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' Αριθ . N 283/23

380L0987

28.10.80

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ης 'Οκτωβρίου 1980
περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών τών Κρατών Μελών σχετικά μέ τήν προστασία τών
μισθωτών σέ περίπτωση άφερεγγυότητος του εργοδότη
(80/987/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Εύρωπαϊκής Οικονομι
κής Κοινότητος, καί ιδίως τό άρθρο 100,

τών όρων προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρα
τίας καί τών προσαρμογών τών συνθηκών, πρέπει νά
όρισθοϋν στό παράρτημα της οδηγίας υπό τόν τίτλο
« Ελλάς», οί κατηγορίες εκείνες τών μισθωτών τών
οποίων οί απαιτήσεις δύνανται νά αποκλεισθούν σύμ
φωνα μέ τό άρθρο 1 παράγραφος 2 ,

τήν πρόταση της ' Επιτροπής (*),
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

τή γνώμη της Συνελεύσεως (2),
τή γνώμη της Οικονομικής καί Κοινωνικής 'Επιτρο

ΤΜΗΜΑ I

πής (3),
Εκτιμώντας:

Πεδίο εφαρμογής καί ορισμοί
"Αρθρο 1

ότι είναι αναγκαία ή θέσπιση διατάξεων γιά τήν προ
στασία τών μισθωτών σέ περίπτωση άφερεγγυότητος
του εργοδότη , ιδίως γιά τή διασφάλιση τής πληρωμής
τών άνεξόφλητων άπαιτήσεών τους, λαμβανομένης
υπόψη τής άναγκαιότητας μιας ισόρροπης οικονομι
κής καί κοινωνικής άναπτύξεως στήν Κοινότητα·

1 . Ή παρούσα οδηγία ισχύει γιά τίς άπαιτήσεις μισ
θωτών άπό συμβάσεις έργασίας ή άπό σχέσεις έργα
σίας κατά έργοδοτών σέ κατάσταση άφερεγγυότητος
κατά τήν έννοια τοϋ άρθρου 2 παράγραφος 1 .

ότι μεταξύ τών Κρατών Μελών εξακολουθούν νά
υπάρχουν διαφορές σχετικά μέ τήν έκταση τής προ
στασίας τών μισθωτών στό ζήτημα αύτό - ότι πρέπει νά
καταβληθούν προσπάθειες γιά τόν περιορισμό τών
διαφορών αυτών, πού δύνανται νά έχουν άμεση επί
πτωση στή λειτουργία τής κοινής αγοράς·

2. Τά Κράτη Μέλη δύνανται, κατ' έξαίρεση , νά άπο
κλείσουν άπό τό πεδίο εφαρμογής τής παρούσης οδη
γίας τίς άπαιτήσεις ορισμένων κατηγοριών μισθωτών
λόγω τής ιδιαίτερης φύσεως τής συμβάσεως έργασίας ή
τής σχέσεως έργασίας τών μισθωτών, ή λόγω τοϋ δτι
υπάρχουν άλλες μορφές εγγυήσεως πού εξασφαλίζουν
στούς μισθωτούς ισοδύναμη προστασία μέ εκείνη πού
προκύπτει άπό τήν παρούσα οδηγία .

ότι γιά τούς λόγους αυτούς είναι σκόπιμο νά προωθηθεί
ή προσέγγιση τών νομοθεσιών στό συγκεγκριμένο
θέμα, έπί τό προοδευτικότερο κατά τήν έννοια του άρ
θρου 117 τής συνθήκης·

ότι ή άγορά έργασίας τής Γροιλανδίας, λόγω τής γεω
γραφικής της θέσεως καί τών έπαγγελματικών δομών
τής περιοχής αυτής, διαφέρει κατά θεμελιώδη τρόπο
άπό τήν άγορά τών άλλων περιοχών τής Κοινότητος·

ότι , έφόσον ή Ελληνική Δημοκρατία πρόκειται νά
γίνει μέλος τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος
τήν 1η Ιανουαρίου 1981 , σύμφωνα μέ τήν πράξη περί
H EE άριθ. A 135 τής 9.6.1978, σ. 2 .

(2) ΕΕ άριθ. A 39 τής 12.2.1979, σ. 26.
(3) ΕΕ άριθ. A 105 τής 26.4.1979, σ . 15.

Ό πίνακας τών κατηγοριών μισθωτών πού άναφέρο
νται στό πρώτο έδάφιο παρατίθεται στό παράρτημα .

3 . Ή παρούσα οδηγία δέν έφαρμόζεται στή Γροιλαν
δία . Ή έξαίρεση αυτή θά έπανεξετασθεί στήν περί
πτωση εξελίξεως τών έπαγγελματικών δομών τής πε
ριοχής αύτής.
*Άρθρο 2
1 . Γιά τούς σκοπούς τής παρούσης οδηγίας, ενας ερ
γοδότης θεωρείται δτι εύρίσκεται σέ κατάσταση άφε
ρεγγυότητος:

α) άν εχει ζητηθεί ή έναρξη διαδικασίας προβλεπομέ
νης άπό τίς νομοθετικές, κανονιστικές καί διοικη
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τικές διατάξεις του ενδιαφερομένου Κράτους Μέ
λους, κατά τής περιουσίας του έργοδότη μέ σκοπό
τή συλλογική ικανοποίηση τών πιστωτών του, καί
ή όποία επιτρέπει νά ληφθούν ύπόψη απαιτήσεις
άναφερόμενες στό άρθρο 1 παράγραφος 1 , καί

6) ή αρμόδια άρχή δυνάμει τών ανωτέρω νομοθετικών,
κανονιστικών καί διοικητικών διατάξεων :
— ε'ίτε άποφάσισε τήν έναρξη τής διαδικασίας,
— εϊτε διεπίστωσε ότι ή επιχείρηση ή ή εγκατά
σταση του έργοδότη έκλεισε οριστικά καί ότι ή
ανεπάρκεια τών διαθεσίμων ενεργητικών στοι
χείων δέν δικαιολογεί τήν έναρξη τής διαδικα
σίας .
2. Ή παρούσα οδηγία δέν θίγει τό δικαίωμα τών κρα
τών νά διατυπώνουν ορισμούς τών εννοιών «μισθωτός»,
«έργοδότης», «άμοιβή εργασίας», « κεκτημένο δι
καίωμα» καί «δικαίωμα προσδοκίας».
ΤΜΗΜΑ II

σίας πού περιλαμβάνονται σέ μία περίοδο εξι μη
νών πρίν τήν ημερομηνία επελεύσεως τής άφερεγ
γυότητος του έργοδότη ,
στή δεύτερη περίπτωση τοϋ άρθρου 3 παράγραφος
2 , νά διασφαλίζουν τήν πληρωμή ανεξόφλητων
άπαιτήσεων γιά άμοιβές τών τριών τελευταίων μη
νών τής συμβάσεως έργασίας ή τής σχέσεως εργα
σίας πού προηγούνται τής ήμερομηνίας γνωστο
ποιήσεως τής άπολύσεως του μισθωτού, πού οφεί
λεται στήν άφερεγγυότητα του έργοδότη,
στήν τρίτη περίπτωση τοΰ άρθρου 3 παράγραφος 2,
νά διασφαλίζουν τήν πληρωμή άνεξοφλήτων απαι
τήσεων γιά άμοιβές τών 18 τελευταίων μηνών τής
συμβάσεως έργασίας ή τής σχέσεως έργασίας πού
προηγούνται τής ήμερομηνίας επελεύσεως τής
άφερεγγυότητος τοΰ έργοδότη ή τής ήμερομηνίας
λύσεως τής συμβάσεως έργασίας ή παύσεως τής
σχέσεως έργασίας τοΰ μισθωτού, έξ αιτίας τής άφε
ρεγγυότητος τοΰ έργοδότη . Στήν περίπτωση αύτή ,
τά Κράτη Μέλη δύνανται νά περιορίσουν τήν ύπο
χρέωση πληρωμής άπαιτήσεων γιά άμοιβές μιας
περιόδου τό πολύ οκτώ έβδομάδων ή περισσοτέρων
τμηματικών περιόδων, πού έχουν συνολικά τήν
αύτή διάρκεια .

Διαταξεις σχετικές μέ τούς οργανισμούς εγγυήσεως
Αρθρο 3

1 . Τα Κράτη Μέλη θεσπίζουν τά άναγκαϊα μέτρα
ώστε ορισμένοι οργανισμοί εγγυήσεως νά διασφαλί
ζουν, μέ τήν έπιφύλαξη τοΰ άρθρου 4, τήν πληρωμή
τών άνεξοφλήτων άπαιτήσεων τών μισθωτών πού
προέρχονται άπό συμβάσεις έργασίας ή άπό σχέσεις

3 . Ωστόσο, τά Κράτη Μέλη δύνανται νά καθορίσουν
ενα άνώτατο δριο στή διασφάλιση πληρωμής άνεξο
φλήτων άπαιτήσεων τών μισθωτών, γιά νά άποφευχθεϊ
ή καταβολή ποσών πέρα άπό τά πλαίσια τής κοινωνι
κής σκοπιμότητος τής παρούσης οδηγίας.
Όταν τά Κράτη Μέλη κάνουν χρήση αύτής τής ευχέ
ρειας, άνακοινώνουν στήν ' Επιτροπή τίς μεθόδους
σύμφωνα μέ τίς όποιες καθορίζουν τό άνώτατο όριο .

έργασίας καί άφοροΰν τήν άμοιθή γιά περίοδο πρίν
μίαν ορισμένη ημερομηνία.

2. Ή ημερομηνία τής παραγράφου είναι κατ' έπιλογή
τών Κρατών Μελών:

— εϊτε ή ήμερομηνία έπελεύσεως τής άφερεγγυότητος
τοΰ έργοδότη ,
— εϊτε ή ήμερομηνία γνωστοποιήσεως τής άπολύσεως
τοΰ μισθωτού, πού πραγματοποιείται λόγω τής άφε
ρεγγυότητος τοΰ έργοδότη ,

Άρθρο 5

Τά Κράτη Μέλη καθορίζουν τούς τρόπους οργανώ
σεως, χρηματοδοτήσεως καί λειτουργίας τών οργανι
σμών έγγυήσεως, τηρώντας κυρίως τίς άκόλουθες άρ
χες :

— εϊτε ή ήμερομηνία έπελεύσεως τής άφερεγγυότητος
τού έργοδότη ή τής λύσεως τής συμβάσεως έργα

α) ή περιουσία τών οργανισμών έγγυήσεως πρέπει να
είναι άνεξάρτητη άπό τό κεφάλαιο έκμεταλλεύσεως
τών έργοδοτών καί νά εχει συσταθεί κατά τέτοιο
τρόπο , ώστε νά μή μπορεί νά θίγει άπό διαδικασίες
σέ περίπτωση άφερεγγυότητος·

σίας ή τής παύσεως τής σχέσεως έργασίας τοΰ έν
λόγω μισθωτοΰ, λόγω άφερεγγυότητος τοΰ έργο
δότη .

β) οί έργοδότες πρέπει νά συνεισφέρουν στή χρηματο
δότηση , εκτός αν αύτή διασφαλίζεται στό σύνολο
της άπό τίς δημόσιες άρχές·

Αρθρο 4

γ) ή ύποχρέωση πληρωμής εκ μέρους τών οργανισμών
είναι άνεξάρτητη άπό τήν έκπλήρωση τών ύπο

χρεώσεων συνεισφοράς στή χρηματοδότηση .
1 . Τα Κράτη Μέλη έχουν τήν ευχέρεια νά περιορί
ζουν τήν σύμφωνα μέ τό άρθρο 3 ύποχρέωση πρός
πληρωμή τών οργανισμών έγγυήσεως.

. 2 . Όταν τά Κράτη Μέλη κάνουν χρήση τής ευχέ
ρειας τής παραγράφου 1 πρέπει :
— στήν πρώτη περίπτωση τοΰ άρθρου 3 παράγραφος
2 , νά διασφαλίζουν τήν πληρωμή τών άνεξοφλήτων
απαιτήσεων γιά άμοιβές τών τριών τελευταίων μη
νών τής συμβάσεως έργασίας ή τής σχέσεως έργα

ΤΜΗΜΑ III

Διατάξεις σχετικές μέ τήν κοινωνική ασφάλιση
*Αρθρο 6

Τά Κράτη Μέλη δύνανται νά ορίσουν ότι τά άρθρα 3, 4
καί 5 δέν εφαρμόζονται γιά τίς εισφορές τών έργαζομέ
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νων που οφείλονται σύμφωνα μέ τά έθνικά συστήματα
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφαλίσεως ή σύμφωνα μέ
υφιστάμενα συστήματα επαγγελματικής ή διεπαγγελ
ματικής έπικουρικής προνοίας, έκτός τών εθνικών συ
στημάτων ύποχρεωτικής κοινωνικής άσφαλίσεως .
"Αρθρο 7

Τά Κράτη Μέλη λαμβάνουν τά άναγκαΐα μέτρα πού
διασφαλίζουν ώστε, στά πλαίσια τών εθνικών συστη
μάτων υποχρεωτικής κοινωνικής άσφαλίσεως, ή μή
καταβολή στούς άντίστοιχους άσφαλιστικούς φορείς
υποχρεωτικών εισφορών οφειλόμενων άπό τόν εργο
δότη , πρίν άπό την επέλευση τής άφερεγγυότητος του,
νά μή θίγει τό δικαίωμα του μισθωτού γιά παροχές εκ
μέρους αυτών τών άσφαλιστικών φορέων, ύπό τήν

προϋπόθεση ότι άπό τούς μισθούς πού πληρώθηκαν
εγινε προηγούμενη κράτηση τών εισφορών τών μισθω
τών .

Αρθρο 8

Τά Κράτη Μέλη εξασφαλίζουν τή θέσπιση τών άναγ
καίων μέτρων γιά τήν προστασία τών συμφερόντων τών
μισθωτών καί τών προσώπων πού έχουν ήδη άποχωρή
σει άπό τήν επιχείρηση ή άπό τήν έγκατάσταση τοΰ
εργοδότη τήν ήμέρα επελεύσεως τής άφερεγγυότητός
του, σέ δτι άφορα τά κεκτημένα δικαιώματά τους ή τά
δικαιώματα προσδοκίας γιά παροχές γήρατος συμπερι
λαμβανόμενων καί τών παροχών έπιζώντων, στά πλαί
σια τών υφισταμένων συστημάτων έπαγγελματικής ή
διεπαγγελματικής έπικουρικής προνοίας, έκτός τών
εθνικών συστημάτων ύποχρεωτικής κοινωνικής άσφα
λίσεως .
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"Αρθρο 10

Ή παρούσα οδηγία δέν θίγει τήν εύχέρεια τών Κρατών
Μελών :

α) νά λαμβάνουν τά άναγκαΐα μέτρα πού άποσκοποΰν
τήν άποτροπή καταχρήσεων,
θ) νά άρνούνται ή νά περιορίζουν τήν ύποχρέωση
πληρωμής του άρθρου 3 ή τήν ύποχρέωση έγγυή
σεως του άρθρου 7 , αν είναι φανερό ότι ή εκπλή
ρωση τής υποχρεώσεως δέν δικαιολογείται λόγω
τής υπάρξεως ιδιαιτέρων δεσμών μεταξύ του μισθω
τού καί τοΰ εργοδότη καί κοινά συμφέροντα πού
πραγματώνονται μέ συμπαιγνία μεταξύ τους.
"Αρθρο 11

1 . Τά Κράτη Μέλη , θέτοντας σέ ισχύ τίς άναγκαϊες
νομοθετικές, κανονιστικές καί διοικητικές' διατάξεις
γιά τή συμμόρφωσή τους πρός τήν παρούσα οδηγία
εντός προθεσμίας τριάντα εξι μηνών άπό τής κοινο
ποιήσεως της. ' Ενημερώνουν σχετικά άμέσως τήν
Επιτροπή .

2. Τά Κράτη Μέλη γνωστοποιούν στήν ' Επιτροπή τό
κείμενο τών νομοθετικών, κανονιστικών καί διοικητι
κών διατάξεων πού θεσπίζουν στόν τομέα πού διέπει ή
παρούσα οδηγία .
"Αρθρο 12

Σέ προθεσμία δέκαοκτώ μηνών άπό τήν εκπνοή τής
περιόδου τών τριάντα εξι μηνών τοΰ άρθρου 1 1 παρά
γραφος 1 , τά Κράτη Μέλη διαβιβάζουν στήν ' Επι
τροπή όλα τά χρήσιμα στοιχεία πού θά τής έπιτρέψουν
νά συντάξει εκθεση πρός τό Συμβούλιο σχετικά μέ τήν
εφαρμογή τής παρούσης οδηγίας.

ΤΜΗΜΑ IV

"Αρθρο 13

Γενικές καί τελικές διατάξεις

Ή παρούσα οδηγία άπαευθύνεται στά Κράτη Μέλη .

"Αρθρο 9

Έγινε στό Λουξεμβούργο , στίς 20 ' Οκτωβρίου 1980.

H παρούσα οδηγία δέν περιορίζει τήν εύχέρεια τών
Κρατών Μελών νά έφαρμόζουν ή θεσπίζουν ευνοϊκό
τερες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατά
ξεις γιά τούς μισθωτούς .

Γιά το Συμβου/.ιο

Ό Πρόεδρος
J. SANTER

Επίσημη Εφημερίδα τών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

38

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατηγορίες μισθωτών οι απαιτήσεις τών όποιων δύνανται νά άποκλεισθοδν άπό τό πεδίο έφαρμογής τής
όδηγίας σύμφωνα μέ τό άρθρο 1 παράγραφος 2

I. Μισθωτοί με σύμβαση έργασίας ή σχέση έργασίας ιδιαίτερης φύσεως
A. ΕΛΛΑΣ

Ό πλοίαρχος καί τά μέλη τοΰ πληρώματος άλιευτικοΰ, &ν καί στό βαθμό πού άμείβονται ύπό
μορφή συμμετοχής τους στά κέρδη ή στά άκαθάριστα έσοδα τοΰ πλοίου.

B. ΙΡΛΑΝΔΙΑ

1 . Οί κατ' οίκον εργαζόμενοι (δηλαδή έκεΐνοι πού έργάζονται σπίτι τους μέ τό κομμάτι), έφ
όσον δέν έχουν γραπτή σύμβαση έργασίας .

2. Οί στενοί συγγενείς τοΰ έργοδότη πού άπασχολοΰνται χωρίς γραπτή σύμβαση έργασίας,
καί τών όποιων ή έργασία άφορα Ιδιωτική κατοικία ή γεωργική έκμετάλλευση στήν όποία
κατοικούν ό έργοδότης καί οί στενοί συγγενείς αυτοί .

3 . Τά πρόσωπα πού κατά κανόνα άπασχολοΰνται λιγότερο άπό δέκα όκτώ ώρες την έβδομάδα
άπό εναν ή περισσότερους έργοδότες καί πού δέν προσπορίζονται τό βασικό μέρος τών
βιοτικών τους άναγκών άπό τό μισθό πού εισπράττουν άπό τήν έργασία αύτή .
4. Τά πρόσωπα πού άπασχολοΰνται στήν άλιεία έποχιακά, κατά διαλείμματα ή μέ μερική
άπασχόληση καί ή άμοιθή τους εχει τή μορφή συμμετοχής στό άποτέλεσμα τής άλιευτικής
δράστη ριότητος .

5. Ό (ή) σύζυγος τοΰ έργοδότη .
Γ . ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Οίκιακοί βοηθοί πού άπασχολοΰνται άπό φυσικό πρόσωπο καί έργάζονται λιγότερο άπό τρεις
μέρες τήν έβδομάδα γιά τό φυσικό αύτό πρόσωπο .

Δ . ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

1 . Ό πλοίαρχος καί τά μέλη τοΰ πληρώματος άλιευτικοΰ, ή, άμοιθή τών οποίων έχει τή μορφή
συμμετοχής στά κέρδη ή τά άκαθάριστα έσοδα τοΰ πλοίου.
2. Ό σύζυγος τοΰ έργοδότη .

II . Μισθωτοί καλυπτόμενοι άπό άλλες μορφές έγγυήσεως
A. ΕΛΛΑΣ

Τά πληρώματα ποντοπόρων πλοίων.
B. ΙΡΛΑΝΔΙΑ

1 . Οί μισθωτοί πού έχουν δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως καί άπασχολοΰνται μόνιμα σέ μία άρχή
τοπικής αυτοδιοικήσεως, σέ άλλη δημόσια άρχή , ή σέ μία έπιχείρηση μεταφορών κοινής
ώφελείας .
2 . Οί έκπαιδευτικοί πού έχουν δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως καί άπασχολοΰνται σέ ένα άπό τά
άκόλουθα έκπαιδευτικά Ιδρύματα: National Schools, Secondary Schools , Comprehensive
Schools , Teachers ' Training Collèges .
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3 . Οί μισθωτοί πού έχουν δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως καί άπασχολοΰνται μόνιμα σέ ένα απο
τά ιδιωτικά νοσοκομεία πού χρηματοδοτούνται από τό ' Υπουργείο Οικονομικών.
Γ ΙΤΑΛΙΑ

1 . Οί μισθωτοί πού καλύπτονται άπό παροχές προβλεπόμενες άπό τήν κειμένη νομοθεσία, πού
τούς έξασφαλίζουν τή συνέχιση τής πληρωμής τους, σέ περίπτωση οίκονομικής κρίσεως
τής έπιχειρήσεως .
2 . Τά πληρώματα τών ποντοπόρων πλοίων.
Δ. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

1 . Οί έγγεγραμμένοι στά οίκεϊα μητρώα λιμενεργάτες, έκτός έκείνων πού έκτελοΰν άποκλει
στικά ή κυρίως έργασία πού δέν είναι έργασία λιμενεργάτη .
2 . Τά πληρώματα τών ποντοπόρων πλοίων.
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