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ANΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ

ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

Μπέττυ Σµυρνιού



I. EIΣΑΓΩΓΙΚΑ

• Έννοια αναδιάρθρωσης επιχείρησης
– Κατάργηση ή συγχώνευση υπηρεσιών ή θέσεων
εργασίας

– Αναγκαία συνέπεια των αλλαγών η βλαπτική
µεταβολή των όρων και των συνθηκών
εργασίας. 

– Η καταγγελία ως ultimum ratio - Αρχή
αναλογικότητας. 

– Εναλλακτικές επιλογές
– Περίπτωση τροποποιητικής καταγγελίας

• Έκταση του ελέγχου της σκοπιµότητας των
επιχειρηµατικών αποφάσεων



ΙΙ.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

• Τα κρίσιµα για την επιλογή κριτήρια και η
βαρύτητα και ο µεταξύ τους συσχετισµός. 

• Ο κύκλος των προσώπων µεταξύ των
οποίων θα γίνει η επιλογή. Σύγχρονες
τάσεις επέκτασης των συγκρινόµενων
προσώπων.

• Ειδικότερη περίπτωση : Κατάργηση
θέσεων εργασίας ή κλάδου επιχείρησης. 



ΙΙΙ.   ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ

• Nοµικό πλαίσιο
• Έννοια
• Συνέπειες εφαρµογής της νοµοθεσίας για την

µεταβίβαση επιχειρήσεων στις εργασιακές
σχέσεις

– Προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
– Πληροφόρηση και διαβούλευση µε τους εργαζοµένους.

• Η περίπτωση του outsourcing. 
– Ανάθεση ή µεταβίβαση δραστηριοτήτων σε τρίτους. 

Κατηγορίες outsourcing
– Πότε το outsourcing συνεπάγεται την εφαρµογή του

νοµικού πλαισίου περί µεταβίβασης επιχείρησης



IV. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

• Εννοια εκµετάλλευσης - Υπολογισµός του
αριθµού των απολυοµένων

• ∆ιαβούλευση και πληροφόρηση µε τους
εκπροσώπους των εργαζοµένων

• Η περίπτωση της διακοπής των εργασιών
της εκµετάλλευσης

• Η πρόσφατη τροπολογία περί οµαδικών
απολύσεων και η επίδρασή της στις
συναινετικές – συµφωνηµένες απολύσεις



V.  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
Ο∆ΗΓΙΑ 2002/14

• Ορισµοί Π∆ 240/2006 περί θεσπίσεως
γενικού πλαισίου ενηµέρωσης & 
διαβούλευσης των εργαζοµένων

• Πεδίο εφαρµογής
• Πρακτικές λεπτοµέρειες ενηµέρωσης
και διαβούλευσης - Εξαιρέσεις

• Σχέση µεταξύ διατάξεων του Π∆
2002/14  και των άλλων
νοµοθετικών ρυθµίσεων



VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Εξέλιξη της εργατικής νοµολογίας & 
νοµοθεσίας και διεύρυνση του ελέγχου
των επιχειρηµατικών αποφάσεων

• Καµµία βελτίωση της τροπολογίας των
οµαδικών απολύσεων στο νοµοθετικό
πλαίσιο των οµαδικών απολύσεων

• Θεσµοθέτηση µε το απαραίτητο νοµοθετικό
πλαίσιο της συµµετοχικής δράσης των
εργαζοµένων στην διαµόρφωση και
υλοποίηση των επιχειρηµατικών
αποφάσεων




