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Ο∆ΗΓΙΑ 98/59/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 20r Ιουλου 1998
για προσγγιση των νοµοθεσιν των κρατν µελν που αφορον τιr οµαδικr απολσειr
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

«7.

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 100,

Η βελτωση αυτ πρπει να επιφρει, που
εναι αναγκαο, την ανπτυξη ορισµνων
πλευρν τηr εργατικr νοµοθεσαr, πωr εναι
οι διαδικασεr οµαδικr απλυσηr 
πτχευσηr.

την πρταση τηr Επιτροπr,
τη γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2),

[. . .]

Εκτιµνταr:
(1)

τι, για λγουr σαφνειαr και ορθολογισµο εναι
σκπιµη η κωδικοποηση τηr οδηγαr 75/129/ΕΟΚ
του Συµβουλου, τηr 17ηr Vεβρουαρου 1975, περ
προσεγγσεωr των νοµοθεσιν των κρατν µελν
που αφορον τιr οµαδικr απολσειr (3)·

(2)

τι επιβλλεται η ενσχυση τηr προστασαr των
εργαζοµνων σε περπτωση οµαδικν απολσεων,
λαµβανοµνηr υπψη τηr ανγκηr ισρροπηr οικονοµικr και κοινωνικr αναπτξεωr εντr τηr Κοιντηταr·

(3)

τι, παρ τη συγκλνουσα εξλιξη, εξακολουθον να
υπρχουν διαφορr µεταξ των διατξεων που
ισχουν στα κρτη µλη τηr Κοιντηταr, σον
αφορ τουr ρουr και τη διαδικασα των οµαδικν
απολσεων, καθr και τα µτρα που εναι πρσφορα
για την µβλυνση των συνεπειν εκ των απολσεων
αυτν για τουr εργαζοµνουr·

(4)

τι οι διαφορr αυτr δνανται να χουν µεση
εππτωση στη λειτουργα τηr κοινr αγορr·

(5)

τι το ψφισµα του Συµβουλου, τηr 21ηr Ιανουαρου
1974, περ προγρµµατοr κοινωνικr δρσεωr (4),
προβλεπε την κδοση οδηγαr για την προσγγιση
των νοµοθεσιν των κρατν µελν σον αφορ τιr
οµαδικr απολσειr·

(6)

τι, στο σηµεο 7, πρτο εδφιο, πρτη φρση και
δετερο εδφιο, στο σηµεο 17, πρτο εδφιο, και
στο σηµεο 18, τρτη περπτωση του Κοινοτικο
Χρτη των θεµελιωδν Κοινωνικν ∆ικαιωµτων
των Εργαζοµνων, που εγκρθηκε, κατ τη σνοδο
του Ευρωπαϊκο Συµβουλου στο Στρασβοργο στιr
9 ∆εκεµβρου 1989 απ τουr αρχηγοr κρατν 
κυβερνσεων νδεκα κρατν µελν, δηλνεται
συγκεκριµνα τι:

(1) ΕΕ C 210 τηr 6. 7. 1998.
(2) ΕΕ C 158 τηr 26. 5. 1997, σ. 11.
(3) ΕΕ L 48 τηr 22. 2. 1975, σ. 29· οδηγα πωr τροποποιθηκε απ
την οδηγα 92/56/ΕΟΚ (ΕΕ L 245 τηr 26. 8. 1992, σ. 3).
(4) ΕΕ C 13 τηr 12. 2. 1974, σ. 1.

Η δηµιουργα τηr εσωτερικr αγορr πρπει να
οδηγσει σε βελτωση των συνθηκν διαβωσηr και εργασαr στην Ευρωπαϊκ Κοιντητα [. . .].

17. Η πληροφρηση, διαβολευση και συµµετοχ
των εργαζοµνων πρπει να αναπτυχθον, µε
τον κατλληλο τρπο, σµφωνα µε τα ισχοντα
στα διφορα κρτη µλη.
[. . .]
18. Η εν λγω πληροφρηση, διαβολευση και συµµετοχ πρπει να διεξγονται εγκαρωr, ιδωr
στιr ακλουθεr περιπτσειr:
[. . .]
[. . .]
 κατ τιr διαδικασεr οµαδικν απολσεων,
[. . .]»·
(7)

τι εναι, κατ συνπεια, αναγκαο να προωθηθε η
προσγγιση αυτ µε στχο την προδο κατ την
ννοια του ρθρου 117 τηr συνθκηr·

(8)

τι, για τον υπολογισµ του αριθµο των απολσεων
που προβλπεται στον ορισµ των οµαδικν απολσεων κατ την ννοια τηr παροσαr οδηγαr, πρπει
να εξοµοινονται προr τιr απολσειr και λλεr µορφr λξηr τηr σµβασηr εργασαr που πραγµατοποιονται µε πρωτοβουλα του εργοδτη, εφσον οι
απολσειr εναι τουλχιστον πντε·

(9)

τι πρπει να προβλεφθε τι η παροσα οδηγα
εφαρµζεται καταρχν και στιr οµαδικr απολσειr
που προκπτουν απ τη διακοπ τηr δραστηριτηταr
τηr επιχερησηr κατπιν δικαστικr αποφσεωr·

(10)

τι τα κρτη µλη πρπει να χουν τη δυναττητα να
προβλπουν τι οι εκπρσωποι των εργαζοµνων
µπορον να προσφεγουν σε εµπειρογνµονεr λγω
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τηr τεχνικr πολυπλοκτηταr των θεµτων που ενδχεται να αποτελσουν αντικεµενο ενηµρωσηr και
διαβολευσηr·
(11)

(12)

(13)

τι πρπει να εξασφαλιστε τι οι υποχρεσειr των
εργοδοτν σον αφορ την ενηµρωση, τη διαβολευση και την κοινοποηση, εφαρµζονται ανεξρτητα απ το αν η απφαση για τιr οµαδικr
απολσειr λαµβνεται απ τον εργοδτη  απ επιχερηση που ελγχει τον εργοδτη·
τι τα κρτη µλη πρπει να µεριµνον στε οι
εκπρσωποι των εργαζοµνων /και οι εργαζµενοι
να χουν δυναττητα προσφυγr σε διοικητικr /
και δικαστικr διαδικασεr προκειµνου να εξασφαλζεται η τρηση των υποχρεσεων που προβλπονται στην παροσα οδηγα·
τι η παροσα οδηγα δεν επηρεζει τιr υποχρεσειr
των κρατν µελν σχετικ µε τιr προθεσµεr για τη
µεταφορ στο εθνικ δκαιο των οδηγιν που παρατθενται στο παρρτηµα Ι, µροr Β,
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Για τον υπολογισµ του αριθµο των απολσεων που προβλπονται στο πρτο εδφιο, στοιχεο α), προr τιr απολσειr εξοµοινονται λεr οι λξειr τηr σµβασηr εργασαr
για ναν  περισστερουr λγουr, οι οποοι δεν χουν
σχση µε το πρσωπο των εργαζοµνων, υπ τον ρο τι οι
απολσειr εναι τουλχιστον πντε.
2.

Η παροσα οδηγα δεν εφαρµζεται:

α) επ οµαδικν απολσεων που πραγµατοποιονται στο
πλασιο συµβσεων εργασαr που συνφθησαν για ορισµνο χρνο  για ορισµνη εργασα εκτr αν οι απολσειr αυτr γνουν προ τηr λξεωr  εκτελσεωr, των
συµβσεων αυτν·
β) επ των εργαζοµνων στην δηµσια διοκηση  τουr
οργανισµοr δηµοσου δικαου ( στα κρτη µλη που
δεν γνωρζουν την ννοια αυτν σε αντστοιχουr οργανισµοr)·
γ) επ των πληρωµτων των θαλασσων σκαφν.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΤΜΗΜΑ Ι

Ορισµο και πεδο εφαρµογr
ρθρο 1
1.

Για την εφαρµογ τηr παροσαr οδηγαr:

α) Ωr «οµαδικr απολσειr » νοονται οι απολσειr που
πραγµατοποιονται απ ναν εργοδτη για να  περισστερουr λγουr, οι οποοι δεν χουν σχση µε το
πρσωπο των εργαζοµνων, εφ’ σον ο αριθµr των
απολσεων ανρχεται, ανλογα µε την επιλογ των
κρατν µελν:
i) ετε για περοδο 30 ηµερν:
 τουλχιστον σε 10, σε επιχειρσειr που απασχολον συνθωr περισστερουr απ 20 και λιγτερουr απ 100 εργαζµενουr,
 τουλχιστον σε 10 % του αριθµο των εργαζοµνων, σε επιχειρσειr που αποσχολον συνθωr
τουλχιστον 100 και λιγτερουr απ 300 εργαζµενουr,
 τουλχιστον σε 30, σε επιχειρσειr που απασχολον συνθωr τουλχιστον 300 εργαζοµνουr,
ii) ετε για περοδο 90 ηµερν, τουλχιστον σε 20, ανεξρτητα απ τον αριθµ των συνθωr απασχολουµνων στιr επιχειρσειr αυτr·
β) ωr «εκπρσωποι των εργαζοµνων» νοονται οι
εκπρσωποι των εργαζοµνων που προβλπονται απ τη
νοµοθεσα  την πρακτικ των κρατν µελν.

Ενηµρωση και διαβολευση
ρθρο 2
1.
ταν ο εργοδτηr προτθεται να προβε σε οµαδικr
απολσειr, υποχρεοται να πραγµατοποιε, εγκαρωr, διαβουλεσειr µε τουr εκπροσπουr των εργαζοµνων µε
σκοπ την επτευξη συµφωναr.
2. Οι διαβουλεσειr αφορον τουλχιστον τιr δυναττητεr αποφυγr  µεωσηr των οµαδικν απολσεων, καθr
και τιr δυναττητεr µβλυνσηr των συνεπειν, δια τηr
προσφυγr σε συνοδευτικ κοινωνικ µτρα µε σκοπ τη
βοθεια για την επαναπασχληση  τον αναπροσανατολισµ των απολυοµνων εργαζοµνων.
Τα κρτη µλη µπορον να προβλψουν τι οι εκπρσωποι
των εργαζοµνων µπορον να προσφεγουν σε εµπειρογνµονεr, σµφωνα µε τιr εθνικr νοµοθεσεr /και πρακτικr.
3. Για να µπορσουν οι εκπρσωποι των εργαζοµνων να
διατυπσουν εποικοδοµητικr προτσειr, ο εργοδτηr οφελει, εγκαρωr, κατ τη διρκεια των διαβουλεσεων:
α) να τουr παρχει λεr τιr χρσιµεr πληροφορεr και
β) εν πση περιπτσει, να τουr ανακοιννει εγγρφωr:
i) τουr λγουr του σχεδου απολσεων,
ii) τον αριθµ και τιr κατηγορεr των υπ απλυση
εργαζοµνων,
iii) τον αριθµ και τιr κατηγορεr των συνθωr απασχολοµενων εργαζοµνων,
iv) την περοδο κατ την οποα πρκειται να γνουν οι
απολσειr,
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v) τα προβλεπµενα κριτρια για την επιλογ των
εργαζοµνων που θα απολυθον, εφσον οι εθνικr
νοµοθεσεr /και πρακτικr αποδδουν τη σχετικ
αρµοδιτητα στον εργοδτη,
vi) την προβλεπµενη µθοδο υπολογισµο οιασδποτε
ενδεχµενηr αποζηµωσηr απολσεωr, εκτr εκενηr
που απορρει απ τιr εθνικr νοµοθεσεr /και πρακτικr.
Ο εργοδτηr οφελει να διαβιβζει στην αρµδια αρχ
αντγραφο τουλχιστον των στοιχεων τηr γραπτr ανακονωσηr που αναφρονται στο πρτο εδφιο, στοιχεο β)
σηµεα i) ωr v).
4. Οι υποχρεσειr που αναφρονται στιr παραγρφουr 1,
2 και 3 εφαρµζονται ανεξρτητα απ το αν η απφαση για
τιr οµαδικr απολσειr λαµβνεται απ τον εργοδτη  απ
επιχερηση που ελγχει τον εργοδτη.
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ρθρο 4

1. Οι οµαδικr απολσειr το σχδιο των οποων χει
κοινοποιηθε στην αρµδια δηµσια αρχ, ισχουν το ενωρτερο 30 ηµρεr απ την κοινοποηση που προβλπεται στο
ρθρο 3 παργραφοr 1, µε την επιφλαξη των διατξεων
που διπουν τα κατ περπτωση δικαιµατα ωr προr την
προθεσµα προειδοποισεωr.
Τα κρτη µλη δνανται να παρχουν στην αρµδια αρχ
την ευχρεια συντοµεσεωr τηr αναφερµενηr στο προηγοµενο εδφιο προθεσµαr.
2. Η αρµδια δηµσια αρχ χρησιµοποιε την προθεσµα,
που αναφρεται στην παργραφο 1, για να εξερει λσειr
στα προβλµατα που δηµιουργονται απ τιr σχεδιαζµενεr
οµαδικr απολσειr.

σον αφορ τιr προβαλλµενεr παραβσειr των υποχρεσεων ενηµρωσηr, διαβολευσηr και κοινοποησηr που ορζονται στην παροσα οδηγα, δεν θα λαµβνεται υπψη, ωr
δικαιολογα, το επιχερηµα του εργοδτη τι η επιχερηση
που λαβε την απφαση για τιr οµαδικr απολσειr δεν του
παρσχε τιr αναγκαεr πληροφορεr.

3. Αν η αρχικ προθεσµα που προβλπεται στην παργραφο 1, εναι µικρτερη απ 60 ηµρεr, τα κρτη µλη
δνανται να παρχουν στην αρµδια δηµσια αρχ την
ευχρεια παρατσεωr τηr αρχικr προθεσµαr µχρι 60 ηµρεr απ τηr κοινοποισεωr, εν υπρχει κνδυνοr να µην
εξευρεθε λση στα προβλµατα που δηµιουργονται απ
τιr σχεδιαζµενεr οµαδικr απολσειr, εντr τηr αρχικr
προθεσµαr.

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Τα κρτη µλη δνανται να παρχουν στην αρµδια δηµσια αρχ ευχρειεr µεγαλτερηr παρατσεωr.

∆ιαδικασα τηr οµαδικr απολσεωr

Ο εργοδτηr πρπει να πληροφορεται την παρταση και
τουr λγουr τηr παρατσεωr προ τηr λξεωr τηr αρχικr
προθεσµαr που προβλπεται στην παργραφο 1.

ρθρο 3
1. Ο εργοδτηr υποχρεοται να κοινοποιε εγγρφωr
στην αρµδια δηµσια αρχ κθε σχεδιαζµενη οµαδικ
απλυση.
Εντοτοιr, τα κρτη µλη µπορον να προβλψουν τι, στην
περπτωση ενr σχεδου οµαδικν απολσεων που προκαλονται απ τη διακοπ τηr δραστηριτηταr τηr επιχερησηr η οποα επρχεται κατπιν δικαστικr αποφσεωr, ο εργοδτηr υποχρεοται να το κοινοποισει γραπτr
στην αρµδια δηµσια αρχ µνον κατπιν αιτσεr τηr.
Η κοινοποηση πρπει να περιχει κθε χρσιµη πληροφορα σχετικ µε τη σχεδιαζµενη οµαδικ απλυση, και τιr
διαβουλεσειr µε τουr εκπροσπουr των εργαζοµνων, που
προβλπονται στο ρθρο 2, και ιδωr τουr λγουr τηr απολσεωr, τον αριθµ των υπ απλυση εργαζοµνων, τον
αριθµ των συνθωr απασχολουµνων και την περοδο
µσα στην οποα πρκειται να πραγµατοποιηθον οι απολσειr.
2. Ο εργοδτηr υποχρεοται να διαβιβσει στουr
εκπροσπουr των εργαζοµνων αντγραφο τηr κοινοποισεωr που προβλπεται στην παργραφο 1.
Οι εκπρσωποι των εργαζοµνων δνανται να υποβλλουν
τιr τυχν παρατηρσειr τουr στην αρµδια δηµσια αρχ.

4. Τα κρτη µλη µπορον να µην εφαρµζουν το παρν
ρθρο επ των οµαδικν απολσεων που προκαλονται απ
τη διακοπ τηr δραστηριτηταr τηr επιχειρσεωr, εφσον
αυτ επρχεται κατπιν δικαστικr αποφσεωr.
ΤΜΗΜΑ IV

Τελικr διατξειr
ρθρο 5
Η παροσα οδηγα δεν θγει την ευχρεια των κρατν
µελν να εφαρµζουν  να εκδδουν νοµοθετικr, κανονιστικr  διοικητικr διατξειr περισστερο ευνοϊκr για
τουr εργαζοµνουr  να προωθον  να επιτρπουν την
εφαρµογ ευνοϊκτερων συµβατικν διατξεων για τουr
εργαζοµνουr.
ρθρο 6
Τα κρτη µλη µεριµνον στε οι εκπρσωποι των εργαζοµνων /και οι εργαζµενοι να χουν τη δυναττητα προσφυγr σε διοικητικr /και δικαστικr διαδικασεr προκειµνου να εξασφαλζεται η τρηση των υποχρεσεων που
προβλπονται απ την παροσα οδηγα.
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ρθρο 7

ρθρο 9

Τα κρτη µλη ανακοιννουν στην Επιτροπ το κεµενο
των ουσιωδν διατξεων εσωτερικο δικαου που χουν
δη θεσπσει  που θεσπζουν στον τοµα που διπεται απ
την παροσα οδηγα.

Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την εικοστ ηµρα
απ τηr δηµοσιεσεr τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.

ρθρο 8
1. Οι οδηγεr που παρατθενται στο παρρτηµα Ι, µροr
Α, καταργονται, µε την επιφλαξη των υποχρεσεων των
κρατν µελν σχετικ µε τιr προθεσµεr για τη µεταφορ
στο εθνικ δκαιο που παρατθενται στο παρρτηµα Ι,
µροr Β.
2. Οι αναφορr στιr καταργοµενεr οδηγεr νοονται τι
γνονται στην παροσα οδηγα και διαβζονται σµφωνα
µε τον πνακα αντιστοιχαr που παρατθεται στο
παρρτηµα ΙΙ.

ρθρο 10
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.

Βρυξλλεr, 20 Ιουλου 1998.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
W. MOLTERER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΕΡΟΣ Α
Καταργοµενεr οδηγεr
(που αναφρονται στο ρθρο 8)
Οδηγα 75/129/ΕΟΚ του Συµβουλου και η τροποποησ τηr.
Οδηγα 92/56/ΕΟΚ του Συµβουλου.

ΜΕΡΟΣ Β
Κατσταση των προθεσµιν µεταφορr στο εθνικ δκαιο
(που αναφρονται στο ρθρο 8)

Οδηγα

Λξη προθεσµαr για τη µεταφορ
στο εθνικ δκαιο

75/129/ΕΟΚ (ΕΕ L 48 τηr 22. 2. 1975, σ. 29)

19. 2. 1977

92/56/ΕΟΚ (ΕΕ L 245 τηr 26. 8. 1992, σ. 3)

24. 6. 1994
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
Οδηγα 75/129/ΕΟΚ

Παροσα οδηγα

ρθρο 1 παργραφοr 1, πρτο εδφιο, στοιχεο α),
πρτη περπτωση, σηµεο 1)

ρθρο 1 παργραφοr 1, πρτο εδφιο, στοιχεο α),
σηµεο i) πρτη περπτωση

ρθρο 1 παργραφοr 1, πρτο εδφιο, στοιχεο α),
πρτη περπτωση, σηµεο 2)

ρθρο 1 παργραφοr 1, πρτο εδφιο, στοιχεο α)
σηµεο i) δετερη περπτωση

ρθρο 1 παργραφοr 1, πρτο εδφιο, στοιχεο α),
πρτη περπτωση, σηµεο 3)

ρθρο 1 παργραφοr 1, πρτο εδφιο, στοιχεο α)
σηµεο i) τρτη περπτωση

ρθρο 1 παργραφοr 1, πρτο εδφιο, στοιχεο α),
δετερη περπτωση

ρθρο 1 παργραφοr 1, πρτο εδφιο, στοιχεο α),
σηµεο ii)

ρθρο 1 παργραφοr 1, πρτο εδφιο, στοιχεο β)

ρθρο 1 παργραφοr 1, πρτο εδφιο, στοιχεο β)

ρθρο 1 παργραφοr 1, δετερο εδφιο

ρθρο 1 παργραφοr 1, δετερη περπτωση

ρθρο 1 παργραφοr 2

ρθρο 1 παργραφοr 2

ρθρο 2

ρθρο 2

ρθρο 3

ρθρο 3

ρθρο 4

ρθρο 4

ρθρο 5

ρθρο 5

ρθρο 5 α

ρθρο 6

ρθρο 6 παργραφοr 1



ρθρο 6 παργραφοr 2

ρθρο 7

ρθρο 7





ρθρο 8



ρθρο 9



ρθρο 10



Παρρτηµα I



Παρρτηµα II
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