια, οι όμιλοι επιχειρήσεων, οι οποίοι, όπως 

προαναφέραμε, χαρακτηρίζονται κυρίως από το στοιχείο της άσκησης 

ενιαίας διοίκησης, και ο τρόπος σύνδεσης που τους χαρακτηρίζει 

διακρίνονται, πέραν της συμμετοχικής σύνδεσης,  σε ορισμένες 

επιμέρους κατηγορίες. Αρχικά διάκριση των ομίλων με βάση το κριτήριο 

του «κατόχου» της εξουσίας. Επομένως, μπορεί η άσκηση ενιαίας 

διοίκησης να ασκείται είτε από μία από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

(μητρική ή κυρίαρχη επιχείρηση), με αποτέλεσμα να έχουμε Όμιλο 

Επιχειρήσεων εξουσιαστικής δομής (Unterordnungskonzern) , είτε από 

όλες τις επιχειρήσεις σε ισότιμη βάση, με συνέπεια να έχουμε Ομίλους 

Επιχειρήσεων μη εξουσιαστικής δομής (Gleichordnungskonzern). Όπως 

αναφέρει και ο Δ. Τραυλός – Τζανετάτος «το εργατικό δίκαιο ενδιαφέρει 

βασικά ο ΟΕ (Όμιλος Επιχειρήσεων) εξουσιαστικής δομής, τόσο λόγω 

της επικράτησής του ως κατ’ εξοχήν τύπου ΟΕ σε εθνικό και διεθνικό 

επίπεδο, όσο και, κυρίως, λόγω της ίδιας της φύσης, της γενεσιουργού 

προβλημάτων για τους εργαζομένους». Μάλιστα, όμιλοι επιχειρήσεων 

εξουσιαστικής δομής, οι οποίοι διαθέτουν υπερεθνικές οικονομικές δομές, 

αποτελούν τους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων. 

   Επιπλέον, με κριτήριο τον κλάδο παραγωγικής δραστηριότητας των 

επιμέρους επιχειρήσεων, οι Όμιλοι Επιχειρήσεων διακρίνονται σε 

μονοκλαδικούς ή ομοιοκλαδικούς και πολυκλαδικούς ή ετεροκλαδικούς 

                                                           
4 Δ.Α. Τραυλός – Τζανετάτος, Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στους ομίλους 

επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 1992, σελ 21 επ.  
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ομίλους (Mischkonzerne). Πιο συγκεκριμένα, οι ΟΕ διακρίνονται σε 

οριζόντιους, κάθετους και διαγώνιους ή ετερογενείς. Οι πρώτοι παράγουν 

και διαθέτουν στην αγορά τα ίδια ή όμοια αγαθά ή υπηρεσίες. Οι δεύτεροι 

αναλαμβάνουν επιχειρηματικές δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν 

διάφορα επίπεδα παραγωγικής και εμπορίας, ενώ οι τρίτοι 

δραστηριοποιούνται οικονομικά και παραγωγικά σε ένα ευρύ φάσμα 

αγαθών ή υπηρεσιών ανομοιογενών και μη σχετιζόμενων μεταξύ τους5.   

   Επίσης, οι επιχειρήσεις μπορεί να οργανώνονται συγκεντρωτικά 

(όμιλος συγκεντρωτικής διαχείρισης κεφαλαίων). Στην περίπτωση αυτή, η 

μητρική δεν περιορίζεται στο σχεδιασμό της ενιαίας οικονομικής 

πολιτικής, αλλά, παράλληλα, ασκεί στενή διαχείριση των θυγατρικών 

επιχειρήσεών της. Από την άλλη μεριά, μπορεί να οργανώνονται 

αποκεντρωτικά, δηλαδή να καταλείπονται κάπως ευρύτερα περιθώρια 

οικονομικής πρωτοβουλίας στις θυγατρικές επιχειρήσεις (όμιλος 

αποκεντρωτικής διαχείρισης κεφαλαίων)6.  

   Όσον αφορά το σημαντικότερο γνώρισμα των ΟΕ και κυρίως το βασικό 

– δομικό οργανωτικό γνώρισμα δράσης τους, έγκειται στην υφιστάμενη 

αναντιστοιχία μεταξύ της οικονομικής – επιχειρηματικής δομής και 

νομικής – λειτουργικής τους απεικόνισης. Συνακόλουθα, η αναντιστοιχία 

αυτή γίνεται εμφανέστερη όταν πρόκειται για ΟΕ με μηδαμινή ή 

ανύπαρκτη οικονομική αυτοτέλεια των θυγατρικών επιχειρήσεων και 

οργάνωση, οριζόντια και κάθετη, της παραγωγικής διαδικασίας, με 

αποτέλεσμα οι αυθύπαρκτες νομικά επιχειρήσεις να ισοδυναμούν στην 

πραγματικότητα με απλές, νομικά εξαρτημένες, παραγωγικές 

εκμεταλλεύσεις, ενταγμένες οργανικά στην εξυπηρέτηση ενός ενιαίου 

παραγωγικού σκοπού. Κατά συνέπεια, οι ΟΕ, παρά το γεγονός ότι 

συγκροτούν μία επιχειρηματική – οικονομική ενότητα, σε νομικό επίπεδο 

αποκρύπτουν τη δυναμική αυτή, επειδή, εξαιτίας της μη αναγνώρισης, 

ακόμα, σε αυτούς ενιαίας νομικής υπόστασης και προσωπικότητας, 

εκφράζονται κερματισμένα μέσω της δράσης των νομικά αυθύπαρκτων 

επιχειρήσεων -  μελών τους7.  

                                                           
5
 Δ.Α. Τραυλός – Τζανετάτος, Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στους ομίλους 

επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 1992, σελ 16 επ. 

 
6 Δημήτριος Τσολάκος (μεταπτυχιακός φοιτητής), επιβλέπων καθηγητής Δ.Α. Τραυλός – 

Τζανετάτος, Διπλωματική εργασία στο εργατικό δίκαιο «οι επιπτώσεις του φαινομένου 

της ομιλοποίησης στις ατομικές σχέσεις εργασίας», ΕΚΠΑ, Τμήμα Νομικής, Αθήνα 2009, 

σελ 4 
7 Δ.Α. Τραυλός – Τζανετάτος, Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στους ομίλους 

επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 1992, σελ 17-21 
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   Συνεπώς, συμπεραίνουμε πως η νομική αυτή πραγματικότητα 

συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ισχυροποίηση της έννοιας του Ομίλου 

Επιχειρήσεων. Οι ΟΕ, λοιπόν, όπως προαναφέραμε, έχουν τη 

δυνατότητα να συγκεντρώνουν υπό ενιαία διοίκηση μεγάλα κεφάλαια,8 

αλλά να διασπούν τον επιχειρηματικό κίνδυνο και τη συνεπαγόμενη 

ενδεχόμενα ευθύνη, με αποτέλεσμα η μητρική και οι θυγατρικές να μην 

καλούνται να αντιμετωπίσουν εξ ολοκλήρου τον κίνδυνο που μπορεί να 

προκύψει από τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Βέβαια, ο 

«κατακερματισμός» αυτός της επιχειρηματικής ευθύνης έχει, προφανώς, 

θετικές συνέπειες για τους μετόχους των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

(ιδίως τους μεγαλομετόχους) αλλά δυσμενείς για  τους  υπόλοιπους 

συμμετέχοντες στην κοινωνική ζωή, και ειδικά, όπως θα δούμε στη 

συνέχεια, για τους εργαζόμενους στους ΟΕ9.  

   Κατά συνέπεια, δημιουργείται συχνά η ανάγκη για άρση της νομικής 

αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της θυγατρικής επιχείρησης, καθώς 

και για αναζήτηση και θεμελίωση ενδεχόμενης συμβατικής και 

εξωσυμβατικής ευθύνης και καταλογισμού της μητρικής επιχείρησης, ως 

διευθυντικού κέντρου του ΟΕ, για τις υποχρεώσεις των θυγατρικών της10.  

   Το ζήτημα αυτό αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις στους πολυεθνικούς 

ομίλους επιχειρήσεων11. Όπως σωστά επισημαίνεται «η έλλειψη 

συντονισμού των εθνικών ρυθμίσεων εξυπηρετεί ουσιαστικά την 

ελευθερία κινήσεων των πολυεθνικών, αφού η κάθε χώρα εγκατάστασής 

τους χωριστά μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των οικονομικών 

μονάδων που υπάγονται στη σφαίρα δικαιοδοσίας τους αλλά όχι και τη 

συνολική συμπεριφορά της επιχείρησης». Κάτω, λοιπόν, από το 

υπερεθνικό πρίσμα αποκτά το κρίσιμο πρόβλημα της άρσης του δυισμού 

επιχείρησης  και νομικής οργάνωσης ή, με άλλα λόγια, του εκτοπισμού 

της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της θυγατρικής εταιρείας και 

προσφυγής στη μητρική εταιρεία, μια νέα αξιολογική διάσταση. Αυτό 

συμβαίνει επειδή ενδεχόμενος παραμερισμός της νομικής 

                                                           
8 Δ.Α. Τραυλός – Τζανετάτος, Το εργατικό δίκαιο σε κρίσιμη καμπή, εκδόσεις 

Σάκκουλας, 1990, σελ 89 επ. 
9 Φωτεινή Δ. Δερμιτζάκη, Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου στους 

ομίλους επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ 24 επ. 

 
10 Θ. Λιακόπουλος, Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου στη νομολογία, 

εκδόσεις Σάκκουλας, 1993, σελ 134 επ.  
11 Δ.Α. Τραυλός – Τζανετάτος, Ο δανεισμός των εργαζομένων στους ομίλους 

επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 1991, σελ 17-21 
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προσωπικότητας συνεπάγεται αναγκαία και ταυτόχρονα την υπέρβαση 

των ορίων του εθνικού δικαίου.   

   

§2. Η απορρυθμιστική δράση των ομίλων επιχειρήσεων στο 

εργατικό δίκαιο 

 

    Άξια αναφοράς στο σημείο αυτό είναι η απορρυθμιστική δράση των 

ομίλων επιχειρήσεων στο εργατικό δίκαιο12. Πριν την εμφάνιση των ΟΕ η 

σχέση του εργαζομένου με τον εργοδότη βασιζόταν στην πρόσληψη του 

εργαζομένου από τον εργοδότη και στην προσφορά εργασίας σε αυτόν 

σε μία ανεξάρτητη επιχείρηση, η οποία διοικείτο αποκλειστικά από τον 

επιχειρηματία – εργοδότη. Κατά συνέπεια, ο εργοδότης αυτός ήταν 

εκείνος, ο οποίος αποφάσιζε για τους όρους της σύμβασης εργασίας, την 

οποία συνήπτε με τον εργαζόμενο. Αυτά, βέβαια, ισχύουν και σήμερα 

στις απλές επιχειρήσεις. 

   Στους Ομίλους Επιχειρήσεων, όμως, αναδεικνύεται σε βαρυσήμαντο 

ζήτημα ο προσδιορισμός του προσώπου του εργοδότη, τόσο για το 

ατομικό όσο και για το συλλογικό εργατικό δίκαιο. Το ζήτημα αυτό 

ανακύπτει εξαιτίας της ιδιομορφίας και του κυρίαρχου εννοιολογικού 

γνωρίσματος του ομίλου, ο οποίος αν και συγκροτεί μια ενιαία 

επιχειρηματική και οργανωτική δομή, είναι τυπικά κατακερματισμένος σε 

περισσότερα αυτοτελή νομικά πρόσωπα των οποίων η δράση, στο 

πλαίσιο της ενιαίας διοίκησης του ομίλου, προσανατολίζεται στην 

επιδίωξη του συμφέροντός του, του συμφέροντος δηλαδή, τελικά της 

μητρικής επιχείρησης. Το γεγονός αυτό, όμως, έχει ως αποτέλεσμα να 

ελλοχεύουν πολλοί και σημαντικοί κίνδυνοι για τα συμφέροντα, όχι μόνο 

των μικρομετόχων και των δανειστών του, αλλά πρώτιστα για τα 

συμφέροντα των εργαζομένων του. Κατά συνέπεια, η λήψη των 

αποφάσεων από ένα κέντρο εξουσίας διαφορετικό από τον τυπικά 

αντισυμβαλλόμενο εργοδότη αλλά και το γεγονός της στενής 

αλληλεξάρτησης και συνεργασίας των επιχειρήσεων του ομίλου γεννά σε 

πολλές περιπτώσεις την ανάγκη εντοπισμού του προσώπου του 

πραγματικού εργοδότη του εργαζομένου στο πλαίσιο του ομίλου. 

Συνακόλουθα, ενώ από οικονομική σκοπιά ο όμιλος επιχειρήσεων 

αποτελεί μια de facto ενιαία εργοδοτική οντότητα και σε πολλές 

περιπτώσεις αποτελεί οικονομικό/de facto εργοδότη των εργαζομένων 

                                                           
12 Δ.Α. Τραυλός – Τζανετάτος, Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στους ομίλους 

επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 1992, σελ 22 επ. 
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του, από νομικοδογματική σκοπιά, δε διαθέτει νομική προσωπικότητα 

και, συνεπώς, δεν μπορεί να αποκτήσει την ιδιότητα του εργοδότη ως 

ενιαίο και αυτοτελές υποκείμενο δικαίου13.  

 

§3. Ο γνήσιος δανεισμός εργαζομένων  στους Ομίλους 

Επιχειρήσεων   

    

   Με τη σύμβαση εργασίας τόσο αυτή που έχει ως αντικείμενο την 

εξαρτημένη εργασία, όσο κι αυτή που έχει ως αντικείμενο ανεξάρτητες 

υπηρεσίες, ο ένας των συμβαλλομένων υποχρεούται να παρέχει την 

εργασία του στον άλλο, αυτός δε να καταβάλει τον συμφωνηθέντα μισθό 

(648ΑΚ). Όπως όμως και στις υπόλοιπες συμβάσεις έτσι και στη 

σύμβαση εργασίας η διαμόρφωση της ενοχικής σχέσης δεν 

παρουσιάζεται πάντα με τόσο απλή μορφή, αλλά είναι συνήθης η 

παρεμβολή και τρίτων προσώπων14. 

   Η σύγχρονη οικονομική ζωή δίνει πολλά παραδείγματα τριμερών 

σχέσεων εργασίας, σχέσεων δηλαδή που εκτός από το μισθωτό και τον 

εργοδότη παρεμβάλλεται κι ένα τρίτο πρόσωπο. Η επιστήμη δέχεται ότι 

στις περιπτώσεις που ένας τρίτος χωρίς να είναι συμβαλλόμενος στη 

σύμβαση εργασίας απασχολεί για δικό της λογαριασμό ένα μισθωτό 

γίνεται κατάτμηση της εργοδοτικής ιδιότητας  και έχουμε δύο μερικούς 

εργοδότες, τον αρχικό και τον μεταγενέστερο15. 

   Η κατάτμηση της εργοδοτικής ιδιότητας γίνεται είτε από το νόμο (όπως 

στην περίπτωση του ασφαλιστικού οργανισμού στο δίκαιο των 

κοινωνικών ασφαλίσεων, στην περίπτωση του εργοδότη ενός 

οικοδομικού έργου κατά το άρθρο 702ΑΚ, στην περίπτωση του 

πλασματικού εργοδότη), είτε η κατάτμηση γίνεται με σύμβαση (σύμβαση 

δανεισμού, κατ’ επιχειρήσιν δανεισμός, έμμεση σχέση εργασίας). 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί μόνο η συμβατική 

κατάτμηση και συγκεκριμένα ο δανεισμός εργαζομένων, γνήσιος και μη 

γνήσιος ή άλλως η σύμβαση δανεισμού και ο κατά επιχείρηση δανεισμός 

εργαζομένων. 

                                                           
13

Φωτεινή Δ. Δερμιτζάκη, Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου στους 

ομίλους επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ 39 επ. 
14 Ι. Κουκιάδης, Τριμερείς Σχέσεις εκ παροχής εργασίας, εκδόσεις Σάκκουλας, 1974, σελ 

2 
15 Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο – Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις – Το δίκαιο της ευελιξίας 

της εργασίας, εκδόσεις Σάκκουλας, 2005, σελ 300 επ. 
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   Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και  στη χώρα μας 

χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ο θεσμός της σύμβασης με την 

οποία προβλέπεται ότι ο μισθωτός θα προσφέρει την εργασία του σε 

τρίτους εργοδότες. Όμως παρόμοιες διαμεσολαβητικές δραστηριότητες 

στην αγορά εργασίας είναι πολύ πιθανό να οδηγούν σε 

καταστρατηγήσεις της νομοθεσίας και των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων. Οι ρυθμίσεις που εισάγονται με το νόμο 2956/2001, 

αποβλέπουν στην οριοθέτηση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων 

που συμβάλλονται με μισθωτούς προκειμένου οι τελευταίοι να 

προσφέρουν την εργασία τους σε άλλες επιχειρήσεις. 

   Ο θεσμός του δανεισμού εργαζομένων ικανοποιεί πραγματικές ανάγκες 

της οικονομίας και της κοινωνίας και ισχύει σε όλο τον ανεπτυγμένο 

οικονομικά και κοινωνικά κόσμο. Είναι χρήσιμος τόσο για την 

παραγωγικότητα, όσο και την απασχόληση δεδομένου ότι σύμφωνα με τα 

διαθέσιμα στοιχεία, το 30% των προσωρινά απασχολούμενων βρίσκουν 

τελικά μόνιμη απασχόληση στον έμμεσο εργοδότη, ενώ υπολογίζεται ότι 

στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε ημέρα απασχολούνται 2–2,5 

εκατομμύρια εργαζόμενοι με το σύστημα της προσωρινής απασχόλησης. 

   Συνακόλουθα, συμπεραίνουμε, ότι λόγω της στενής οικονομικής σχέσης 

των επιχειρήσεων του ομίλου και κυρίως της επιδίωξης και προώθησης 

του οικονομικού συμφέροντος, το οποίο προφανώς δεν είναι αυτό των 

θυγατρικών επιχειρήσεων αλλά της μητρικής, η μετακίνηση των 

εργαζομένων από τη μία επιχείρηση στην άλλη αποτελεί αρκετά συχνό 

φαινόμενο και, επίσης, οργανωτική αρχή στο πλαίσιο των ομίλων 

επιχειρήσεων. Συνεπώς, όπως διαπιστώνει ο Δ. Τραυλός – Τζανετάτος 

πρόκειται « για μια ζωτικής σημασίας οργανωτική πρακτική, οργανικό 

στοιχείο της δυναμικής ελαστικοποίησης και εκλογίκευσης  της εργατικής 

δύναμης, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της παραγωγικής και 

κεφαλαιακής – αξιοποιητικής διαδικασίας»16.  

   Προφανώς, η μετακίνηση αυτή είναι μια αποτελεσματική αλλά και 

ιδιόμορφη εκδήλωση της γενικότερης διαδικασίας εξωτερίκευσης της 

εργατικής δύναμης και ρευστοποίησης της αγοράς εργασίας στο 

εσωτερικό των ΟΕ. Παρουσιάζονται, λοιπόν, εργαζόμενοι, οι οποίοι παρά 

το γεγονός ότι είναι «εξωτερικοί» σε σχέση με την κάθε επιχείρηση του 

ομίλου, στην πραγματικότητα αποτελούν «εσωτερικούς» εργαζομένους 

του ομίλου, οι οποίοι μετακινούνται εντός του ομίλου με απόφαση της 

μητρικής επιχείρησης, ανάλογα με το σχεδιασμό και την ιεράρχηση των 

                                                           
16 Δ.Α. Τραυλός – Τζανετάτος, Ο δανεισμός των εργαζομένων στους ομίλους 

επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 1991, σελ 23  
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τεχνικών, παραγωγικών, οργανωτικών και οικονομικών αναγκών του 

συγκεκριμένου ΟΕ17. Επιπρόσθετα, η μορφή, η εθνική ή υπερεθνική 

εμβέλεια των μετακινήσεων αυτών εξαρτάται επίσης από σχετική 

απόφαση της μητρικής επιχείρησης του ομίλου.  

    Επιπλέον, κρίσιμο στοιχείο για τη νομική σύλληψη και αξιολόγηση των 

μετακινήσεων αυτών είναι η τύχη της σύμβασης εργασίας με την αρχική 

επιχείρηση – εργοδότη. Κατά συνέπεια, τίθεται το ερώτημα, αν μια 

μετακίνηση οδηγεί στη μεταβολή του αρχικού εργοδότη, είτε με τη 

μεταβίβαση της επίμαχης σχέσης εργασίας είτε με τη λύση και τη σύναψη 

νέας, ή όχι, με αποτέλεσμα να προκύπτει το φαινόμενο της διάσπασης 

της εργοδοτικής ιδιότητας18.  

   Επομένως, λόγω του δανεισμού αυτού συνεπάγεται μια αναδιάταξη και 

ανακατανομή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ του αρχικού και 

νέου εργοδότη. Αρχικά, δεν επηρεάζεται η σύμβαση εργασίας, καθώς 

αντισυμβαλλόμενος εργοδότης παραμένει ο αρχικός εργοδότης και 

μονάχα η εργασία παρέχεται στον τρίτο εργοδότη, ο οποίος ασκεί και το 

διευθυντικό δικαίωμα. Η παρεχόμενη εργασία στον τρίτο είναι σύμφωνη 

με τους όρους εργασίας της αρχικής σύμβασης, συνεπώς και το 

διευθυντικό δικαίωμα ασκείται στα πλαίσια των όρων της σύμβασης 

αυτής, ενώ τυχόν μεταβολή επί τα χείρω μπορεί να θεωρηθεί μονομερής 

βλαπτική μεταβολή. Ο αρχικός εργοδότης βαρύνεται κατά βάση με όλες 

τις υποχρεώσεις από τη σύμβαση εργασίας (π.χ. καταβολή μισθού, 

αδείας, επιδόματος αδείας, καταγγελία σύμβασης εργασίας κτλ), ενώ ο 

τρίτος έχει την υποχρέωση να τηρεί κατά την προσφορά της εργασίας 

όλους τους αναγκαστικούς κανόνες της εργατικής νομοθεσίας (π.ψ. 

διατάξεις για τα χρονικά όρια εργασίας, εργασία Κυριακών/αργιών κλπ), 

καθώς και την υποχρέωση προνοίας (μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, 

παροχή ελεύθερου χρόνου κτλ). Από την άλλη μεριά, ο εργαζόμενος 

βαρύνεται με την υποχρέωση πίστης και τήρησης του κανονισμού, ο 

οποίος ισχύει ενιαία και υποχρεωτικά για όλους τους εργαζομένους της 

επιχείρησης. Τέλος, τα παραπάνω ισχύουν σε περίπτωση κατά την οποία 

δε έχουν συναφθεί ειδικότερες διμερείς (μεταξύ του νέου εργοδότη και 

του μισθωτού) ή τριμερείς συμφωνίες (μεταξύ του εργαζομένου, του 

αρχικού και του νέου εργοδότη), βάσει των οποίων θα προβλέπονται τα 

ζητήματα που ανακύπτουν από το δανεισμό. Επομένως, «ενώ 

                                                           
17 Δ.Α. Τραυλός – Τζανετάτος, Ο δανεισμός των εργαζομένων στους ομίλους 

επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 1991, σελ 24 
18 Ι. Κουκιάδης, Τριμερείς Σχέσεις εκ παροχής εργασίας, εκδόσεις Σάκκουλας, 1974, σελ 

219 επ. 
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διπλασιάζεται η σχέση εργασίας, δεν επέρχεται και διπλασιασμός της 

νομικής προστασίας του εργαζομένου, η οποία απλώς διασπάται και 

ανακατανέμεται»19.  

   Στην πρακτική του δανεισμού εργαζομένων έχει αναφερθεί και η 

ελληνική νομολογία. Αξιοσημείωτη είναι η απόφαση υπ’ αριθμ. 3946/2001  

του Εφετείου Αθηνών, η οποία επικυρώθηκε  με την απόφαση υπ’ αριθμ. 

1592/2002 του Αρείου Πάγου (Τμ. Β΄). Οι αποφάσεις αυτές αφορούσαν 

την περίπτωση δανεισμού μισθωτού (εργαζομένου) από τη μητρική 

επιχείρηση στη θυγατρική της. Συνεπώς, βάσει των αποφάσεων αυτών « 

η ανάκληση της μισθωτού από τη θέση της διευθυντού και η τοποθέτησή 

της σε άλλη διεύθυνση, δε συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των 

όρων εργασίας της έστω και αν τούτο είχε οικονομική σε βάρος της 

συνέπεια». Η αιτιολόγηση της απόφασης βασίστηκε στα εξής: α) «η κατά 

τη διάρκεια του δανεισμού βελτίωση της θέσης της μισθωτού έναντι της 

δανεισθείσας θυγατρικής επιχείρησης αφορούσε τις σχέσεις τούτων και 

δεν επέφερε βελτίωση και της θέσης αυτής έναντι της μητρικής σε τρόπο 

ώστε μετά την επάνοδο της πρώτης στην υπηρεσία της δεύτερης, η 

τελευταία αναθέτοντας στη μισθωτό καθήκοντα υποδεέστερης θέσης δεν 

κινδύνευε να χαρακτηρισθεί ως επιχειρήσασα μονομερή βλαπτική 

μεταβολή των όρων εργασίας αυτής και 2) «η μισθωτός είχε συμφωνήσει 

εκ των προτέρων δια της συμβάσεως δανεισμού, δικαίωμα της μητρικής 

να την τοποθετεί με τη λήξη του δανεισμού σε υποδεέστερη θέση 

ανάλογη του βαθμού της»20. 

   Βέβαια, δημιουργείται προβληματισμός σε περίπτωση κατά την οποία 

το φαινόμενο αυτό του δανεισμού εργαζομένων μεταξύ μητρικής και 

θυγατρικής επιχείρησης δε γίνεται περιπτωσιολογικά και εξαιρετικά αλλά 

σχεδιασμένα και επανειλημμένα. Κατά συνέπεια, η πρακτική αυτή 

εντοπίζεται σε Ο.Ε., στους οποίους η κινητικότητα αυτή αποτελεί 

χαρακτηριστικό της γενικότερης πολιτικής τους, η οποία, όμως, γίνεται, με 

αυτόν τον τρόπο, αδιαφανής και απροσπέλαστη, τόσο για το μισθωτό 

όσο και για το εργατικό δίκαιο. Μάλιστα, οι αρνητικές συνέπειες της 

στρατηγικής αυτής για τους εργαζομένους καθίστανται εντονότερες σε 

μεγάλους και ισχυρούς Ο.Ε., είτε αυτοί είναι εθνικοί είτε υπερεθνικοί, 

εξαιτίας της άρσης της σταθερότητας και της συνέχειας που προσφέρει η 

σύνδεση με έναν οικονομικά ανεξάρτητο εργοδότη, καθώς στους Ο.Ε. η 

                                                           
19 Δ.Α. Τραυλός – Τζανετάτος, Ο δανεισμός των εργαζομένων στους ομίλους 

επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 1991, σελ 35 επ. 
20

 ΕφΑθ 3946/2001 και ΑΠ 1592/2002, ΔΕΝ 59/2003 
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εργασιακή σχέση «χάνεται μέσα στο λαβύρινθο των επιλογών και των 

μεθοδεύσεων του ομίλου»21. 

   Επιπρόσθετα, στην περίπτωση αυτή «αποφεύγεται» ένας διαφορετικά 

αναγκαίος και νομικά αμφιλεγόμενος «μη γνήσιος δανεισμός». Συνεπώς, 

καταστρατηγούνται νομοθετικοί περιορισμοί ή απαγορεύσεις που τυχόν 

ισχύουν στον «κατ’ επιχείρησιν δανεισμό», πραγματοποιείται μια 

συγκαλυμμένη παρέμβαση στην αγορά εργασίας και ελλοχεύει σημαντικά 

ο κίνδυνος για δημιουργία ανισότητας, αντίθετης με τη νομοθεσία περί 

ελεύθερου ανταγωνισμού, μεταξύ των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου 

Ο.Ε. και των υπόλοιπων επιχειρήσεων, οι οποίες δεν αποτελούν μέρη 

κάποιον ομίλων. Τέλος, υποσκάπτεται η έννομη προστασία των 

μισθωτών, όπως επίσης και η σταθερότητα των εργασιακών σχέσεων, 

αφού μετατρέπεται σε ένα τυχαίο, αδιαφανές και επιδεκτικό 

χειραγώγησης μέγεθος, ενώ παράλληλα αποσταθεροποιούνται ή, ακόμα 

αναιρούνται σημαντικοί πραγματικοί και νομικοί όροι λειτουργίας των 

συλλογικών εργασιακών θεσμών.  

   Γνήσιος δανεισμός υπάρχει όταν ο εργαζόμενος, ενώ προσφέρει την 

εργασία του κανονικά στον αρχικό εργοδότη, παραχωρείται για κάποιο 

χρονικό διάστημα σε τρίτη επιχείρηση. Αυτό συμβαίνει όταν για 

παράδειγμα ο εργοδότης κάποιου εργοστασίου παραχωρεί εργαζόμενους 

του σε μεταφορική για την πραγματοποίηση μιας μεταφοράς στο χώρο 

του. Το πολύ μικρό διάστημα του δανεισμού σε αυτήν την περίπτωση δεν 

αναιρεί το χαρακτήρα της σύμβασης.  

   Τόσο η θεωρία22 όσο και η νομολογία αναγνωρίζουν ότι ο δανεισμός 

εργαζομένων  βρίσκει νομική θεμελίωση στα πλαίσια του ελληνικού 

εργατικού δικαίου και ότι μία τέτοια σύμβαση είναι έγκυρη. Συγκεκριμένα 

υιοθετείται η άποψη ότι από τη διάταξη του άρθρου 651ΑΚ που ορίζει ότι 

η αξίωση του εργοδότη επί της εργασίας είναι αμεταβίβαστη, αλλά δεν 

αποκλείει την πρόσκαιρη παραχώρηση του εργαζομένου σε άλλη 

επιχείρηση σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 361 ΑΚ και 

648ΑΚ  συνάγεται σαφώς, ότι είναι νόμιμη η συμφωνία με την οποία ο 

εργοδότης που έχει στη διάθεση του τις υπηρεσίες του μισθωτού του, 

παραχωρεί με τη συναίνεση του τελευταίου τις υπηρεσίες αυτού 

προσωρινά σε τρίτο πρόσωπο, δημιουργούμενης έτσι μίας σχέσης που 

στηρίζεται στη βούληση και των τριών μερών. 

                                                           
21 Δ.Α. Τραυλός – Τζανετάτος, Ο δανεισμός των εργαζομένων στους ομίλους 

επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 1991, σελ 29 επ.  
22 Ι. Κουκιάδης, Τριμερείς Σχέσεις εκ παροχής εργασίας, εκδόσεις Σάκκουλας, 1974, σελ 

301 επ.  
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   Η παραχώρηση μπορεί να γίνει για ορισμένο ή για αόριστο χρόνο. Η 

παραχώρηση όμως πρέπει να έχει προσωρινό χαρακτήρα που 

εκφράζεται με τη διασφάλιση επανόδου του μισθωτού στον αρχικό 

εργοδότη. Διαφορετικά πρόκειται ή για σύναψη νέας σύμβασης εργασίας 

ή για μεταβίβαση της σχέσης εργασίας από τη μία εταιρία στην άλλη 

(μεταβολή του προσώπου του εργοδότη)23
.  

   Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση για την έγκυρη σύναψη 

σύμβασης δανεισμού είναι η συναίνεση του μισθωτού (ρητή ή σιωπηρή). 

Σε περίπτωση δε μη συμμετοχής του εργαζομένου, δεδομένου ότι η 

αξίωση του εργοδότη, επί της εργασίας του μισθωτού, είναι 

αμεταβίβαστη, είναι άκυρη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 651ΑΚ, 

γιατί σε μία τέτοια περίπτωση υπάρχει βλαπτική μεταβολή των όρων και 

συνθηκών εργασίας  του μισθωτού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 

7 του ν.2112/1920. Η βλαπτική μεταβολή αναφέρεται κυρίως στο χρόνο, 

στον τόπο, τον τρόπο και στο είδος (υποδεέστερη θέση ή ειδικότητα) και 

έχει ως συνέπεια την υλική ή ηθική μείωση της προσωπικότητας και του 

κύρους του μισθωτού. Και η  παραχώρηση του μισθωτού σε άλλο 

εργοδότη (δανεισμός) αποτελεί και συνιστά εφόσον βέβαια επέρχεται 

χωρίς τη συναίνεση του μισθωτού βλαπτική μεταβολή, αφού προεχόντως 

διαφοροποιείται ο τρόπος παροχής εργασίας. 

   Η σύμβαση δανεισμού μεταξύ εργοδότη και τρίτου δεν επηρεάζει κατ’ 

αρχήν τη σύμβαση εργασίας. Αντισυμβαλλόμενος εργοδότης στη 

σύμβαση εργασίας παραμένει ο αρχικός εργοδότης.  

   Στην περίπτωση έτσι, του δανεισμού των υπηρεσιών του μισθωτού, ο 

αρχικός εργοδότης με τον οποίο υφίσταται η συμβατική σχέση, είναι κατ’ 

αρχήν ο μόνος υπόχρεος σε καταβολή του μισθού του μισθωτού, γιατί 

δεν μεταβάλλεται η σχέση ως προς τις υποχρεώσεις του αυτές, εκτός αν 

υπάρχει διαφορετική ειδική συμφωνία. Κατά τη νομολογία ο αρχικός 

εργοδότης δεν υποχρεούται μόνο, κατά τις διατάξεις του αδικαιολογήτου 

πλουτισμού στις παροχές που απορρέουν από παράνομη απασχόληση 

από το δανειζόμενο, γιατί τότε η παροχή παράνομης εργασίας δεν 

περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του μισθωτού, αλλά ανάγεται σε 

ιδιαίτερη σχέση του μισθωτού με το δανειζόμενο(υπερωριακή 

απασχόληση, απασχόληση κατά τις εορτές, ή ημέρα Κυριακή, νυχτερινή 

εργασία. Κατά άλλη άποψη, ο αρχικός εργοδότης παραμένει υπόχρεος 

για την καταβολή και της αποζημίωσης για υπερωρία, αν η υπερωριακή 

                                                           
23 Ι. Κουκιάδης, Εργατικό Δίκαιο – Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις – Το δίκαιο της ευελιξίας 

της εργασίας, εκδόσεις Σάκκουλας, 2005, σελ 303 επ. 
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απασχόληση ενέπιπτε στις υποχρεώσεις του μισθωτού του έναντι του 

αρχικού εργοδότη. Εάν δεν ενέπιπτε ή δεν προβλέφθηκε από  τη 

σύμβαση δανεισμού, η παροχή αυτή είναι εσωτερική υπόθεση στις 

σχέσεις μισθωτού και νέου εργοδότη και ο νέος εργοδότης υποχρεούται 

αν μεν παρασχεθεί νόμιμα, στην καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, αν 

δε παράνομα στην ωφέλεια που αποκόμισε από αδικαιολόγητο 

πλουτισμό24. Σε περίπτωση συμφωνίας καταβολής του μισθού  από τον 

δανεισθέντα εργοδότη ο μισθωτός δεν μπορεί να αξιώσει το μισθό του 

από τον αρχικό εργοδότη. Δεν αποκλείεται επίσης και η ειδική συμφωνία 

ότι στον καταβαλλόμενο στον εργαζόμενο από τον αρχικό εργοδότη 

μισθό θα καταλογίζονται υπό μορφή εκπτώσεως το ποσό που αυτός 

έλαβε από τον εργοδότη ή από τον τρίτο. Στην περίπτωση αυτή δεν 

πρόκειται για συμψηφισμό με τη μορφή που αυτός προβλέπεται στα 

άρθρα 440επ.ΑΚ και δεν ισχύουν ως προς αυτόν οι περιορισμοί των 

άρθρων 664ΑΚ και 982 ΚΠολΔ. 

   Συνέπεια του ότι δεν διακόπτεται ο δεσμός του μεταξύ του αρχικού 

εργοδότη και του μισθωτού είναι ότι υπεύθυνος για την παροχή αδείας 

είναι ο δανείζων εργοδότης, όταν ο δανεισμός είναι μικρής διάρκειας. 

Στην περίπτωση αυτή ο δανειζόμενος εργοδότης θα καθορίσει μόνο σε 

συνεργασία με το μισθωτό το χρόνο πραγματοποιήσεως της άδειας. 

Όταν όμως η παραχώρηση του μισθωτού διαρκέσει περισσότερο από 

ένα χρόνο, προκύπτει υποχρέωση καταβολής των αποδοχών της άδειας 

από το δανειζόμενο εργοδότη ο οποίος μάλιστα θα προσμετρήσει για τον 

υπολογισμό του χρόνου διάρκειας της ολόκληρο το χρονικό διάστημα 

από της προσλήψεως του μισθωτού στο δανείζοντα εργοδότη. Κατ’ άλλη 

άποψη εντός του πλαισίου της υποχρέωσης πρόνοιας του περαιτέρω 

εργοδότη, ενυπάρχει και η υποχρέωση του για σύμπραξη με τον αρχικό 

εργοδότη για την παροχή της αδείας25.    

   Το δικαίωμα τέλος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ανήκει στον 

αρχικό εργοδότη και κατ’ αυτού πρέπει να απευθύνεται και η καταγγελία 

της εργασιακής σχέσης εκ μέρους του μισθωτού. 

   Το διευθυντικό δικαίωμα κατά τη σύμβαση δανεισμού μεταβιβάζεται  

στον τρίτο εργοδότη  στον οποίο ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του. 

Η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος από τον τρίτο υπόκειται στους 

ίδιους περιορισμούς που υπόκειται και ο αρχικός εργοδότης. Η άσκηση 

του διευθυντικού δικαιώματος δεν πρέπει να προσκρούει στο 

                                                           
24

 Ι. Κουκιάδης, Τριμερείς Σχέσεις εκ παροχής εργασίας, εκδόσεις Σάκκουλας, 1974, σελ 

245 επ. 
25

 Ι. Κουκιάδης, Τριμερείς Σχέσεις εκ παροχής εργασίας, εκδόσεις Σάκκουλας, 1974, σελ 

247 επ. 
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περιεχόμενο της σύμβασης εργασίας, που έχει συνάψει ο εργαζόμενος με 

τον αρχικό εργοδότη του και η οποία δεν επηρεάζεται κατ’ αρχήν από τη 

σύμβαση δανεισμού26.  Επίσης ο τρίτος έχει απέναντι στον εργαζόμενο 

την υποχρέωση πρόνοιας και γενικότερα την ευθύνη για την εφαρμογή 

της προστατευτικής εργατικής νομοθεσίας. Και η αρχή της ίσης 

μεταχείρισης βαρύνει τον περαιτέρω εργοδότη, εφόσον δεν 

δικαιολογούνται παρεκκλίσεις εκ της ιδιότητας του μισθωτού ως 

παραχωρηθέντος  Αν όμως κατά τη διάρκεια του δανεισμού ο 

εργαζόμενος καταλάβει θέση ανώτερη από αυτή που κατείχε στον αρχικό 

εργοδότη, η επάνοδος του στην υποδεέστερη θέση, δεν συνιστά 

μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας του ούτε 

επιφέρει ηθική μείωση του27. 

   Αν ο νέος εργοδότης μεταβάλει με ρητή ή σιωπηρή συναίνεση του 

μισθωτού τους όρους παροχής της εργασίας του είναι υπόχρεος για τις 

οικονομικές αξιώσεις του μισθωτού που προκύπτουν από τη μεταβολή 

αυτή η οποία δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του από την αρχική 

σύμβαση, αλλά ανάγεται σε ιδιαίτερες σχέσεις του με το νέο εργοδότη28.  

   Ο εργαζόμενος, τέλος, κατά τη σύμβαση δανεισμού πρέπει να παρέχει 

την εργασία του στον τρίτο σύμφωνα με τους όρους που έχουν 

συμφωνηθεί με τη σύμβαση εργασίας του. Η συναίνεση του μισθωτού 

είναι απαραίτητη ακόμα και αν δεν μεταβάλλονται οι όροι εργασίας του. 

Κατά συνέπεια επί μονομερούς βλαπτικής μεταβολής του δανεισμού 

νομίμως εξακολουθεί ο μισθωτός να προσφέρει την εργασία του στον 

αρχικό εργοδότη, τυχόν Δε άρνηση αποδοχής αυτής καθιστά αυτόν 

υπερήμερο δανειστή. Τυχόν προϋπάρχουσα ρήτρα περί δικαιώματος του 

εργοδότη προς μετάθεση του μισθωτού δεν συνεπάγεται και δικαίωμα 

δανεισμού αυτού29. Η μετάθεση έχει σχέση μόνο με τον τόπο εργασίας. Η 

απόφαση για μετάθεση είναι δυνατή στα πλαίσια της άσκησης του 

διευθυντικού δικαιώματος και δεν απαιτεί συναίνεση του μισθωτού. Η 

πλημμελής εκπλήρωση της εργασίας του μισθωτού καθιστά αυτόν 

υπεύθυνο έναντι του περαιτέρω εργοδότη του, από την υφιστάμενη 

μεταξύ αυτών έννομη σχέση παροχής εργασίας. Έτσι η άρνηση παροχής 

εργασίας προς το νέο εργοδότη περιάγει αυτόν σε υπερημερία έναντι 

                                                           
26 Δ. Ζαρδέλης, Εργατικό Δίκαιο – Ατομικές σχέσεις εργασίας, εκδόσεις Σάκκουλας, 

2007, σελ 430 επ.  
27

 ΑΠ 36/1989 ΔΕΝ 1989.1258 
28

 ΑΠ 1132/1998 ΔΕΝ 1999.486 
29 Ι. Κουκιάδης, Τριμερείς Σχέσεις εκ παροχής εργασίας, εκδόσεις Σάκκουλας, 1974, σελ 

237 επ.  
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αυτού, έστω και αν προσφέρει την εργασία του στον αρχικό εργοδότη.  

Από την τριμερή σχέση του δανεισμού απορρέει υποχρέωση τόσο του 

παλιού εργοδότη να παραχωρήσει τις υπηρεσίες του μισθωτού, όσο και 

του τελευταίου να παρέχει τις υπηρεσίες του στο νέο εργοδότη για το 

συμφωνηθέντα χρόνο, η αθέτηση Δε των υποχρεώσεων αυτών γεννά 

αξίωση για αποζημίωση. Επομένως και  ο εργοδότης κατά τη διάρκεια 

της συμβατικής του δεσμεύσεως δεν μπορεί να ανακαλέσει μονομερώς το 

μισθωτό και να αξιώσει την παροχή της εργασίας του για τις ανάγκες της 

επιχείρησης του αν Δε το κάνει, η άρνηση του μισθωτού να υπακούσει και 

η εξακολούθηση παροχής στο νέο εργοδότη, συνιστά εκπλήρωση των 

συμβατικών του υποχρεώσεων και δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως 

σιωπηρή δήλωση βουλήσεως το για καταγγελία της σύμβασης εργασίας. 

   Στο γνήσιο δανεισμό η παραχώρηση των υπηρεσιών του μισθωτού σε 

τρίτο πρόσωπο είναι ευκαιριακή και μεταγενέστερη του χρόνου 

κατάρτισης της σύμβασης εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις 

καλύπτουν τις ανάγκες τους για ειδικευμένο προσωπικό απευθυνόμενες 

σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι διατεθειμένες να το 

παραχωρήσουν. Πρόκειται για συνήθη πρακτική ιδίως στο εσωτερικό 

ομίλων επιχειρήσεων30 κατά την έννοια των άρθρων 3παρ.1γ και 4. π.δ. 

40/1997. Ο όμιλος επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από κοινή διεύθυνση, 

κοινή οικονομική πολιτική και κοινά συμφέροντα. 

   Η  μετακίνηση εργαζομένων στο εσωτερικό ενός ομίλου αποτελεί μια 

συνηθισμένη «τεχνική οργάνωσης» των εργασιακών σχέσεων, που 

χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ποικίλων οργανωτικών – 

λειτουργικών και οικονομικών αναγκών, οι οποίες ανακύπτουν στο 

εσωτερικό ενός ομίλου, όπως π.χ. η εκπαίδευση εργαζομένων, η κάλυψη 

κενών στο προσωπικό, η εξυγίανση των οικονομικών μιας επιχείρησης 

μέσω μεταφοράς προσωπικού σε μια πιο εύρωστη αδελφή κ.λπ. Ως 

καθοριστικό για τη νομική δομή και λειτουργία της μορφής αυτής 

δανεισμού στοιχείο θεωρείται η διασφάλιση της συνέχειας της αρχικής 

σχέσης εργασίας με την δανείζουσα επιχείρηση31. Ο εργαζόμενος 

διατηρεί δηλαδή δικαίωμα επιστροφής. 

   Η ανυπαρξία όμως ουσιαστικής ανεξαρτησίας της θυγατρικής από τη 

μητρική εταιρία, οδήγησε στην ανάγκη θεμελίωσης συμβατικής και 

εξωσυμβατικής ευθύνης της μητρικής επιχείρησης για τις υποχρεώσεις 

                                                           
30

 ΑΠ 602/1987 ΔΕΝ 1988.354 
31 Δ.Α. Τραυλός – Τζανετάτος, Ο δανεισμός των εργαζομένων στους ομίλους 

επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 1991, σελ 27 επ. 
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των θυγατρικών. Για το εργατικό δίκαιο αυτό σημαίνει συμμετοχή της 

μητρικής εταιρίας στη δεσμευτική δύναμη των εργασιακών σχέσεων των 

θυγατρικών επιχειρήσεων, ως συνυπεύθυνου εργοδότη. Εφόσον ο 

αρχικός εργοδότης υπάγεται στη διευθυντική εξουσία της μητρικής 

επιχείρησης, είναι εύλογη η πιθανολόγηση, ότι η διάθεση του 

εργαζομένου προκλήθηκε από την άσκηση ακριβώς αυτής της εξουσίας, 

όταν δεν ήταν ελεύθερη επιλογή του αρχικού εργοδότη. 

   Έτσι, προτείνεται η διεύρυνση της διμερούς συμβατικής σχέσης με την 

ένταξη του τρίτου ισότιμα, στο πλέγμα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

και αποκτά την «έννομη θέση» ενός δευτέρου αντισυμβαλλόμενου 

μέρους. Δημιουργείται έτσι μια ενιαία τριμερής σχέση με δύο νομικά 

ισότιμους εργοδότες, οι οποίοι εμφανίζονται απέναντι στο μισθωτό ως 

συνδανειστές και συνοφειλέτες32.   

   Εφόσον έτσι, ένας μισθωτός μετακινείται από μια επιχείρηση σε άλλη 

ομίλου στο πλαίσιο δανεισμού για διάρκεια τουλάχιστον δύο μηνών , εν 

αμφιβολία  πρέπει να θεωρηθεί ότι ο νέος εργοδότης, μάλιστα δε όταν 

πρόκειται για τη μητρική εταιρία, υπεισέρχεται σωρευτικά στην αρχική 

σύμβαση ως δεύτερος ισότιμος εργοδότης. Δημιουργείται έτσι ενιαία 

εργασιακή σχέση με δύο εργοδότες υποκείμενα μιας εις ολόκληρον 

ενοχής με ενεργητική και παθητική πλευρά. Σε περίπτωση που ο 

δανεισμός διαρκεί περισσότερο από δύο μήνες, ο δε μεταγενέστερος 

εργοδότης έχει αποποιηθεί ρητά τη σωρευτική υπεισέλευση του στην 

αρχική σύμβαση, ο μισθωτός μπορεί αν το επιθυμεί να τον εξαναγκάσει 

προς τούτο με την έγερση αγωγής33. Έτσι τέλος και το δικαίωμα 

καταγγελίας της σύμβασης ανήκει και στους δύο εργοδότες. 

     Ο  νόμος 2956/2001 και οι αλλαγές που επέφερε αποπειράται να 

λύσει ορισμένα από αυτά τα προβλήματα εισάγοντας νέες ρυθμίσεις. Η 

ρύθμιση όμως των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών στο νέο 

νόμο δεν είναι εξαντλητική και σκοπεύει κυρίως στην εξασφάλιση των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση ολιγωρίας ή 

αφερεγγυότητας του εργοδότη τους. 

    Ο νόμος αυτός ρύθμισε μόνο τον κατ’ επιχείρηση δανεισμό και δεν 

εισήγαγε καμία ρύθμιση για τον γνήσιο δανεισμό.  

Προβλήματα όμως που παραμένουν αρρύθμιστα υπάρχουν και στο 

γνήσιο δανεισμό. Αναλογικά ίσως θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

                                                           
32 Δ.Α. Τραυλός – Τζανετάτος, Ο δανεισμός των εργαζομένων στους ομίλους 

επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 1991, σελ 54-55 
33

 Δ.Α. Τραυλός – Τζανετάτος, Ο δανεισμός των εργαζομένων στους ομίλους 

επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 1991, σελ 84 επ.  
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ορισμένες διατάξεις του νέου νόμου σε κάθε σύμβαση δανεισμού, για την 

καλύτερη προστασία του εργαζομένου από την αφερεγγυότητα του  

εργοδότη σε κάθε περίπτωση. Έτσι και για τη σύμβαση δανεισμού, καίτοι 

ο νόμος δεν το προέβλεψε, σε κάθε περίπτωση ορθότερο θα ήταν να 

είναι απαραίτητος ο έγγραφος τύπος. Με την καθιέρωση του εγγράφου 

τύπου ως συστατικού θα λύνονταν πολλά προβλήματα απόδειξής 

σύναψης σύμβασης δανεισμού. Επίσης ανεξαρτήτως συμφωνιών 

ανάμεσα στον αρχικό και μεταγενέστερο εργοδότη, ορθότερο είναι και σε 

αυτήν την περίπτωση να ισχύσει η εις ολόκληρον ευθύνη ανάμεσα στον 

αρχικό και μεταγενέστερο εργοδότη για την ικανοποίηση των 

μισθολογικών δικαιωμάτων και για την καταβολή των ασφαλιστικών 

εισφορών.  

   Τέλος οι απαγορεύσεις που τίθενται στο άρθρο 24 πρέπει να ισχύσουν 

και για το γνήσιο δανεισμό εργαζομένων.       

 

 

§4. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου στους 

Ομίλους Επιχειρήσεων 

 

   Αρχικά, είναι προφανές πως σε ομίλους επιχειρήσεων η ανάγκη για 

προστασία της εργασίας του εργαζομένου είναι επιτακτικότερη απ’ ό,τι 

συνήθως, αφού η καθοδήγηση των θυγατρικών επιχειρήσεων με κριτήριο 

το συμφέρον του Ο.Ε., ο οποίος στοχεύει κατά κόρον στη μεγιστοποίηση 

της αποδοτικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του,  

ενδέχεται να συνεπάγεται και την  κατάργηση θέσεων εργασίας προς την 

εξυπηρέτηση αυτού του συμφέροντος. Κατά συνέπεια, στους Ο.Ε. οι 

εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με πολλούς, εσωτερικούς του ομίλου, 

κινδύνους μιας τέτοιας απώλειας. Συνακόλουθα, οι μη τυπικοί αυτοί 

κίνδυνοι καθιστούν δυσχερέστερη τη θέση των εργαζομένων σε 

επιχειρήσεις Ο.Ε. σε σχέση με τους εργαζομένους σε οποιαδήποτε άλλη 

επιχείρηση, η οποία είναι τρίτη, ανεξάρτητη από όμιλο επιχείρηση. Οι μη 

τυπικοί κίνδυνοι, όμως, οι οποίοι αφορούν κυρίως την καταγγελία της 

σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου για οικονομοτεχνικούς λόγους, σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να μετακυλίονται στους εργαζομένους 

επιχειρήσεων καθιστώντας τους εργαζομένους δεύτερης ταχύτητας34. 

   Σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου 

στους Ο.Ε., βασικό ζήτημα αποτελεί το εάν ο λόγος, ο οποίος 

                                                           
34 Δ.Α. Τραυλός – Τζανετάτος, Το εργατικό δίκαιο σε κρίσιμη καμπή, εκδόσεις 

Σάκκουλας, 1990, σελ 130 επ.  
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προβάλλεται από τον εργοδότη, ως δικαιολογητικός της καταγγελίας, 

μπορεί να την καταστήσει έγκυρη. Οι λόγοι καταγγελίας σύμβασης 

αορίστου χρόνου είναι, ως επί το πλείστον, οικονομικοτεχνικοί, κάτι, το 

οποίο έχει ως αποτέλεσμα το ανέλεγκτο της επιχειρηματικής απόφασης, 

στη βάση της οποίας πραγματοποιείται η καταγγελία, με βασικό 

επιχείρημα ότι ο εργοδότης φέρει τον κίνδυνο της επιχειρηματικής του 

δράσης και, επομένως, θα πρέπει να αποφασίζει ελεύθερα για αυτήν35. 

Βέβαια, αποτελεί γεγονός το ότι στους Ο.Ε. οι οικονομικοτεχνικοί αυτοί 

λόγοι παρουσιάζουν μια ιδιομορφία σε σχέση με επιχειρήσεις, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται εκτός ομίλου, καθώς οι διάφορες μεταβολές σε 

κάποια επιχείρηση ενός Ο.Ε. συντελούνται κατά κόρον προς όφελος της 

μητρικής εταιρείας. Κατά συνέπεια, συχνά δε λαμβάνονται υπόψη τα 

επιμέρους συμφέροντα των θυγατρικών εταιρειών, ενώ οι θέσεις 

εργασίας στη θυγατρική είναι σε άμεση εξάρτηση από τις αποφάσεις της 

μητρικής εταιρείας. Η πραγματικότητα αυτή, όμως, όχι μόνο ελλοχεύει 

σοβαρούς κινδύνους για τους δανειστές της θυγατρικής, αλλά κατά κύριο 

λόγο βλάπτει τους εργαζομένους36.  

  Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη οικονομική 

πραγματικότητα, στη διαμόρφωση της οποίας έχει συμβάλει σημαντικά η 

δημιουργία των Ο.Ε., συμπεραίνουμε ότι επιβάλλεται ο δικαστικός 

έλεγχος προς την κατεύθυνση της διαπίστωσης αν η εκάστοτε 

επιχειρηματική απόφαση είναι σύμφωνη ή αντιβαίνει προς το συμφέρον 

της επιχείρησης, γεγονός, το οποίο έρχεται σε πλήρη συμφωνία με την 

κοινωνική δέσμευση της επιχειρηματικής ελευθερίας37.  

   Συνεπώς, σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου, η οποία 

στηρίζεται σε απόφαση, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα 

της επιχείρησης, η απόλυση αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί άκυρη. Εκτός, 

βέβαια, σε περίπτωση κατά την οποία είχε προσφερθεί στον εν λόγω 

εργαζόμενο μία θέση σε άλλη επιχείρηση του Ο.Ε. και αυτός ήταν 

υποχρεωμένος βάσει της αρχής της καλής πίστης (ΑΚ 281) να την είχε 

δεχθεί38.  

                                                           
35

 ΑΠ 573/2007, ΔΕΝ 2007 
36 Φωτεινή Δ. Δερμιτζάκη, Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου στους 

ομίλους επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ 54 επ. 
37 Φωτεινή Δ. Δερμιτζάκη, Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου στους 

ομίλους επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ 140 επ. 
38 Φωτεινή Δ. Δερμιτζάκη, Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου στους 

ομίλους επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ 127 επ.  
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   Όμως, το ζήτημα αυτό, όπως και άλλα παρόμοια ζητήματα, χάνουν 

μεγάλο μέρος της σημασίας και της βαρύτητάς τους σε περίπτωση που 

γίνει δεκτή η δυνατότητα ύπαρξης ενιαίας σχέσης εργασίας, στο πλαίσιο 

του Ο.Ε. με δύο ή περισσότερους συνυπεύθυνους εργοδότες.  

   Συνακόλουθα, η ιδιόμορφη οργάνωση των Ο.Ε. και η ενιαία συνήθως 

πολιτική απασχόλησης που τηρούν οδηγεί στην υποχρέωση των Ο.Ε. για 

περαιτέρω απασχόληση των εργαζομένων, μετά από καταγγελία της 

σύμβασης εργασίας τους, σε κενή κατάλληλη θέση άλλης επιχείρησης 

του ομίλου πέραν του συμβατικού εργοδότη39. 

   Επιπρόσθετα, η παραπάνω υποχρέωση  γεννάται και βάση της ΑΚ 

281, με την οποία γίνεται επίκληση στην καλή πίστη. Συνεπώς, η ΑΚ 281 

δεν προϋποθέτει συμβατική σχέση αλλά μπορεί να αναπτύσσει ενέργεια 

και έναντι τρίτου, εάν σύμφωνα με τα περιστατικά της συγκεκριμένης 

κάθε φορά περίπτωσης η άσκηση ή η παράλειψη άσκησης ενός 

δικαιώματος έρχεται σε αντίθεση με την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη.  

Στους Ο.Ε. η υποχρέωση αυτή βαρύνει κυρίως τη μητρική εταιρεία, η 

οποία με βάση την καλή πίστη πρέπει να υπολογίζει τα συμφέροντα των 

αντισυμβαλλομένων των θυγατρικών της, μεταξύ των οποίων είναι και οι 

εργαζόμενοι σε αυτές. Όπως αναφέρει και η Φ. Δερμιτζάκη «Η διεύρυνση 

αυτή (της ενοχικής σχέσης και ως προς τα υποκείμενα) συντελείται τόσο 

με τη δημιουργία υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών υπέρ τρίτων 

που εξαρτούν ορισμένο συμφέρον τους από τη συγκεκριμένη ενοχική 

σχέση, όσο και με τη δημιουργία υποχρεώσεων τρίτων που συνδέονται ή 

επηρεάζουν την ενοχή υπέρ των συμβαλλομένων, ώστε να μη 

διαταραχθεί εξαιτίας τους η ενοχική σχέση»40. 

   Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως η αρχή της καλής πίστης έχει ως 

αποτέλεσμα στους Ο.Ε. την υποχρέωση της μητρικής εταιρείας για 

περαιτέρω απασχόληση του εργαζομένου σε κενή και κατάλληλη θέση σε 

άλλη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, εφόσον μάλιστα δεν υπάρχει, 

ακόμα, τέτοια θέση στην ίδια. Η υποχρέωση αυτή της μητρικής εταιρείας 

αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση κατά την οποία η απώλεια 

της θέσης του εργαζομένου συνδέεται άμεσα με τη στενή επιρροή της 

μητρικής στη θυγατρική εταιρεία ή η απόλυση αυτή ήταν συνέπεια των 

                                                           
39 Δημήτριος Τσολάκος (μεταπτυχιακός φοιτητής), επιβλέπων καθηγητής Δ.Α. Τραυλός – 

Τζανετάτος, Διπλωματική εργασία στο εργατικό δίκαιο «οι επιπτώσεις του φαινομένου 

της ομιλοποίησης στις ατομικές σχέσεις εργασίας», ΕΚΠΑ, Τμήμα Νομικής, Αθήνα 2009, 

σελ 35 επ. 

 
40 Φωτεινή Δ. Δερμιτζάκη, Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου στους 

ομίλους επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ 225 επ. 
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οδηγιών της μητρικής προς τη θυγατρική εταιρεία. Άρα, ενδεχόμενη 

άρνηση της μητρικής για περαιτέρω απασχόληση του εργαζομένου ρα 

πρέπει να θεωρηθεί καταχρηστική βάσει της ΑΚ 28141.  

   Επιπλέον, η υποχρέωση αυτή της μητρικής εταιρείας ή της εργοδοτικής 

επιχείρησης μπορεί να θεμελιωθεί και σε μια δυνατή συμβατική δέσμευση 

της συμβατικής εργοδοτικής ή της μητρικής ή μιας άλλης ή άλλων 

επιχειρήσεων του Ο.Ε. με το ειδικότερο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, σε 

αρκετές περιπτώσεις περιλαμβάνονται στις συμβάσεις εργασίας ρήτρες 

μετακίνησης των εργαζομένων σε άλλες επιχειρήσεις του ομίλου ή και σ 

ολόκληρο τον όμιλο, όπως επίσης και ρήτρες μη ανταγωνισμού των 

εργαζομένων έναντι περισσότερων επιχειρήσεων του ομίλου. Με αυτές 

τις ρήτρες, λοιπόν, παρατηρείται σημαντική διεύρυνση των 

υποχρεώσεων των εργαζομένων, η οποία, όμως, προκαλεί παράλληλα 

διεύρυνση των δικαιωμάτων τους. Κατά συνέπεια, η ορθή ερμηνεία των 

συγκεκριμένων ρητρών επιβάλλει την αντιμετώπισή τους κατά τρόπο, 

που να ενεργούν αμφίδρομα, ώστε οι οικείες υποχρεώσεις να 

συνοδεύονται από αντίστοιχες αξιώσεις των εργαζομένων για 

απασχόλησή τους στις καταλαμβανόμενες από τις ρήτρες επιχειρήσεις 

του ομίλου, ακόμα και αν αυτό δεν προκύπτει με σαφήνεια ή η εργοδοτική 

επιχείρηση του ομίλου δεν επιθυμούσε στην πραγματικότητα μια τέτοια 

δέσμευση42.  

   Ακόμα, μια τέτοια συμβατική δέσμευση μπορεί να προκύψει βάσει των 

αρχών της εμπιστοσύνης και του φαινομένου δικαίου. Συνεπώς, διάφορα 

περιστατικά, όπως μέθοδοι marketing και ενιαία διαφήμιση του ομίλου, 

μπορούν να προκαλέσουν τη δικαιολογημένη εντύπωση στον 

εργαζόμενο περί ενότητας του ομίλου με αποτέλεσμα την παραπάνω 

συμβατική δέσμευση στον Ο.Ε.43 

   Όσον αφορά την εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης, αρκεί να 

αναφέρουμε πως η άρνηση της επιχείρησης του ομίλου, είτε αυτή είναι η 

μητρική είτε κάποια θυγατρική, η οποία διαθέτει κενή θέση, κατάλληλη για 

περαιτέρω απασχόληση του εργαζομένου τόσο απέναντι στον 

εργαζόμενο όσο και απέναντι στην «αδελφή» επιχείρηση, πρέπει κατ’ 

                                                           
41 Αλ. Καρακατσάνης – Στ. Γαρδίκας, Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, εκδόσεις Σάκκουλας, 

1995, σελ 332 επ. 
42

 Φωτεινή Δ. Δερμιτζάκη, Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου στους 

ομίλους επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ 270 επ. 
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 Φωτεινή Δ. Δερμιτζάκη, Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου στους 

ομίλους επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ 292 επ. 
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αρχήν να θεωρείται καταχρηστική άσκηση εκ μέρους της του δικαιώματος 

της αποθετικής συμβατικής ελευθερίας44.     

   Συνακόλουθα, σχετικά με την προβληματική που γεννάται για την 

καταγγελία της σύμβασης εργασίας εργαζομένων στους Ο.Ε., κεντρικό 

ζήτημα αποτελεί η ικανοποίηση των χρηματικών απαιτήσεων, οι οποίες 

γεννόνται κατά αυτήν, των οποίων η ικανοποίηση από την εργοδοτική 

επιχείρηση, εξαιτίας των πρακτικών οι οποίες ακολουθούνται στους Ο.Ε., 

μπορεί ακόμα να καταστεί και αδύνατη, όπως για παράδειγμα σε 

περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης. 

   Εκτός από τη θεωρία για τη άρση της αυτοτέλειας του νομικού 

προσώπου, για την οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια, ευθύνη της 

μητρικής επιχείρησης για την ικανοποίηση χρηματικών αξιώσεων των 

εργαζομένων θυγατρικών εταιρειών από την καταγγελία σύμβασης 

εργασίας τους μπορεί να θεμελιωθεί και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) 

λόγω εξωδικαιοπρακτικής ευθύνης της μητρικής επιχείρησης βάσει των 

άρθρων 914 και 919 ΑΚ, όπου αρκεί για την  ύπαρξη παρανόμου η 

αντίθεση στην  καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη, χωρίς βέβαια να αποκλείεται 

και η θεμελίωση της ευθύνης με βάση ειδικότερες διατάξεις45. Όπως 

προαναφέραμε, βάσει της αρχής της καλής πίστης, δημιουργείται η 

αποκαλούμενη τριτενέργεια των ενοχών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία ευθύνης τρίτων, οι οποίοι συνδέονται ή επηρεάζουν την 

ενοχή, έτσι ώστε να μη διαταραχθεί εξαιτίας τους η ενοχική σχέση. 

Σχετικά με την υπαιτιότητα, η οποία προβλέπεται στην ΑΚ 914 για τη 

θεμελίωση αδικοπρακτικής ευθύνης, αρκεί ελαφρά αμέλεια, την οποία 

δύσκολα θα μπορεί να αρνηθεί η μητρική μετά την απόδειξη των 

πραγματικών περιστατικών, τα οποία συνιστούν το παράνομο, την 

αντίθεση δηλαδή στην καλή πίστη. Επίσης, για την εφαρμογή της ΑΚ 919 

αρκεί ενδεχόμενος δόλος της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα είναι οι 

παραπλανητικοί χειρισμοί, οι αποσιωπήσεις και η ψευδής πληροφόρηση 

της μητρικής για τη θυγατρική, προκειμένου να συναφθεί σύμβαση με την 

τελευταία, η οποία, λόγω της πραγματικής της κατάστασης δε θα είναι σε 

θέση να ανταποκριθεί στις αναλαμβανόμενες με τη σύμβαση εργοδοτικές 

υποχρεώσεις της, β) λόγω συμμετοχής της μητρικής στις 

διαπραγματεύσεις μεταξύ εργαζομένου και θυγατρικής για τη σύναψη 

σύμβασης εργασίας, με τη συνακόλουθη εφαρμογή των διατάξεων ΑΚ 
                                                           
44

 Φωτεινή Δ. Δερμιτζάκη, Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου στους 

ομίλους επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ 301 - 320 
45 Θ. Λιακόπουλος, Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου στη νομολογία, 

εκδόσεις Σάκκουλας, 1993, σελ 141 επ. 
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197 και ΑΚ 198, γ) λόγω δηλώσεων ή ορισμένης συμπεριφοράς της 

μητρικής από την οποία μπορεί να συναχθεί, με βάση την αρχή της 

προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, η ανάληψη από αυτήν 

εγγυητικής ευθύνης για υποχρεώσεις των θυγατρικών της απέναντι στους 

εργαζομένους τους46.  

   Τέλος, στο πλαίσιο της προβληματικής των Ο.Ε. και ειδικότερα της 

καταγγελίας της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις 

του, εμφανίζονται συχνά σημαντικές αποδεικτικές δυσχέρειες, οι οποίες 

μπορούν να φτάσουν μέχρι και το σημείο ματαίωσης κάθε δικαστικής 

προσπάθειας και αγώνα των εργαζομένων. Συνεπώς, αυτό το οποίο 

ενδιαφέρει την καταγγελία αυτή είναι η απόδειξη της συγκεκριμένης 

δομής του ομίλου και η απόδειξη του αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ 

επιρροής της μητρικής και βλάβης της θυγατρικής, κάτι το οποίο αποτελεί 

ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα, ιδιαίτερα σε Ο.Ε. συγκεντρωτικής 

οργάνωσης, όπου είναι αδύνατο να απομονωθούν οι επιμέρους ενέργειες 

που συνιστούν την επιρροή. Επίσης, όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω, 

σημαντικό γεγονός σχετικά με τη απόδειξη είναι η ύπαρξη ανάλογης 

θέσης εργασίας σε άλλη επιχείρηση του ομίλου47.   

 

 

 

§5. Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της θυγατρικής 

εργοδοτικής επιχείρησης        

   

   Συμπερασματικά, βάσει των προαναφερθέντων μπορούμε, πλέον να 

κατανοήσουμε τη σημασία της ανάγκης για άρση της αυτοτέλειας του 

νομικού προσώπου της θυγατρικής εργοδοτικής επιχείρησης σε 

ορισμένες εκφάνσεις της ατομικής σχέσης εργασίας. Συνακόλουθα, η 

κοινωνική δέσμευση της επιχειρηματικής ελευθερίας, η προστασία της ως 

μέσου ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας και η αποδυνάμωση 

του περιεχομένου της όσο οι φορείς της απομακρύνονται από το φυσικό 

πρόσωπο, προσλαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία για το ζήτημα της άρσης 

της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου και, επομένως, για την ευρύτερη 

προβληματική των ομίλων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της οποίας το 

                                                           
46 Φωτεινή Δ. Δερμιτζάκη, Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου στους 

ομίλους επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ 382 - 387 
47 Φωτεινή Δ. Δερμιτζάκη, Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου στους 

ομίλους επιχειρήσεων, εκδόσεις Σάκκουλας, 2008, σελ 390 επ. 
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ζήτημα αυτό αποκτά κομβική σημασία. Επιπλέον, η έννοια της 

επιχειρηματικής ελευθερίας εμπεριέχει και την ελευθερία επιχειρηματικής 

οργάνωσης, η οποία, όμως, δεν είναι απεριόριστη και υπόκειται σε 

ευρύτατους κοινωνικούς περιορισμούς. Πιο συγκεκριμένα, η ελευθερία 

επιχειρηματικής οργάνωσης δεν πρέπει να συνεπάγεται τη βλάβη του 

γενικού κοινωνικού συμφέροντος και της εθνικής οικονομίας, όπως 

επίσης να μην παραγκωνίζει τα συμφέροντα των τρίτων. Κατά συνέπεια, 

η ελευθερία νομικού κατακερματισμού ενός οικονομικά ενιαίου 

υποκειμένου, όπως οι Ο.Ε., βρίσκει τα άκρα όριά της στις σχετικές 

απαγορεύσεις. Υπό το πρίσμα αυτό, λοιπόν, χρειάζεται να 

αντιμετωπίσουμε την αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου, η 

οποία αποτελεί το βασικό «εργαλείο» οργάνωσης των Ο.Ε. μέσω της 

πρακτικής της άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της 

θυγατρικής εργοδοτικής επιχείρησης48. 

   Το ζήτημα αυτό αποκτά, στα πλαίσια του εργατικού δικαίου, ιδιαίτερη 

σημασία σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, στην καταγγελία της σύμβασης 

εργασίας και δεύτερον στη μετάθεση εργαζομένου εντός του Ο.Ε. Στην 

πρώτη περίπτωση, λοιπόν, θα μπορούσε να είναι άκυρη ως 

καταχρηστική η καταγγελία αν δεν είχαν συνεκτιμηθεί άλλες δυνατότητες 

απασχόλησης του μισθωτού εντός του Ο.Ε., ενώ στη δεύτερη θα πρέπει 

να επικεντρωνόμαστε στο αν είναι νόμιμη η μετάθεση του μισθωτού σε 

άλλη επιχείρηση. Ακόμα και στη νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις θα 

μπορούσε να τεθεί ζήτημα να εκτιμηθούν οι λόγοι, οι οποίοι υπαγορεύουν 

τις ομαδικές απολύσεις στα πλαίσια του Ο.Ε. 

   Κατ’ αρχήν, το ελληνικό δίκαιο δεν έχει, ακόμα, αντιμετωπίσει με 

αποφασιστικότητα τα προβλήματα, τα οποία έχει προκαλέσει η συνεχώς 

αυξανόμενη παρουσία των Ο.Ε. στα πλαίσια του εργατικού δικαίου. Κατά 

συνέπεια τα προβλήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο 

σύμφωνα με το κοινό δίκαιο. Βάσει του γεγονότος ότι ο εργοδότης είναι 

αυτός με τον οποίο συνδέεται ο εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας και 

έχει αξίωση για την παροχή εργασίας, μια θεώρηση του ομίλου 

επιχειρήσεων, ο οποίος δεν έχει όπως είπαμε νομική προσωπικότητα, ως 

ενιαίου εργοδότη  δε βρίσκει κανένα έρεισμα τόσο μάλλον που θα 

οδηγούσε σε κατάλυση της αυτοτέλειας των επιμέρους φορέων των 

επιχειρήσεων. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και υπό αυτή τη θέση, η στενή 

οικονομική σύνδεση και πλοκή των μελών του Ο.Ε. και η οικονομική 

                                                           
48 Θ. Λιακόπουλος, Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου στη νομολογία, 
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εξάρτηση μιας επιχείρησης του Ο.Ε. από την άλλη θα δίνουν τη 

δυνατότητα βάσει των αρχών της καλής πίστης και της προστασίας των 

συμφερόντων των εργαζομένων. Κατά συνέπεια, ένα από τα καίρια 

ερωτήματα, τα οποία διατυπώνονται είναι εάν αντί της καταγγελίας της 

σύμβασης εργασίας, επειδή έχει κλονισθεί η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ 

θυγατρικής και του προσληφθέντος απ’ αυτήν υπαλλήλου, η αρχή της 

αναλογικότητας (ΑΚ 281) επιβάλλει τη μετάθεση του εργαζομένου στην 

επιχείρηση της μητρικής εταιρείας ή σε άλλη επιχείρηση του Ο.Ε.. 

Επίσης, ερωτάται αν ο εργαζόμενος στη θυγατρική εταιρεία μπορεί σε 

περίπτωση αφερεγγυότητάς της να αξιώσει την καταβολή του μισθού του 

ή της αποζημίωσής του, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από 

τη μητρική εταιρεία.  

   Συνακόλουθα, η αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου 

εξασφαλίζεται μόνο όταν δεν την αποκλείουν ειδικότερες διατάξεις. Κατά 

συνέπεια, υπό ειδικές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορούμε να 

δεχτούμε τον παραμερισμό αυτής της αρχής. Η σχέση συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων και η ύπαρξη Ομίλου Επιχειρήσεων δεν αρκούν για την 

άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου της θυγατρικής 

εργοδοτικής επιχείρησης, και συνεπώς δε δημιουργεί ευθύνη της 

μητρικής έναντι των εργαζομένων  της θυγατρικής. Επίσης, ακόμα και αν 

κατέχει το 100% των μετοχών της θυγατρικής, αυτό καθεαυτό δεν οδηγεί 

απαραίτητα στο συμπέρασμα περί θεμελίωσης ευθύνης της μητρικής49. 

   Τα κριτήρια ή οι αρχές του παραμερισμού της αυτοτέλειας του νομικού 

προσώπου στους Ο.Ε. είναι οι ίδιες όπως και σε άλλα μέρη του 

ελληνικού δικαίου. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό να θεμελιώνεται σε αυτές 

τις περιπτώσεις ευθύνη εις ολόκληρον της μητρικής και της θυγατρικής 

εταιρείας έναντι του εργαζομένου, ο οποίος προσλήφθηκε στην  

πραγματικότητα μόνο από τη θυγατρική, επειδή σιωπηρά καταρτίστηκε 

σύμβαση αναδοχής χρέους και με τη μητρική. Επίσης προϋποθέσεις 

παραμερισμού και άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου μπορεί 

να αποτελούν και η ανεπαρκής κεφαλαιοδότηση των θυγατρικών 

εταιρειών από τη μητρική, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγαλύτερης 

εξάρτησης, η συνεχής ανάμειξη της τελευταίας στις υποθέσεις των 

θυγατρικών με τη σκόπιμη καλλιέργεια προς τα έξω μιας εικόνας 

                                                           
49 Δημήτριος Τσολάκος (μεταπτυχιακός φοιτητής), επιβλέπων καθηγητής Δ.Α. Τραυλός – 

Τζανετάτος, Διπλωματική εργασία στο εργατικό δίκαιο «οι επιπτώσεις του φαινομένου 

της ομιλοποίησης στις ατομικές σχέσεις εργασίας», ΕΚΠΑ, Τμήμα Νομικής, Αθήνα 2009, 

σελ 38 επ. 
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ταύτισης, καθώς και η άσκηση εργοδοτικών λειτουργιών (μισθοδοσία, 

άσκηση διευθυντικού δικαιώματος)50. 

   Επιπρόσθετα, ενδέχεται να θεμελιώνεται ευθύνη της μητρικής και βάσει 

των ΑΚ 281 και ΑΚ 914, γιατί η μητρική δημιούργησε με τη συμπεριφορά 

και την τακτική της την πεποίθηση ή και τη βεβαιότητα στον εργαζόμενο 

ότι συμπεριφέρεται σαν εργοδότης του. Προφανώς, στο σημείο αυτό, 

καίριο ρόλο θα διαδραματίσει και η καλή πίστη του εργαζομένου και της 

μητρικής επιχείρησης. 

   Επιπλέον, βάσει της αρχής της καλής πίστης (ΑΚ 288, 281) τυχόν να 

θεμελιώνεται, κατά τις συνθήκες της συγκεκριμένης κάθε φορά 

περίπτωσης, σε βάρος της μητρικής επιχείρησης μια υποχρέωση 

προστασίας των εργαζομένων στη θυγατρική η παράβαση της οποίας 

από τα όργανά της (ΑΚ 71) να οδηγεί σε αποζημίωση του εργαζομένου. 

   Συνακόλουθα, η ευθύνη, κυρίως, της μητρικής επιχείρησης έναντι των 

εργαζομένων των θυγατρικών της με την επίκληση της θεωρίας της 

άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου, δεν περιορίζεται μόνο σε 

χρηματικές απαιτήσεις αλλά εκτείνεται και σε απαιτήσεις, των οποίων η 

ικανοποίηση σε χρήμα είναι ανέφικτη ή πάντως ανεπαρκής. Κατά 

συνέπεια, θα ήταν αδικαιολόγητος ο περιορισμός της αξιοποίησης της 

θεωρίας της άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου μόνο προς 

την κατεύθυνση της ικανοποίησης χρηματικών απαιτήσεων, αλλά θα 

πρέπει να αξιοποιείται και προς την κατεύθυνση ικανοποίησης 

απαιτήσεων σχετικών με τη διατήρηση της ζωτικής σημασίας για τον 

εργαζόμενο θέσης εργασίας του. Απαραίτητη, λοιπόν, υπό τις 

συγκεκριμένες συνθήκες, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης θα 

πρέπει να θεωρηθεί η περαιτέρω απασχόληση του εργαζομένου από τη 

μητρική επιχείρηση, στο ευρύτερο πεδίο του ομίλου, αν κατά τη στιγμή 

της απώλειας της θέσης εργασίας του στη θυγατρική υπάρχει κενή 

κατάλληλη θέση εργασίας στον όμιλο, ζήτημα το οποίο αναπτύχθηκε 

εκτενώς παραπάνω51.  

   Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ειδικότερο ζήτημα της 

βλάβης των συμφερόντων των εργαζομένων, στο πλαίσιο της δομής, 

οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Ε., προσλαμβάνει διαφορετική 

διάσταση και περιεχόμενο σε σχέση με αυτό της επιβάρυνσης 
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οποιουδήποτε τρίτου. Αυτό συμβαίνει επειδή το περιεχόμενο και τα όρια 

της επιχειρηματικής ελευθερίας και ο βαθμός της αυτοτέλειας του νομικού 

προσώπου από τα μέλη του αποτελούν συνάρτηση της σημασίας των 

συμφερόντων, τα οποία κάθε φορά θίγονται, καθώς και της σημασίας, την 

οποία αποδίδει το δίκαιο σε αυτά. Συνεπώς, η ιδιαίτερη και συνταγματικά 

αναγνωρισμένη αξία των συμφερόντων των εργαζομένων δε συγχωρεί 

την εξομοίωση της αντιμετώπισής τους με αυτήν των συμφερόντων κάθε 

τρίτου52. 

    

 

 

 

§6. Η νομολογία στην άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου 

στους Ομίλους Επιχειρήσεων 

 

  Απόφαση ΕφΑθ 7552/83. Πρώτιστα, σημαντική ήταν η απόφαση  

7552/83 του Εφετείου Αθηνών, η οποία έκτοτε έχει αποτελέσει τη βάση 

της ελληνικής νομολογίας αναφορικά με αυτά τα ζητήματα. Συνακόλουθα, 

το ΕφΑθ ήλθε αντιμέτωπο με αξίωση εργαζομένου σε εταιρεία, η οποία 

είχε τους ίδιους μετόχους, την ίδια διοίκηση και την ίδια (αλλά 

ξενόγλωσση) επωνυμία με μία άλλη εταιρεία. Η αγωγή του εργαζομένου 

στρεφόταν εναντίον της δεύτερης αυτής εταιρείας, η οποία αποτελούσαν 

με την πρώτη (αλλοδαπή εταιρεία) όμιλο επιχειρήσεων. Το ΕφΑθ, λοιπόν, 

δεν επέμεινε στην αξιοποίηση της ταυτότητας της επωνυμίας που 

ενδεχομένως μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να οδηγήσει στη 

βασιμότητα της επίδικης αξίωσης με βάση την αρχή του φαινομένου 

δικαίου. Κατά συνέπεια, το ΕφΑθ αποφάνθηκε: « η σύμπτωσις των 

κυρίων μετοχών, η συνεργασία, η σύμπτωσις ακόμη ορισμένων μελών 

της διοικήσεως ή και αυτού του εκπροσώπου ως και μέρους ή του όλου 

υπαλληλικού προσωπικού δεν οδηγεί σε ταύτισιν των υποχρεώσεψν των 

διακεκριμένων νομικών προσώπων ούτε εις ολόκληρον υποχρέωσιν της 

μιας δια τα χρέη της ετέρας. Ενδέχεται εις τη συγκεκριμένην περίπτωσιν 

και έναντι ορισμένου προσώπου να υπάρχη εις ολόκληρον ευθύνη αυτών 

δια διαφόρους νόμιμους λόγους. Αλλ’ αυτό πρέπει να εξετάζεται και να 

καταφάσκεται εκάστοτε ειδικώς». Βέβαια, στη συνέχεια απορρίπτει ως 

αναπόδεικτη την πρόσληψη του εργαζομένου και από τη  άλλη εταιρεία, 
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την ευθύνη της τελευταίας από διαπραγματεύσεις κατά την πρόσληψή 

του και την ευθύνη της στη βάση ότι η εταιρεία από την οποία φερόταν ότι 

είχε προσληφθεί ενεργούσε ως αντιπρόσωπος της άλλης. Παρ’ όλα αυτά, 

περισσότερο η ταυτότητα της επωνυμίας και στις δύο εταιρείες μπορούσε 

να οδηγήσει καλόπιστα τον εργαζόμενο στην πεποίθηση ότι επρόκειτο 

για μια ενιαία επιχείρηση. Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα θα 

ήταν καταχρηστική η επίκληση της αυτοτέλειας των νομικών προσώπων. 

Συνεπώς, η περίπτωση αυτή (claim in tort) αποτελεί κλασικό παράδειγμα 

ευθύνης της μητρικής έναντι των δανειστών της θυγατρικής 

επιχείρησης53.   

   Απόφαση ΕφΑθ 1702/2006. Επιπρόσθετα, πολύ σημαντική, ίσως η 

σημαντικότερη μέχρι σήμερα, είναι η Απόφαση του Εφετείου Αθηνών 

1702/2006.  Στη σχετική υπόθεση ένας όμιλος επιχειρήσεων αποτελείτο 

από έξι μέλη – εταιρείες, τα οποία διατηρούσαν τη νομική τους 

προσωπικότητα, αλλά παρουσίαζαν μεταξύ τους μία τόσο έντονη 

διοικητική και οικονομική ενότητα, με αποτέλεσμα να λειτουργούν 

ουσιαστικά ως «υποκαταστήματα» ή «τοπικά τμήματα» της ίδιας 

επιχείρησης, ενώ το προσωπικό όλων των εταιρειών χαρακτηριζόταν με 

τον τίτλο  των «εργαζομένων» του Ομίλου «Α». Κατά συνέπεια, η έκτη 

των εφεσιβλήτων ελληνική θυγατρική εταιρεία βρισκόταν υπό την 

απόλυτη εξάρτηση των εκκαλουσών αλλοδαπών μητρικών εταιρειών και 

ως εκ τούτου οι πέντε πρώτοι των εφεσιβλήτων (εργαζόμενοι στην 

ελληνική θυγατρική εταιρεία) τυπικά μόνο ήταν το προσωπικό των 

τελευταίων. Βάσει της αποφάσεως αυτής, αυτό συνάγεται αρχικά από το 

ότι οι εκκαλούσες αλλοδαπές μητρικές εταιρείες, οι οποίες μάλιστα ήταν 

συνδεδεμένες και μεταξύ τους με σχέση απόλυτης κυριαρχικής 

εξάρτησης, αφού η μία ήταν κυρίαρχος εταίρος της άλλης, κατείχαν το 

σύνολο των εταιρικών μεριδίων της έκτης των εφεσιβλήτων ελληνικής 

θυγατρικής εταιρείας. Ακόμα, οι εκκαλούσες αλλοδαπές μητρικές 

εταιρείες είχαν συνεχή ανάμειξη στις υποθέσεις της, ενώ σκόπιμα και 

συστηματικά καλλιεργούσαν προς τα έξω μια εικόνα ταύτισης με αυτήν. 

Κατά συνέπεια, όλες οι εταιρείες είχαν το ίδιο αντικείμενο, ο διαχειριστής 

της ελληνικής θυγατρικής συνδεόταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

δυνάμει της από 1-7-2000 συμβάσεως με τη δεύτερη εκκαλουσών, 

δηλαδή ήταν υπάλληλος της μιας από τις εκκαλούσες μητρικές 

επιχειρήσεις και είχε περιορισμένη ελευθερία διαχείρισης. Ακόμα και το 

σχέδιο οικονομικής διαχείρισης και επιχειρηματικών κινήσεων της έκτης 

των εφεσιβλήτων ελληνικής θυγατρικής εταιρείας τελούσε υπό την 
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έγκριση των μητρικών επιχειρήσεων και χρηματοδοτούνταν από αυτές, 

χωρίς να επιτρέπεται καμία παρέκκλιση από αυτό. Επιπλέον, οι 

εργαζόμενοι δέχονταν οδηγίες και εντολές για την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους απευθείας από τα στελέχη των μητρικών επιχειρήσεων 

χωρίς τη μεσολάβηση του διαχειριστή της ελληνικής θυγατρικής, ενώ οι 

αλλοδαπές μητρικές εταιρείες σχεδίαζαν ειδικές τεχνικές για την προβολή 

μιας εικόνας ταυτίσεώς τους με την ελληνική θυγατρική επιχείρηση προς 

τους πελάτες και τους εργαζομένους τους και επέβαλαν δεσμευτικά τη 

χρήση των τεχνικών αυτών στην ελληνική θυγατρική. Επίσης, οι 

αλλοδαπές μητρικές εταιρείες είχαν παράσχει στην  ελληνική θυγατρική 

κατά τη σύστασή της περιορισμάνα κεφάλαια, με αποτέλεσμα η 

καθημερινή οικονομική επιβίωσή της και συγκεκριμένα η αντιμετώπιση 

των λειτουργικών δαπανών της και η μισθοδοσία του προσωπικού να 

εξαρτάται αποκλειστικά από την τακτική και σε μηνιαία βάση 

χρηματοδότηση των πρώτων. Τέλος, οι αλλοδαπές μητρικές επιχειρήσεις 

εξασκούσαν στην πραγματικότητα τις εργοδοτικές λειτουργίες 

(μισθοδοσία και άσκηση διευθυντικού δικαιώματος), η δε απόλυση των 

πέντε πρώτων εφεσιβλήτων έγινε από ειδικά εξουσιοδοτημένα στελέχη 

των εκκαλουσών μητρικών εταιρειών και όχι από το διαχιριστή της έκτης 

των εφεσιβλήτων ελληνικής θυγατρικής επιχείρησης. Προφανώς, στην 

υπόθεση αυτή και τη συνακόλουθη απόφαση του ΕφΑθ θεωρήθηκε πως 

η επίκληση της νομικής αυτοτέλειας της ελληνικής θυγατρικής επιχίρησης 

εκ μέρους των μητρικών αλλοδαπών επιχειρήσεων κρίνεται 

καταχρηστική. 

   Επιπρόσθετα, το ΕφΑθ προχώρησε σε βαρυσήμαντες διατυπώσεις 

σχετικά με το συγκριμένο αυτό ζήτημα, τόσο για την υπόθεση αυτή όσο 

και εν γένει για την άρση της αυτοτέλειας των νομικών προσώπων στο 

εργατικό δίκαιο και ιδιαίτερα στους Ομίλους Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, 

αναφέρει πως η αρχή της αυτοτέλειας των νομικών προσώπων, κατά την 

οποία το καθένα έχει τη δική του περιουσία και η ευθύνη καθενός 

δημιουργείται αυτοτελώς, υποχωρεί όταν η επίκληση της διαφορετικής 

νομικής προσωπικότητας χρησιμεύει για να νομιμοποιηθεί αποτέλεσμα 

αντίθετο προς τους κανόνες της καλής πίστης. Η εταιρεία, δηλαδή ως 

σύνολο έννομων σχέσεων και καταστάσεων που διέπονται από ορισμένο 

πλέγμα κανόνων δικαίου και αποτελούν αυτοτελή ενότητα, υπηρετεί ένα 

κοινωνικό σκοπό. Η χρησιμοποίηση του σκοπού της εταιρείας για την 

εξυπηρέτηση σκοπών διαφορετικών από τους σκοπούς, που κατά την 

αντίληψη της έννομης τάξης ο θεσμός αυτός εξυπηρετεί, ή η 

χρησιμοποίηση του για την εξυπηρέτηση σκοπών, οι οποίοι 
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αποδοκιμάζονται από την έννομη τάξη, με την έννοια ότι απαγορεύονται 

από το νόμο. Η κατάχρηση του θεσμού δε ρυθμίζεται ειδικά από το νόμο, 

υπάγεται όμως στη διάταξη του άρθρου ΑΚ 281 και οι συνέπειες της 

κατάχρησης αυτής είναι ανάλογες με την κατάχρηση του δικαιώματος. 

Συνακόλουθα, η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου είναι 

αναγκαία μόνο όταν αποδεικνύονται συγκεκριμένα πραγματικά 

περιστατικά, από τα οποία προκύπτει ότι έγινε κατάχρηση της νομικής 

του προσωπικότητας σε τέτοια έκταση, ώστε να επιβάλλεται η λύση αυτή.  

Αυτό συμβαίνει, κατά κανόνα, όταν ο κυρίαρχος ή οι κυρίαρχοι εταίροι 

χρησιμοποιούν τη νομική προσωπικότητα για να καταστρατηγήσουν το 

νόμο ή να προκαλέσουν δολίως ζημία σε τρίτο, ή ακόμα για να 

αποφύγουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.  

   Κατ’ αρχήν, τα παραπάνω, περί θεμιτής άρσης της αυτοτέλειας του 

νομικού προσώπου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επίκληση της 

αυτοτέλειας αποβλέπει σε αποτέλεσμα αντίθετο προς την καλή πίστη και 

τον σκοπό του θεσμού της εταιρείας, εφαρμόζονται, λόγω ταυτότητας του 

αντικειμένου, στο χώρο του εμπορικού δικαίου. Βέβαια, δεν μπορεί να 

αποκλεισθεί η εφαρμογή τους στον ιδιαιτέρως ευαίσθητο από κοινωνική 

άποψη χώρο του εργατικού δικαίου, δεδομένου ότι και στο πεδίο αυτό 

εμφανίζεται συχνά το νομικό και κοινωνικό αυτό πρόβλημα.  

   Πιο συγκεκριμένα, στο χώρο των Ομίλων Επιχειρήσεων, οι συνθήκες 

αδιαφάνειας ως προς τη δομή και τη δράση τους συχνά ευνοούν, όπως 

άλλωστε έχουμε προαναφέρει, την καταστρατήγηση των διατάξεων της 

ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας εκ μέρους των εργοδοτών και στερούν 

από το μισθωτό ακόμα και το θεμελιώδες δικαίωμα άμυνας, έτσι ώστε να 

είναι επιβεβλημένη η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου με 

σκοπό την προστασία του τελευταίου. Κατά συνέπεια, είναι δυνατό, σε 

Ο.Ε. να προωθούνται είτε τα κοινά συμφέροντα του ομίλου είτε τα 

υπέρτερα επιχειρηματικά σχέδια της μητρικής επιχείρησης, σε βάρος των 

επιδιώξεων της θυγατρικής, με αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση των 

δανειστών της τελευταίας και στην  προκειμένη περίπτωση των 

εργαζομένων σε αυτήν, καθώς και τη διακινδύνευση των απαιτήσεών 

τους. Για την εξασφάλιση δε των τελευταίων και γενικότερα για τη 

ρύθμιση και αποκατάσταση της αρμονίας στις σχέσεις μεταξύ των 

εργοδοτών και εργαζομένων, είναι απαραίτητη η θεώρηση των νομικών 

προσώπων ενός Ο.Ε. ως νομικής ενότητας, δεδομένου ότι διαχωρισμός 

μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρείας ως αυτοτελών νομικών 

προσώπων προσκρούει στις περιπτώσεις αυτές στο αίσθημα δικαίου και 

δεν είναι ανεκτός από το δίκαιο σύμφωνα με τη γενική διάταξη του 
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άρθρου 281 ΑΚ. Κατά συνέπεια, εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις που 

αναφέρθηκαν πιο πάνω, σε περίπτωση οφειλών της θυγατρικής εταιρείας 

προς τους εργαζομένους από την παροχή της εργασίας τους (το επίμαχο 

ζήτημα της συγκεκριμένης υπόθεσης), η μητρική αυτής επιχείρηση, ως 

«εν τοις πράγμασι» εργοδότης αυτών, είναι συνυπεύθυνη εις ολόκληρον 

με την πρώτη, για την καταβολή των οφειλών αυτών.  

    Τα παραπάνω αποτελούν τα βασικά και πιο σημαντικά σημεία της 

Απόφασης του Εφετείου Αθηνών (ΕφΑθ 1702/2006), η οποία ρίχνει 

διάπλατο φως στο καίριο ζήτημα περί άρσης της αυτοτέλειας του νομικού 

προσώπου της θυγατρικής εργοδοτικής επιχείρησης στην ατομική σχέση 

εργασίας, επιβεβαιώνοντας τη σχετική θεωρία του εργατικού και 

εμπορικού δικαίου, η οποία αναπτύχθηκε παραπάνω54.     

   Απόφαση ΑΠ 873/2009. Τέλος, άλλη μια αξιοσημείωτη απόφαση 

εκδόθηκε από τον Άρειο Πάγο το 2009 και συγκεκριμένα η Απόφαση υπ’ 

αριθμ. 873/2009, από το Β1’ Πολιτικό Τμήμα του ΑΠ. Η απόφαση αυτή 

αφορούσε καταχρηστική επίκληση της αυτοτέλειας μιας θυγατρικής 

επιχείρησης σε Όμιλο Επιχειρήσεων. Βάσει λοιπόν της υπ’ αριθμ. 

873/2009 Απόφασης του ΑΠ, από το συνδυασμό των άρθρων 648, 651, 

652 και 653 ΑΚ  επί της συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας εργοδότης 

είναι συνήθως, αλλά όχι πάντα, ο κύριος της επιχειρήσεως προς 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων της οποίας συνάπτεται η σύμβαση 

εργασίας. Εάν υφίσταται αμφισβήτηση ως προς το πρόσωπο του 

εργοδότη, αποβλέπουμε πρώτα στο πρόσωπο εκείνου προς το 

συμφέρον του οποίου παρέχεται η εργασία, αυτός δε είναι ο φορέας της 

επιχείρησης και περεταίρω αποβλέπουμε στο πρόσωπο, φυσικό ή 

νομικό, το οποίο φέρει τις δαπάνες και τους κινδύνους της επιχειρήσεως. 

     Αυτό είναι ακριβώς το κείμενο της Απόφασης του Αρείου Πάγου : 

«Στην προκείμενη περίπτωση όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη 

απόφαση το Εφετείο δέχτηκε ανελέγκτως τα εξής: Δυνάμει του υπ' αριθ. 

...συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Πουλαντζά-Αγρέβη 

συνεστήθη η έκτη αναιρεσίβλητη εδρεύουσα  

στο ... μονοπρόσωπη τότε εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την αρχική 

επωνυμία "... ....-Διαφήμηση στο διαδίκτυο και Υπηρεσίες Μέσων 

Επικοινωνίας" και το διακριτικό τίτλο "...".  

Μοναδικός εταίρος της πιο πάνω εταιρίας που προέβη στη σύσταση 

αυτής υπήρξε η εδρεύουσα στο Μόναχο της Γερμανίας δεύτερη 

αναιρεσείουσα εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την τότε επωνυμία "... 

..... ..... .....", η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο της Χ1. Ο 
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τελευταίος συνδεόταν με την εν λόγω αλλοδαπή εταιρία με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας δυνάμει της από 1-7-2000 σχετικής συμβάσεως 

μεταξύ τους, ενώ με το πιο πάνω συμβόλαιο ορίστηκε ως διαχειριστής και 

νόμιμος εκπρόσωπος της νεοϊδρυθείσας ελληνικής εταιρίας. Ακολούθως 

με το υπ' αριθμ. ... συμβόλαιο της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, η 

δεύτερη αναιρεσείουσα η οποία στο μεταξύ είχε μεταβάλει την επωνυμία 

της σε "...", μεταβίβασε μέρος των εταιρικών μεριδίων της ως άνω 

ελληνικής εταιρίας κατά ποσοστό 21,3% στην εδρεύουσα στο Μόναχο 

της Γερμανίας πρώτη αναιρεσείουσα ανώνυμη εταιρία με την τότε 

επωνυμία "..... ... ...". Έτσι η ως άνω ελληνική εταιρία μετατράπηκε σε 

πολυπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης, με αντίστοιχη 

τροποποίηση του καταστατικού της που  

δημοσιεύθηκε νόμιμα, ενώ διαχειριστής της παρέμεινε ο ίδιος ως άνω Χ1 

με εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης της. Στη συνέχεια η 

παραπάνω ελληνική εταιρία, εκπροσωπούμενη από τον ως άνω 

διαχειριστή της, προσέλαβε με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας 

αορίστου χρόνου τους πέντε πρώτους αναιρεσιβλήτους και ειδικότερα: α) 

τον πρώτο την 17-9-2001 ως διευθυντή marketing και πωλήσεων με 

μηνιαίες αποδοχές 4.402 ευρώ, β) το δεύτερο την 31-1-2001 ως γενικό 

διευθυντή marketing με μηνιαίες αποδοχές 3.143 ευρώ, γ) την τρίτη την 

5-2-2002 ως υπάλληλο γραφείου στον τομέα των πωλήσεων με μηνιαίες 

αποδοχές 2.347,76 ευρώ, δ) την τέταρτη την 1-11-2001 ως γραμματέα με 

μηνιαίες αποδοχές 672 ευρώ και ε) την πέμπτη την 7-3-2001 ως 

υπεύθυνη πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών με μηνιαίες αποδοχές 

918,50 ευρώ.  

Με την έναρξη των εργασιών της ως άνω ελληνικής εταιρίας οι 

αναιρεσείουσες αλλοδαπές μητρικές εταιρίες ενίσχυαν οικονομικά αυτή 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Είναι δε 

χαρακτηριστικό ότι οι αναιρεσείουσες συνεχώς για χρονικό διάστημα δύο 

ετών απέστειλαν προς την τελευταία εμβάσματα ύψους 13.000.000 δρχ. 

περίπου, για τη μισθοδοσία των εργαζομένων αυτής, σύμφωνα και με τον 

τηρούμενο λογαριασμό στην Τράπεζα ... ....... Οι αναιρεσείουσες 

ισχυρίζονται ότι οι ως άνω αποστολές χρημάτων προς την ελληνική 

θυγατρική τους εταιρία αποτελούσαν παροχές και προσωρινές 

διευκολύνσεις με τη μορφή δανείων που θα καλύπτονταν από τα έσοδα 

της τελευταίας, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του διαχειριστή της, 

δηλαδή θα επιστρέφονταν σ' αυτές αν υλοποιούνταν το προσοδοφόρο 

επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εκπονήσει και σχεδιάσει ο ίδιος. Πλην 

όμως ο ισχυρισμός αυτός των αναιρεσειουσών δεν ασκεί έννομη επιρροή 
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στην αποδεικνυόμενη, όχι μόνο από τις εν λόγω χρηματοδοτήσεις, αλλά 

και από τα πιο κάτω λοιπά στοιχεία, πλήρη διοικητική και λειτουργική 

εξάρτηση της ελληνικής και θυγατρικής εταιρίας από τις αναιρεσείουσες 

αλλοδαπές μητρικές εταιρίες, χωρίς να αναιρείται αυτή από την όποια 

λογιστική αιτιολόγηση των εκροών των κεφαλαίων αυτών από τα ταμεία 

των τελευταίων.  

Οι πέντε πρώτοι αναιρεσίβλητοι εργαζόμενοι, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους υπάγονταν μεν φαινομενικά στον έλεγχο του ως άνω 

διαχειριστή της ελληνικής θυγατρικής εταιρίας, στην πραγματικότητα 

όμως ελάμβαναν οδηγίες, εντολές και κατευθύνσεις για την εκτέλεση της 

ως άνω εργασίας τους απ' ευθείας από τα στελέχη των αλλοδαπών 

μητρικών επιχειρήσεων, χωρίς τη μεσολάβηση του πρώτου. Ακόμη οι εν 

λόγω αναιρεσίβλητοι, εκτός από την πιο πάνω υποχρέωση επικοινωνίας 

είχαν και την υποχρέωση απευθείας ενημερώσεως των στελεχών των 

αναιρεσειουσών εταιριών για τον κύκλο εργασιών (τζίρο) της ελληνικής 

εταιρίας, αλλά και για κάθε σημαντικό θέμα αυτής, με την αποστολή 

σχετικών εβδομαδιαίων αναφορών τους. Επίσης τα στελέχη των 

αναιρεσειουσών εταιριών παρακολουθούσαν και αξιολογούσαν την 

απόδοση του προσωπικού όλων των επιχειρήσεων του ομίλου, μεταξύ δε 

αυτών και των πέντε πρώτων αναιρεσιβλήτων έτσι ώστε στην 

πραγματικότητα να ασκείται το διευθυντικό δικαίωμα επ' αυτών εκ μέρους 

των πρώτων. Τούτο ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί παρά τη 

μεσολάβηση μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των τόπων εγκαταστάσεως 

των εταιριών του ομίλου, ενόψει της ευρείας χρήσης των νέων 

τεχνολογιών για την επικοινωνία μεταξύ αυτών.  

Ακόμη είναι χαρακτηριστικό ότι τα στελέχη των ως άνω εταιριών 

συνόδευαν τον Χ1 στις επαγγελματικές του συναντήσεις με υποψήφιους 

πελάτες προκειμένου να προσδώσουν κύρος και αξιοπιστία στην έκτη 

αναιρεσίβλητη, αφού αυτή εμφανιζόταν ως μέλος του Ομίλου εταιριών 

........ Τα παραπάνω ενισχύονται και από το Εγχειρίδιο Εσωτερικής 

Επικοινωνίας και το Εγχειρίδιο Εταιρικού Σχεδιασμού του παραπάνω 

Ομίλου στην Ευρώπη, στα οποία απεικονίζονται με χαρακτηριστικά 

διαγράμματα οι σχέσεις της μητρικής με τις θυγατρικές εταιρίες, ενώ 

τονίζεται η διεθνής συνοχή και η λειτουργία του Ομίλου ως ενιαίας 

επιχείρησης για την επίτευξη επικερδών επιχειρήσεων. Αναφέρεται δε σ' 

αυτά ότι όλες οι θυγατρικές εταιρίες απαιτείται να εφαρμόσουν σε κάθε 

περίπτωση και στο σύνολο τους τις κατευθυντήριες γραμμές που είναι 

δεσμευτικές ... Επίσης, η δεύτερη αναιρεσείουσα αλλοδαπή μητρική 

εταιρία κατά της σύσταση της έκτης αναιρεσίβλητης όρισε ως κεφάλαιο 
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αυτής το ελάχιστο απαιτούμενο από τον τότε ισχύοντα νόμο ποσόν των 

6.000.000 δρχ. (άρθρο 4 του ν. 3190/1955), γεγονός που είχε ως 

συνέπεια να εξαρτάται η επιβίωση της από τη χρηματοδότηση της εκ 

μέρους των μητρικών εταιριών.  

Τούτο υποδηλώνει τον πλήρη έλεγχο και τη δεσπόζουσα επιρροή της 

ελληνικής θυγατρικής εταιρίας από τις αναιρεσείουσες μητρικές εταιρίες, 

δεδομένου ότι η πρώτη δεν είχε καμιά πραγματική δυνατότητα να 

αποφασίσει η ίδια για το μέλλον της και γι' αυτήν ακόμη την ύπαρξη της. 

....Ο ισχυρισμός των αναιρεσειουσών περί πλήρους ελευθερίας και 

ανεξαρτησίας του διαχειριστή της έκτης αναιρεσίβλητης είναι αβάσιμος 

και αναιρείται από τον ίδιο τον τρόπο κατάργησης τούτου από τις 

αλλοδαπές μητρικές εταιρίες και διορισμού πληρεξουσίων της επιλογής 

τους και συγκεκριμένα στελεχών αυτών για να προβούν στις καταγγελίες 

των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων και στις λοιπές 

ενέργειες.....Οι ενάγοντες - πέντε πρώτοι αναιρεσίβλητοι -, προσέφεραν 

κανονικά τις υπηρεσίες τους χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα 

έως και την 31-5-2002, οπότε για πρώτη φορά δεν τους καταβλήθηκαν οι 

δεδουλευμένες αποδοχές τους και συγκεκριμένα ο μισθός του Μαΐου 

2002. Στις διαμαρτυρίες  

τους προς τον διαχειριστή της έκτης αναιρεσίβλητης και τους νομίμους 

εκπροσώπους των αναιρεσειουσών, οι τελευταίοι τους διαβεβαίωσαν ότι 

επρόκειτο για προσωρινή ταμειακή δυσχέρεια λόγω καθυστέρησης των 

εμβασμάτων από τη Γερμανία. Ενόψει των διαβεβαιώσεων αυτών οι 

ενάγοντες εξακολούθησαν κανονικά την εργασία τους μέχρι 1-7-2002, 

οπότε ο διαχειριστής της έκτης αναιρεσίβλητης Χ1 μαζί με τον 

εμφανισθέντα εκπρόσωπο των αναιρεσειουσών εταιριών Ε1 τους 

ανακοίνωσε ότι οι τελευταίες είχαν αποφασίσει να καταγγείλουν τις 

συμβάσεις εργασίας τους χωρίς την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης 

τους.  

Μετά ταύτα την 4 και 5/7-2002 επιδόθηκε στον καθένα ξεχωριστά η 

καταγγελία της συμβάσεως εργασίας τους που είχε υπογραφεί από τον 

ως άνω Ε1, χωρίς όμως να τους καταβληθεί και η νόμιμη αποζημίωση. 

Τότε οι ενάγοντες για πρώτη φορά πληροφορήθηκαν ότι η έκτη 

αναιρεσίβλητη, φερόμενη ως εργοδότρια εταιρία, είχε υποβάλει την από 

1-7-2002 δήλωση αναστολής πληρωμών της, ενώ ο έως τότε 

διαχειριστής της Χ1 είχε υποβάλει την παραίτηση του, με ισχύ από την 1-

7-2002, από τη θέση του διαχειριστή μετά την από 15-5-2002 καταγγελία 

της συμβάσεως εργασίας του από την Γερμανική εταιρία η οποία ως 

εταίρος της ελληνικής Ε.Π.Ε τον είχε ορίσει διαχειριστή. Μετά την 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/29
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παραίτηση του ως άνω διαχειριστή η διαχείριση και εκπροσώπηση της 

έκτης αναιρεσίβλητης περιήλθε στους εταίρους αυτής αναιρεσείουσες 

εταιρίες, οι οποίες την ασκούσαν με τους νομίμους εκπροσώπους τους. 

Ακολούθως, η έκτη αναιρεσίβλητη κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως 

με την υπ' αριθμ. 1432/7-11-2002 απόφαση του Πολυμελούς 

πρωτοδικείου Αθηνών με ημερομηνία παύσεως πληρωμών την 1-7-2002. 

.... Στη συνέχεια το Εφετείο δέχτηκε ότι με βάση τα παραπάνω, η έκτη 

αναιρεσίβλητη ελληνική θυγατρική εταιρία βρισκόταν υπό την απόλυτη 

κυριαρχική εξάρτηση των αναιρεσειουσών εταιριών και ως εκ τούτου οι 

πέντε πρώτοι αναιρεσίβλητοι τυπικά μόνο ήταν προσωπικό της πρώτης, 

ενώ στην πραγματικότητα ήταν προσωπικό των τελευταίων.....  

Η περιορισμένη χορήγηση κεφαλαίων στην ελληνική θυγατρική εταιρία 

την καθιστούσε εξ αρχής αφερέγγυο ως προς τις αναληφθείσες 

υποχρεώσεις, ενώ η απόφαση τους να διακόψουν τη μηνιαία 

χρηματοδότηση της προεξοφλούσε την αδυναμία της να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις της. Η συμπεριφορά των αναιρεσειουσών αλλοδαπών 

εταιριών, έναντι των πέντε πρώτων αναιρεσιβλήτων, ήταν κακόπιστη, 

δεδομένου ότι αν και ασκούσαν οι ίδιες στην πραγματικότητα τις 

εργοδοτικές λειτουργίες, από το Μάιο του έτους 2002 μεθόδευσαν την 

κατάρρευση της ελληνικής θυγατρικής τους εταιρίας με την απότομη 

διακοπή καταβολής των λειτουργικών δαπανών και μισθών, την απόλυση 

του διαχειριστή που ήταν δικός τους υπάλληλος, καθώς και τη ρητή 

εξουσιοδότηση σε στελέχη τους να προβούν στην  

απόλυση του προσωπικού χωρίς την καταβολή αποζημιώσεων. Αυτές δε 

ενώ διαβεβαίωναν τους πέντε πρώτους αναιρεσείοντες εργαζομένους για 

τα αντίθετα, στη συνέχεια εντελώς καταχρηστικά πρόβαλαν τον 

ισχυρισμό της νομικής αυτοτέλειας της ελληνικής θυγατρικής τους 

εταιρίας και παρέπεμψαν αυτούς στις διαδικασίες της πτωχευτικής 

εκκαθάρισης.  

   Με βάση τις παραδοχές αυτές το Εφετείο έκρινε ότι εφόσον οι 

αναιρεσείουσες ασκούσαν συστηματικά τις εργοδοτικές λειτουργίες έναντι 

των πέντε πρώτων αναιρεσιβλήτων, η επίκληση της νομικής τους 

αυτοτέλειας της ελληνικής θυγατρικής εταιρίας, προς αποφυγή των 

πηγαζουσών από τις ως άνω συμβάσεις εργασίας των πέντε 

αναιρεσιβλήτων υποχρεώσεων τους είναι καταχρηστική και απέρριψε ως 

κατ' ουσίαν αβάσιμη την έφεση που είχαν ασκήσει οι αναιρεσείουσες κατά 

της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία είχε γίνει δεκτή ως νόμιμη και 

κατ' ουσίαν βάσιμη η αγωγή των εν λόγω αναιρεσιβλήτων για καταβολή 

των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών, αποζημιώσεως λόγω 
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απολύσεως κ.λ.π. Με την κρίση του αυτή το Εφετείο δεν παραβίασε με 

εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή τις προαναφερθείσες διατάξεις  

ουσιαστικού δικαίου, διέλαβε δε στην απόφαση του πλήρεις, σαφείς και 

χωρίς αντιφάσεις αιτιολογίες που καθιστούν εφικτό τον αναιρετικό έλεγχο 

ως προς την ιδιότητα των αναιρεσιουσών Εταιριών ως ουσιαστικών 

εργοδοτών των πέντε πρώτων αναιρεσιβλήτων, προς τις οποίες 

παρείχαν την εργασία τους και από τις οποίες ελάμβαναν τον 

συμφωνηθέντα μισθό τους και ορθώς απέρριψε τον ισχυρισμό των 

αναιρεσειουσών περί μη ευθύνης αυτών λόγω της νομικής αυτοτέλειας 

τους, δεδομένου ότι με βάση τα πιο πάνω δεκτά γενόμενα ο εν λόγω 

ισχυρισμός δεν ασκεί έννομη επιρροή. Επομένως όλοι οι λόγοι 

αναιρέσεως από το άρθρο 559 αρ. 1 και 19 του Κ.Πολ.Δ. είναι αβάσιμοι 

και πρέπει να απορριφθούν.»55 
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