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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τής 17ης Φεβρουαρίου 1975

περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών Κρατών μελών πού άφοροϋν τίς όμαδικές απολύσεις
(75/ 129/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Έχοντας ύπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Εύρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος καί ιδίως τό άρθρο 100,
τήν πρόταση τής ' Επιτροπής,

τή γνώμη τής Συνελεύσεως O,
τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής Έπιτρο

πής (2),
Εκτιμώντας:

οτι επιβάλλεται ή ένίσχυση τής προστασίας τών έργα
ζομένων σέ περίπτωση όμαδικών άπολύσεων, λαμβα
νομένης ύπόψη τής άνάγκης ισόρροπης οικονομικής
καί κοινωνικής άναπτύξεως έντός τής Κοινότητος·
ότι , παρά τή συγκλίνουσα έξέλιξη , εξακολουθούν νά
υπάρχουν διαφορές μεταξύ τών διατάξεων πού ισχύουν
στά Κράτη μέλη τής Κοινότητος, όσον άφορα τούς
δρους καί τή διαδικασία τών όμαδικών άπολύσεων, κα
θώς καί τά μέτρα πού είναι πρόσφορα γιά τήν άμ
βλυνση τών συνεπειών έκ τών άπολύσεων αύτών γιά
τούς έργαζομένους·
ότι οί διαφορές αύτές δύνανται νά έχουν άμεση έπί
πτωση στή λειτουργία τής κοινής άγορας·

ότι τό ψήφισμα τού Συμβουλίου τής 21ης ' Ιανουαρίου
1974, περί προγράμματος κοινωνικής δράσεως (3), προ
βλέπει τήν έκδοση όδηγίας γιά τήν προσέγγιση τών
νομοθεσιών τών Κρατών μελών όσον άφορα τίς ομαδι
κές άπολύσεις·

ότι είναι, κατά συνέπεια, άναγκαιο νά προωθηθεί ή
προσέγγιση αύτή μέ στόχο τήν πρόοδο κατά τήν έν
νοια τοΰ άρθρου 117 τής συνθήκης,

C) EE άριθ . A 19 τής 12.4.1973, σ. 10.
(2) ΕΕ άριθ . A 100 τής 22.11.1973, σ. 11 .
(3) EE άριθ. A 13 τής 12.2.1974, σ. 1 .

ΤΜΗΜΑ I

'Ορισμοί καί πεδίο έφαρμογής
Άρθρο 1

1 . Γιά τήν εφαρμογή τής παρούσης όδηγιας:
α) Ώς «ομαδικές άπολύσεις» νοούνται οί άπολύσεις
πού πραγματοποιούνται άπό εναν έργοδότη γιά ένα
ή περισσότερους λόγους, οί όποιοι δέν έχουν σχέση
μέ τό πρόσωπο τών εργαζομένων, έφ' όσον ό άριθ
μός τών άπολύσεων άνέρχεται, άνάλογα μέ τήν έπι
λογή τών Κρατών μελών:
— εϊτε γιά περίοδο 30 ήμερών:
1) τουλάχιστον σέ 10, σέ έπιχειρήσεις πού Απα
σχολούν συνήθως περισσότερους άπό 20 καί
λιγότερους άπό 100 έργαζομένους·
2) τουλάχιστον σέ 10% τοΰ άριθμού τών έργα
ζομένων, σέ έπιχειρήσεις πού άπασχολοϋν
συνήθως τουλάχιστον 100 καί λιγότερους
άπό 300 έργαζομένους·
3) τουλάχιστον σέ 30, σέ έπιχειρήσεις πού άπα
σχολοΟν συνήθως τουλάχιστον 300 έργαζο
μένους·

— εϊτε γιά περίοδο 90 ήμερών, τουλάχιστον σέ 20,
άνεξάρτητα άπό τόν άριθμό τών συνήθως άπα
σχολουμένων στίς έπιχειρήσεις αύτές·
6) ώς «εκπρόσωποι τών έργαζομένων» νοούνται οί έκ
πρόσωποι τών έργαζομένων πού προβλέπονται άπό
τή νομοθεσία ή τήν πρακτική τών Κρατών μελών.
2 . Ή παρούσα οδηγία δέν έφαρμόζεται:
α) επί ομαδικών άπολύσεων πού πραγματοποιούνται
στό πλαίσιο συμβάσεων έργασίας πού συνήφθησαν
γιά ορισμένο χρόνο ή γιά όρισμένη έργασία έκτός
&ν οί άπολύσεις αύτές γίνουν πρό τής λήξεως ή
έκτελέσεως, τών συμβάσεων αύτών
β) επί τών έργαζομένων στήν δημόσια διοίκηση ή τούς

οργανισμούς δημοσίου δικαίου (ή στά Κράτη μέλη
πού δέν γνωρίζουν τήν έννοια αύτήν σέ άντίστοι
χους οργανισμούς)·
γ) έπί τών πληρωμάτων τών θαλασσίων σκαφών
δ) έπί τών έργαζομένων πού θίγονται άπό τή διακοπή
τής δραστηριότητος τής έπιχειρήσεως, έφ' όσον
αυτή έπέρχεται κατόπιν δικαστικής άποφάσεως .
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ΤΜΗΜΑ II

Διαδικασία διαβουλεύσεων

Άρθρο 2

1 . Όταν ό εργοδότης προτίθεται νά προβεί σέ όμαδι
κές άπολύσεις ύποχρεοϋται νά προβεί σέ διαβουλεύ
σεις μέ τούς έκπροσώπους τών έργαζομένων μέ σκοπό
νά καταλήξει σέ συμφωνία .
2 . Οί διαβουλεύσεις άφοροϋν τουλάχιστον τίς δυνα
τότητες άποφυγής ή μειώσεως τών όμαδικών άπολύ
σεων καθώς καί τίς δυνατότητες άμβλύνσεως τών έξ
αύτών συνεπειών .

3 . Γιά νά δυνηθούν οί έκπρόσωποι τών έργαζομένων
νά διατυπώσουν έποικοδομητικές προτάσεις, ό εργοδό
της ύποχρεοϋται νά παρέχει σ' αυτούς κάθε χρήσιμη
πληροφορία καί έν πάση περιπτώσει, νά τούς ανακοι
νώνει εγγράφως τούς λόγους τών άπολύσεων, τόν
άριθμό τών ύπό άπόλυση έργαζομένων, τόν άριθμό τών
συνήθως άπασχολουμένων καθώς καί τήν περίοδο μέσα
στήν όποία πρόκειται νά πραγματοποιηθούν οί άπο
λύσεις .

Ό έργοδότης ύποχρεοϋται νά διαβιβάσει στήν άρμόδια
δημόσια άρχή άντίγραφο τοϋ εγγράφου τής άνακοινώ
σεως πού προβλέπεται στό προηγούμενο έδάφιο .
ΤΜΗΜΑ III

Διαδικασία τής όμαδικής άπολύσεως
Άρθρο 3

1 . Ό έργοδότης ύποχρεοϋται νά κοινοποιεί έγγραφως
στήν άρμόδια δημόσια άρχή κάθε σχεδιαζόμενη όμα
δική άπόλυση .

Ή κοινοποίηση πρέπει νά περιέχει κάθε χρήσιμη

πληροφορία σχετικά μέ τήν σχεδιαζόμενη ομαδική
άπόλυση , καί τίς διαβουλεύσεις μέ τούς έκπροσώπους
τών έργαζομένων, πού προβλέπονται στό άρθρο 2, καί
ίδίως τούς λόγους τής άπολύσεως, τόν άριθμό τών ύπό
άπόλυση έργαζομένων, τόν άριθμό τών συνήθως άπα
σχολουμένων καί τήν περίοδο μέσα στήν όποία πρό
κειται νά πραγματοποιηθούν οί άπολύσεις .
2. Ό έργοδότης ύποχρεοϋται νά διαβιβάσει στούς έκ
προσώπους τών έργαζομένων άντίγραφο τής κοινο
ποιήσεως πού προβλέπεται στήν παράγραφο 1 .
Οί έκπρόσωποι τών έργαζομένων δύνανται νά ύποβάλ
λουν τίς τυχόν παρατηρήσεις τους στήν άρμόδια δη
μόσια άρχή .
Άρθρο 4

2 . Ή αρμόδια δημόσια άρχή χρησιμοποιεί τήν προ
θεσμία, πού άναφέρεται στήν παράγραφο 1 , γιά νά
έξεύρει λύσεις στά προβλήματα πού δημιουργοϋνται
άπό τίς σχεδιαζόμενες όμαδικές άπολύσεις .
3 . "Αν ή αρχική προθεσμία πού προβλέπεται στήν
παράγραφο 1 , είναι μικρότερη άπό 60 ήμερες, τά
Κράτη μέλη δύνανται νά παρέχουν στήν άρμόδια δη
μόσια άρχή τήν εύχέρεια παρατάσεως τής άρχικής
προθεσμίας μέχρι 60 ήμέρες άπό τής κοινοποιήσεως,
έάν ύπάρχει κίνδυνος νά μήν έξευρεθει λύση στά προ
βλήματα πού δημιουργούνται άπό τίς σχεδιαζόμενες
όμαδικές άπολύσεις, εντός τής άρχικής προθεσμίας.
Τά Κράτη μέλη δύνανται νά παρέχουν στήν άρμόδια
δημόσια άρχή ευχέρειες μεγαλύτερης παρατάσεως .

Ό εργοδότης πρέπει νά πληροφορείται τήν παράταση
καί τούς λόγους τής παρατάσεως πρό τής λήξεως τής
άρχικής προθεσμίας πού προβλέπεται στήν παρά
γραφο 1 .
ΤΜΗΜΑ IV

Τελικές διατάξεις
Άρθρο 5

H παρούσα οδηγία δέν θίγει τήν ευχέρεια τών Κρατών
μελών νά εφαρμόζουν ή νά έκδίδουν νομοθετικές, κα
νονιστικές ή διοικητικές διατάξεις περισσότερο ευνοϊ
κές γιά τούς έργαζομένους .
Αρθρο 6

1 . Τά Κράτη μέλη θέτουν σέ ισχύ τίς νομοθετικές,
κανονιστικές καί διοικητικές διατάξεις πού είναι
άναγκαιες γιά νά συμμορφωθούν μέ τήν παρούσα όδη
γία εντός προθεσμίας δύο ετών άπό τήν κοινοποίησή
της, ένημερώνουν δε άμέσως περί αύτοϋ τήν Έπι
τροπή .

2 . Τά Κράτη μέλη άνακοινώνουν στήν Έπιτροπή τό
κείμενο τών νομοθετικών, κανονιστικών καί διοικητι
κών διατάξεων πού έκδίδουν στόν τομέα πού ρυθμίζεται
άπό τήν παρούσα οδηγία.
Άρθρο 7

Εντός προθεσμίας δύο έτών άπό τή λήξη τής περιόδου
τών δύο έτών πού προβλέπεται στό άρθρο 6, τά Κράτη
μέλη διαβιβάζουν στήν Έπιτροπή όλα τά χρήσιμα
στοιχεία προκειμένου νά δυνηθεί νά συντάξει καί νά
υποβάλει στό Συμβούλιο εκθεση περί τής έφαρμογής
τής παρούσης όδηγίας.

1 . Οί όμαδικές άπολύσεις τό σχέδιο τών όποιων εχει
κοινοποιηθεί στήν άρμόδια δημόσια άρχή , ισχύουν τό
ένωρίτερο 30 ήμέρες άπό τήν κοινοποίηση πού προ
βλέπεται στό άρθρο 3 παράγραφος 1 , μέ τήν επιφύλαξη
τών διατάξεων πού διέπουν τά κατά περίπτωση δικαιώ
ματα ώς πρός τήν προθεσμία προειδοποιήσεως.

Τά Κράτη μέλη δύνανται νά παρέχουν στήν άρμόδια
δημόσια άρχή τήν ευχέρεια συντομεύσεως τής άναφε
ρομένης στό προηγούμενο έδάφιο προθεσμίας .

Άρθρο 8

H παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη .
Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 17 Φεβρουαρίου 1975 .
Για τό Συμβούλιο
Ό Πρόεδρος
R. RYAN

