
 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
 

Βρυξέλλες, 31/7/2015 
        sj.a(2015)3606909 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

υποβαλλόμενες σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφο 2, του Οργανισμού του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ μέρους  

 

της   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

εκπροσωπούμενης από την κυρία Ελένη Τσερέπα-Lacombe και τον κύριο Manuel 

Kellerbauer μέλη της Νομικής Υπηρεσίας, με αντίκλητο στο Λουξεμβούργο την κα 

Merete CLAUSEN, μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής, Bâtiment BECH 

2721, Luxembourg, οι οποίοι συναινούν στην επίδοση όλων των διαδικαστικών 

εγγράφων μέσω e-Curia, 

 
 
 
                         στην προδικαστική υπόθεση C-201/15 ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ  
   (Αιτούν Δικαστήριο, Συμβούλιο της Επικρατείας) 

 

που έχει ως αντικείμενο το αίτημα προδικαστικής απόφασης, το οποίο υπέβαλε το 

Συμβούλιο Επικρατείας σύμφωνα με το άρθρο 267 ΣΛΕΕ, σχετικά με την ερμηνεία της 

Οδηγίας 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 1988 για την προσέγγιση των 

νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις και των άρθρων 49 

και 63 ΣΛΕΕ. 
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Η Επιτροπή  έχει την τιμή να υποβάλει στο Δικαστήριο τις παρούσες έγγραφες 

παρατηρήσεις. 

I. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

1. Το Συμβούλιο της Επικρατείας καλείται να δικάσει την από 17ης Ιουνίου αίτηση της 

ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ)» κατά του Υπουργού Εργασίας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  Με την αίτηση αυτή η εταιρία ζητεί την ακύρωση 

αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία 

αποφασίστηκε η μη έγκριση των σχεδιαζόμενων από την αιτούσα επιχείρηση 

ομαδικών απολύσεων.  

2. Η αιτούσα εταιρία, η οποία ανήκει στον γαλλικών συμφερόντων πολυεθνικό όμιλο 

Lafarge, δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διανομή και εμπορία τσιμέντου 

διαθέτοντας τρία εργοστάσια στην Ελλάδα (Αγριά Βόλου, Αλιβέρι και Χαλκίδα). 

Όπως προκύπτει από το φάκελο στη διάθεση της Επιτροπής, η εταιρία, λόγω των 

επιπτώσεων της ύφεσης στον κατασκευαστικό τομέα και προκειμένου να 

αποφευχθεί το ενδεχόμενο των ομαδικών απολύσεων, έθεσε, κατόπιν 

διαβουλεύσεων με τους εργαζομένους, ήδη από τον Δεκέμβριο του 2012 

πρόγραμμα εκ περιτροπής απασχόλησης με παροχή εργασίας μια μέρα λιγότερη ανά 

εβδομάδα στην εγκατάσταση της Χαλκίδας. Ακολούθως, λόγω της συρρίκνωσης 

της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Αττική, το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρίας με απόφασή του της 25.03.2013 ενέκρινε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της 

παραγωγικής δομής τσιμέντου, που περιλάμβανε την οριστική διακοπή του 

εργοστασίου της Χαλκίδας ως, πλέον, μη βιώσιμου.  

3. Κατόπιν τούτου, οι εκπρόσωποι των 236 εργαζομένων της εγκατάστασης της 

Χαλκίδας κλήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του v. 1387/19831 για τις ομαδικές 

απολύσεις σε ενημέρωση και διαβουλεύσεις προς εξεύρεση  λύσης που θα περιόριζε 

τις προσωπικές και κοινωνικές επιπτώσεις από τη διακοπή της λειτουργίας του 

                                                 
1  Ο ν. 1387/1993 περιλαμβάνει υποχρεώσεις του εργοδότη για πληροφόρηση και διαβούλευση με 

σκοπό να ερευνηθεί η δυνατότητα αποφυγής ή μείωσης των απολύσεων και των δυσμενών συνεπειών 
τους για τους εργαζόμενους (άρθρο 3). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών 
εξαρτάται η διενέργεια των ομαδικών απολύσεων από την παροχή ή μη έγκρισης από την αρμόδια 
διοικητική αρχή, η οποία ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στην σχετική απόφαση του εργοδότη με βάση α) 
τις συνθήκες της αγοράς εργασίας β) την κατάσταση της επιχείρησης και γ)το συμφέρον της εθνικής 
οικονομίας (άρθρο 5 παρ. 3). Βλ. κατωτέρω ΙΙ. Νομικό πλαίσιο, παρ. 9. 
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εργοστασίου.  Εντούτοις, και οι δυο διαδοχικά προγραμματισμένες προσπάθειες 

διαβούλευσης με αντικείμενο την αναλυτική ενημέρωση για τους λόγους που 

οδήγησαν στην απόφαση και τη διαβούλευση προς αποφυγή ή μείωση των 

απολύσεων και των δυσμενών συνεπειών τους, στις 29.3.2013 και 4.04.2013, 

απέβησαν άκαρπες, καθώς οι εκπρόσωποι του Σωματείου των εργαζομένων 

ουδέποτε προσήλθαν.  

4. Ακολούθως η εταιρία, υπέβαλε εγγράφως προς τον Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης αίτημα να εγκριθεί το σχέδιο των ομαδικών απολύσεών 

δυνάμει των διατάξεων του προαναφερθέντος ν. 1387/1983. Ο Υπουργός αφού 

συνεκτίμησε α) τις συνθήκες της αγοράς εργασίας β) την κατάσταση της 

επιχείρησης και γ) το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, και έλαβε υπόψη του την 

αρνητική εισήγηση του Ανώτατου Συμβούλιου Εργασίας εξέδωσε στις 26.04.2013 

απορριπτική απόφαση2. 

5. Κατά της ανωτέρω απόφασης, ασκήθηκε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας. Με αυτήν προβάλλεται ότι η απορριπτική πράξη 

εκδόθηκε βάσει διατάξεως νόμου (άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 1387/1983), η οποία 

αντίκειται στις διατάξεις του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ειδικότερα αφενός στα άρθρα 49 και 63 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του Χάρτη 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και αφετέρου στην Οδηγία 98/59/ΕΚ).  

6. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να αποφανθεί επί της εκκρεμούσας 

διαφοράς, ανέστειλε τη διαδικασία ενώπιον του και υπέβαλλε τα ακόλουθα 

προδικαστικά ερωτήματα : ii)« Είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Οδηγίας 

98/59/ΕΚ,  ειδικότερα, ή των άρθρων 49 και 63 ΣΛΕΕ, γενικότερα, εθνική διάταξη, 

όπως το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 1387/1983, η οποία θεσπίζει ως προϋπόθεση για τη 

διενέργεια ομαδικών απολύσεων σε συγκεκριμένη επιχείρηση την εκ μέρους της 

Διοικήσεως έγκριση των εν λόγω απολύσεων με κριτήρια  α) τις συνθήκες την αγοράς 

εργασίας β) την κατάσταση της επιχείρησης γ) το συμφέρον της εθνικής οικονομίας»; 

 i)   «Σε περίπτωση που η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι αποφατική, εθνική 

διάταξη με το ανωτέρω περιεχόμενο είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Οδηγίας 

98/59/ΕΚ, ειδικότερα, ή των άρθρων 49 και 63 ΣΛΕΕ, γενικότερα, εφόσον 

                                                 
2  Βλ. σελ. 6 της παραπεμπτικής απόφασης 1254/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
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συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, όπως οξεία οικονομική κρίση και ιδιαίτερα 

αυξημένη ανεργία»; 

II. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

II.1. Δίκαιο της Ένωσης 

7. Το άρθρο 2 της Οδηγίας 98/59/ΕΚ3 του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 1988 για 

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές 

απολύσεις προβλέπει:  

        1.  «Όταν ο εργοδότης προτίθεται να προβεί σε ομαδικές απολύσεις, υποχρεούται να 

πραγματοποιεί, εγκαίρως, διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργαζομένων με 

σκοπό την επίτευξη συμφωνίας.  

        2.  Οι διαβουλεύσεις αφορούν τουλάχιστον τις δυνατότητες αποφυγής ή μείωσης των 

ομαδικών απολύσεων, καθώς και τις δυνατότητες άμβλυνσης των συνεπειών, δια της 

προσφυγής σε συνοδευτικά κοινωνικά μέτρα, με σκοπό τη βοήθεια για την 

επαναπασχόληση ή τον αναπροσανατολισμό των απολυόμενων εργαζομένων[…]».  

        3. Για να μπορέσουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να διατυπώσουν 

εποικοδομητικές προτάσεις, ο εργοδότης οφείλει, εγκαίρως, κατά τη διάρκεια των 

διαβουλεύσεων : α) να τους παρέχει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και εν πάση 

περιπτώσει, να τους ανακοινώνει εγγράφως i) τους λόγους του σχεδίου απολύσεων ii) 

τον αριθμό και τις κατηγορίες των υπό απόλυση εργαζομένων iii) τον αριθμό και τις 

κατηγορίες των συνήθως απασχολούμενων εργαζομένων, iv) την περίοδο κατά την 

οποία πρόκειται να γίνουν οι απολύσεις v) τα προβλεπόμενα κριτήρια, για την επιλογή 

των εργαζομένων που θα απολυθούν, εφόσον οι εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές 

αποδίδουν τη σχετική αρμοδιότητα στον εργοδότη, vi) την προβλεπόμενη μέθοδο 

υπολογισμού οιασδήποτε ενδεχόμενης αποζημίωσης απολύσεως, εκτός εκείνης που 

από τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές[…]. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της 

Οδηγίας 98/59/ΕΚ : «Ο εργοδότης υποχρεούται να κοινοποιεί εγγράφως στην 

αρμόδια δημόσια αρχή κάθε σχεδιαζόμενη ομαδική απόλυση». […].  

                                                 
3  Η Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 1988 για προσέγγιση των νομοθεσιών των 

κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις εξεδόθη προς αντικατάσταση της Οδηγίας 
92/56/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24.06.1992, η οποία με τη σειρά της τροποποίησε την προγενέστερη 
Οδηγία 75/129/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17.2.1975. 
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       Το άρθρο 5 ορίζει :  «Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ευχέρεια των κρατών μελών να 

εφαρμόζουν ή να εκδίδουν νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις 

περισσότερο ευνοϊκές για τους εργαζόμενους ή να προωθούν ή να επιτρέπουν την 

εφαρμογή ευνοϊκότερων συμβατικών διατάξεων για τους εργαζόμενους». 

 8. Το άρθρο 49 της ΣΛΕΕ προβλέπει : «Στο πλαίσιο των κατωτέρω διατάξεων, οι 

περιορισμοί της ελευθερίας εγκαταστάσεων των υπηκόων ενός κράτους μέλους στην 

επικράτεια ενός άλλου κράτους μέλους απαγορεύονται. […] Η ελευθερία 

εγκαταστάσεως περιλαμβάνει την ανάληψη και την άσκηση μη μισθωτών 

δραστηριοτήτων, καθώς και τη σύσταση και τη διαχείριση επιχειρήσεων, και ιδίως 

εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 54, δεύτερη παράγραφος, σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία της χώρας εγκαταστάσεως για τους 

δικούς της υπηκόους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου της παρούσας 

Συνθήκης που αναφέρονται στην κυκλοφορία κεφαλαίων».   

9. Στο άρθρο 63 παρ. 1 της ΣΛΕΕ ορίζεται ότι: « Στα πλαίσια των διατάξεων του 

παρόντος κεφαλαίου, απαγορεύεται οποιοσδήποτε περιορισμός των κινήσεων 

κεφαλαίων μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών». 

II.2. Εθνικό Δίκαιο  

10. Με το ν. 1387/1983 «Έλεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε διαδοχικά με τους ν.2736/1999, 1568/1985, 2874/2000, 3488/1986 

και 3863/2010, ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 98/59/ΕΚ και 

επιχειρήθηκε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις ανωτέρω διατάξεις του 

παράγωγου ενωσιακού δικαίου. Το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 1387/1983 προβλέπει : « 

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία των μερών, ο Νομάρχης ή ο Υπουργός Εργασίας, με 

αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδεται μέσα σε δέκα ημέρες από την ημερομηνία 

υποβολής του παραπάνω πρακτικού και αφού λάβει υπόψη τα στοιχεία του φακέλου 

και συνεκτιμήσει τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, την κατάσταση της επιχείρησης 

καθώς και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, μπορεί είτε να παρατείνει για είκοσι 

ακόμη  ημέρες τις διαβουλεύσεις ύστερα από αίτηση ενός των ενδιαφερόμενων 

μερών, είτε να μην εγκρίνει την πραγματοποίηση του συνόλου η μέρους των 

σχεδιαζόμενων απολύσεων. Πριν από την έκδοση της παραπάνω απόφασης ο 

Νομάρχης ή Υπουργός Εργασίας, μπορούν να ζητούν τη γνώμη της Επιτροπής 

Υπουργείου Εργασίας, που εδρεύει σε κάθε νομό, ή του Ανώτατου Συμβουλίου 

Εργασίας, αντίστοιχα. Τα γνωμοδοτικά αυτά όργανα, ο Νομάρχης ή ο Υπουργός 



6 

Εργασίας, μπορούν να καλούν και ακούσουν τόσο τους κατά το άρθρο 4 

εκπροσώπους των εργαζομένων και τον ενδιαφερόμενο εργοδότη, όσο και τα 

πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις πάνω σε επί μέρους τεχνικά θέματα».  

III. ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

III.1. Ως προς το πρώτο προδικαστικό ερώτημα 

11. Με το πρώτο προδικαστικό ερώτημα, το αιτούν δικαστήριο ερωτά κατά πόσον η 

θέσπιση διαδικασίας διοικητικής έγκρισης της απόφασης του εργοδότη να προβεί 

σε ομαδικές απολύσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του ν 1387/1983, 

είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 63 ΣΛΕΕ, γενικότερα, και τη 

διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 της Οδηγίας 98/59/ΕΚ, ειδικότερα.  

12. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο μέτρο που το άρθρο 5 της 

ανωτέρω Οδηγίας παρέχει ρητά δυνατότητα για τη θέσπιση ευνοϊκότερων για τους 

εργαζόμενους διατάξεων η θέσπιση συστήματος διοικητικού ελέγχου της απόφασης 

του εργοδότη να προβεί σε ομαδικές απολύσεις επιτρέπεται.  

13. Η Επιτροπή, επίσης, θεωρεί ότι η Οδηγία 98/59/ΕΚ δεν αποτελεί εμπόδιο για τη 

θέσπιση της ως άνω διοικητικής έγκρισης, για τους κάτωθι λόγους: Η εν λόγω 

Οδηγία περιλαμβάνει υποχρεώσεις για τη θέσπιση κανόνων διαδικαστικής φύσης 

υπέρ της προστασίας των εργαζομένων σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων. 

Ειδικότερα, το άρθρο 2 της Οδηγίας  98/59/ΕΚ προβλέπει  ότι ο εργοδότης 

υποχρεούται, κατ' αρχάς, να προβαίνει σε διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των 

εργαζομένων, οι οποίες αφορούν τουλάχιστον τις δυνατότητες αποφυγής ή 

μειώσεως των ομαδικών απολύσεων, καθώς και τις δυνατότητες αμβλυνσης των 

συνεπειών τους.  Επίσης, προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να υποβάλλουν 

εποικοδομητικές προτάσεις, ο εργοδότης υποχρεούται να κοινοποιεί στους 

εκπροσώπους των εργαζομένων  κάθε χρήσιμη πληροφορία και, εν πάση 

περιπτώσει, να τους ανακοινώνει εγγράφως του λόγους των απολύσεων, τον αριθμό 

των υπό απόλυση εργαζομένων, τον αριθμό των συνήθως απασχολουμένων, καθώς 

και την περίοδο μέσα στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι απολύσεις. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 3 ο εργοδότης υποχρεούται να κοινοποιεί 

εγγράφως στην αρμόδια διοικητική αρχή κάθε σχεδιαζόμενη ομαδική απόλυση, 

συνοδευόμενη  από κάθε σχετική πληροφορία. Το άρθρο 4 προβλέπει προθεσμία 30 
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ημερών από την κοινοποίηση για την έναρξη ισχύος της σχεδιαζόμενης ομαδικής 

απόλυσης4.  

14. Αντίθετα, δεν αποτελεί στόχο ή αντικείμενο της Οδηγίας η εναρμόνιση των 

ουσιαστικών προϋποθέσεων, υπό τις οποίες ένας εργοδότης μπορεί να προβεί σε 

ομαδικές απολύσεις. Συνεπώς, η δυνατότητα του αρμόδιου Υπουργού, σύμφωνα με 

το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 1387.1983 να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο της απόφασης του 

εργοδότη να προβεί σε  ομαδικές απολύσεις βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής 

της Οδηγίας 98/59/ΕΚ. 

15. Συναφώς, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τονίσει στις υποθέσεις    

C-187/05 έως C-190/05 στην παράγραφο 35 ότι «η Οδηγία 75/1295 δεν θίγει την 

ελευθερία του εργοδότη να προβεί ή να μην προβεί σε ομαδικές απολύσεις, και ότι 

μοναδικός στόχος είναι οι απολύσεις αυτές να πραγματοποιούνται κατόπιν 

διαβουλεύσεως με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και ενημερώσεως της 

αρμόδιας δημόσιας αρχής»6.  

16. Επίσης, το Δικαστήριο παρατηρεί στην αιτιολογική σκέψη 36, δεύτερο εδάφιο, ότι   

«[…] η Οδηγία 75/129 δεν εναρμονίζει τις λεπτομέρειες οριστικής διακοπής της 

δραστηριότητας επιχειρήσεως, […], αλλά τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί 

σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων».  

17. Ακόμη και εάν, χάριν υποθέσεως,  η άσκηση ουσιαστικού ελέγχου στην απόφαση 

του εργοδότη να επιχειρεί ομαδικές απολύσεις ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής της 

Οδηγίας (quod non) η  διάταξη του άρθρου 5 παράγραφος 3 του ν 1387/1983 δεν θα 

μπορούσε να χαρακτηρισθεί ασύμβατη με την Οδηγία λόγω του ότι άρθρο 5 αυτής 

προβλέπει ότι τα Κράτη Μέλη έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν η να εκδίδουν 

ευνοϊκότερες κανονιστικές διατάξεις για τους εργαζόμενους. 

                                                 
4  Βλ. Νομικό Πλαίσιο ΙΙ.1 παρ. 7 

5  Βλ. Νομικό Πλαίσιο ΙΙ.1 παρ 7: Η Οδηγία 75/129/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17.2.1975 τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 92/56/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24.06.1992 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την 
Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 20/07.1998, με την οποία 
κωδικοποιήθηκαν οι προγενέστερες ως άνω Οδηγίες. 

6  Απόφαση του Δικαστηρίου στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-187/05 έως C-190/05 Αγοραστούδης    
κατά Goodyear Eλλάς ΑΒΕΕ, Συλλογή 2006, σκέψεις 35-36. 
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18. Η Επιτροπή θεωρεί λοιπόν ότι η Οδηγία 98/59 ΕΚ δεν αποτελεί εμπόδιο σε εθνική 

διάταξη, όπως αυτή του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 1387/1983, που θεσπίζει 

ουσιαστικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο εργοδότης δύναται να προβεί σε 

ομαδικές απολύσεις.   

19. Κατόπιν τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον η θέσπιση της εν 

λόγω διοικητικής εγκρίσεως για τη διενέργεια των ομαδικών απολύσεων είναι 

σύμφωνη με τα άρθρα 49 και 63 ΣΛΕΕ.  

III.1.1.  Ως προς την ελευθερία εγκατάστασης 

20. Κατά πάγια νομολογία, κατά την έννοια του άρθρο 49 ΣΛΕΕ συνιστά περιορισμό 

κάθε μέτρο το οποίο, ακόμα και αν εφαρμόζεται άνευ διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, 

ενδέχεται να παρακωλύει ή να καθιστά λιγότερο ελκυστική την άσκηση, από τους 

υπηκόους της Ενώσεως, της ελευθερίας εγκαταστάσεως που κατοχυρώνει η ΣΛΕΕ7.  

21. Αυτό ισχύει αναντίρρητα, για την επίδικη εθνική διάταξη, εφόσον μάλιστα 

περιλαμβάνει κριτήρια που δεν  περιορίζονται  στο συμφέρον της επιχείρησης και 

των εργαζομένων αλλά αφορούν και στο συμφέρον της εθνικής οικονομίας  γενικώς 

και αορίστως. Εθνική διάταξη με το περιεχόμενο αυτό δύναται να καταστεί 

ιδιαίτερα παρεμβατική σε στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης. Συγκεκριμένα η 

παρεμπόδιση επιχείρησης που έχει  εγκαταστήσει παραγωγικές μονάδες σε άλλα 

Κράτη Μέλη να παύσει τη λειτουργία αυτών όταν διαπιστώνεται ότι δεν είναι 

μακροπρόθεσμα βιώσιμη καθιστά λιγότερο ελκυστική την άσκηση της ελεύθερης 

εγκατάστασης  και αποτελεί περιορισμό στην θεμελιώδη αυτή ελευθερία.  

III.1.2.  Ως προς την ελέυθερη  κυκλοφορία κεφαλαίων 

22. Στο μέτρο που η επίμαχη διάταξη θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί περιοριστική για 

την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, τα αποτελέσματα του 

περιορισμού αυτού θα ήταν συνέπεια του περιορισμού του δικαιώματος ελεύθερης 

εγκατάστασης και συνεπώς δεν χρήζουν ανεξάρτητης νομικής ανάλυσης.  

23. Το αυτό συμβαίνει και με την εξέταση των λόγων που θα ήταν δυνατό να 

δικαιολογήσουν τον περιορισμό των δύο θεμελιωδών ελευθεριών. Ως εκ τούτου, η 

                                                 
7  Βλ. αποφάσεις της 14ης Οκτωβρίου 2004, C-299/02, Επιτροπή κατά Κάτων Χωρών, Συλλογή 2004, σ. 

I-9761, σκέψη 15, της 21ης Απριλίου 2005, C-140/03, Επιτροπή κατά Ελλάδας, Συλλογή 2005, σ. Ι-
3177, σκέψη 27, C-458/08, Επιτροπή κατά Πορτογαλίας, Συλλογή 2010, σ. Ι-0000, σκέψεις 83-86. 
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Επιτροπή θεωρεί ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δικαιολόγηση του 

περιορισμού των δύο ελευθεριών είναι κατ ουσία ταυτόσημες θα προχωρήσει στη 

νομική ανάλυση μόνο σε σχέση με τον περιορισμό της ελευθερίας εγκατάστασης.  

24. Ο περιορισμός στην ελεύθερη εγκατάσταση μπορεί να γίνει δεκτός σύμφωνα με 

πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, εφόσον επιδιώκει θεμιτό σκοπό, συμβατό με τη 

Συνθήκη, δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, είναι 

κατάλληλος για την εξασφάλιση της υλοποιήσεως του επιδιωκόμενου σκοπού και 

δεν βαίνει πέραν αυτού που είναι αναγκαίου για την επίτευξή του8.  

25. Ο σκοπός, τον οποίο ο εθνικός νομοθέτης επιδιώκει να πραγματοποιήσει μέσω του 

άρθρου 5 παράγραφος 3 του ν 1387/1983, είναι η προστασία των εργαζομένων σε 

περίπτωση που ο εργοδότης έχει λάβει απόφαση ομαδικών απολύσεων σε 

περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας. 

26. Σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων, 

ήδη, η διάταξη  του άρθρου 30 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι «κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα προστασίας έναντι 

κάθε αδικαιολόγητης ομαδικής απόλυσης, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και τις 

εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές».  

27. Συναφώς, τo Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  έχει επισημάνει στην απόφαση 

C-341/059 ότι: «οι σκοποί της Κοινότητας δεν είναι μόνο οικονομικοί αλλά και 

κοινωνικοί, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις της Συνθήκης περί της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των 

κεφαλαίων πρέπει να σταθμίζονται με τους σκοπούς που επιδιώκει η κοινωνική 

πολιτική, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται, ιδίως, από το άρθρο 136, πρώτο 

εδάφιο, ΕΚ, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, για να καταστεί 

δυνατή η εναρμόνιση τους με παράλληλη διατήρηση της προόδου, η κατάλληλη 

κοινωνική προστασία και ο κοινωνικός διάλογος».  

                                                 
8   Βλ. απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2007, C-341/05, Laval, Συλλογή 2007, σκέψη 101.  

9  Βλ. απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2007, C-341/05, Laval, Συλλογή 2007, σκέψη 105. 
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28. Η προστασία των εργαζομένων συγκαταλέγεται μεταξύ των επιτακτικών λόγων που 

έχει αναγνωρίσει το Δικαστήριο10. Ο σκοπός της προστασίας των εργαζομένων 

πρέπει, σύμφωνα με την παρατεθείσα νομολογία, να σταθμίζεται και με τα 

δικαιώματα που απορρέουν εκ των διατάξεων της Συνθήκης περί της ελεύθερης 

εγκατάστασης και της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων. 

29. Το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 1387/1983  εφόσον αποσκοπεί στην προστασία των 

εργαζομένων σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων, συνιστά θεμιτό συμφέρον ικανό 

να δικαιολογήσει, κατ' αρχήν, ένα περιορισμό  της ελευθερίας εγκατάστασης . Η 

Επιτροπή υπογραμμίζει  ότι θα πρέπει να επιτυγχάνεται συναφώς και η δίκαιη 

εξισορρόπηση των αντικρουόμενων συμφερόντων σε εθνικό επίπεδο λαμβάνοντας 

υπόψη τόσο την προστασία των εργαζομένων από αδικαιολόγητες απολύσεις όσο 

και την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και η βιωσιμότητά της. 

30. Θα πρέπει να ερευνάται κατά πόσον ο εθνικός νομοθέτης, προβλέποντας διοικητική 

έγκριση από την οποία εξαρτάται η πραγματοποίηση των σχεδιαζόμενων 

απολύσεων, έχει τηρήσει την αρχή της αναλογικότητας ή αντίθετα βαίνει πέραν 

αυτού που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου11. 

31. Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού θα πρέπει να διερευνηθούν τα κριτήρια τα οποία 

λαμβάνει υπόψη του το αρμόδιο όργανο  κατά  το σχηματισμό της κρίσης του. Κατά 

την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1387/1983, τα κριτήρια αυτά είναι : α) η κατάσταση 

της επιχείρησης β) η κατάσταση της αγοράς εργασίας γ) και το συμφέρον της 

εθνικής οικονομίας. 

III.1.3. Το κριτήριο  του συμφέροντος της εθνικής οικονομίας  

32. Η Επιτροπή θέλει καταρχήν να επισημάνει ότι το εν λόγω κριτήριο είναι τόσο 

ευρέως και αορίστως διατυπωμένο, ώστε πρακτικά θα μπορούσε να δικαιολογηθεί 

στη βάση του οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Εκτιμά δε 

ότι κάθε κριτήριο που εισάγει παρέκκλιση από θεμελιώδεις ελευθερίες πρέπει να 

βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, μη εισάγοντα διακρίσεις και εκ των προτέρων 

                                                 
10  Βλ. μεταξύ άλλων αποφάσεις της 23ης Νοεμβρίου 1999, C-369/96 και C-376/96, Arblade κ.λ.π, 

Συλλογή 1999, σ. Ι-8453, σκέψη 36. Της 15ης Μαρτίου 2001, C-156/98, Mazzoleni και ISA, Συλλογή 
2001, σ.Ι-2189, σκέψη 27, και της 25ης Οκτωβρίου 2001, C-49/98, C-50/98 έως C-54/98 και C-68/98 
έως C-71/98, Finalarte κ.λ.π, Συλλογή 2001, σ.Ι-7831, σκέψη 33. 

11  Αποφάσεις C-89/09, Επιτροπή κατά Γαλλίας, , Συλλογή 2010, σκέψη 101 και συνεκδικαζόμενες 
υποθέσεις C-570/07 έως 571/07, Blanco Perez, Συλλογή 2010, σκέψη 61. 
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γνωστά στις επιχειρήσεις, προκειμένου να περιορίζεται η άσκηση εξουσίας 

εκτίμησης των εθνικών αρχών, ώστε αυτή να μη χρησιμοποιείται κατά τρόπο 

αυθαίρετο.  

33. Επίσης, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, το συμφέρον της εθνικής 

οικονομίας δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκή λόγο περιστολής μιας εκ των 

θεμελιωδών ελευθεριών12.  

34. Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή εκτιμά ότι εθνική διάταξη, η οποία θέτει ως 

προϋπόθεση για την διενέργεια ομαδικών απολύσεων διοικητική απόφαση που 

βασίζεται, μεταξύ άλλων, στο κριτήριο του συμφέροντος της εθνικής οικονομίας 

βαίνει πέραν του αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, και για το 

λόγο αυτό δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας. 

III.1.4. Τα κριτήρια της κατάστασης της αγοράς εργασίας και της κατάστασης 
της επιχείρησης  

35. Η εφαρμογή του κριτηρίου της κατάστασης της αγοράς εργασίας θα μπορούσε να  

είναι θεμιτή για την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου της σχεδιαζόμενης απόλυσης, 

στο μέτρο που στοχεύει στη διερεύνηση των αντικειμενικών δυνατοτήτων που 

έχουν οι απολυόμενοι εργαζόμενοι να βρουν ανάλογη εργασία.13  

36. Εξάλλου η εφαρμογή του κριτηρίου της κατάστασης της επιχείρησης θα μπορούσε 

είναι θεμιτή για την άσκηση ουσιαστικού ελέγχου της σχεδιαζόμενης ομαδικής 

απόλυσης στο μέτρο που  στοχεύει στη διερεύνηση του κατά πόσον ο εργοδότης 

έλαβε μια επιβεβλημένη για την επιχείρησή του απόφαση, σταθμίζοντας κατά τη 

λήψη της  το συμφέρον της ίδιας της επιχείρησης και την προσδοκώμενη 

βιωσιμότητά της όσο και το συμφέρον των εργαζομένων που ενδέχεται να 

καταστούν θύματα αδικαιολόγητης ομαδικής απόλυσης14.  

                                                 
12   Αποφάσεις της 28ης Απριλίου 1998, C-120/95, Decker, Συλλογή 1998, σ. I-1831, σκέψη 39,  της 6ης 

Ιουνίου 2000, Υπόθεση C-35/98, Staatsecretaris, Συλλογή 1998 σκέψη 48, της 28ης Απριλίου 1998, 
C-158/96, Kohll, Συλλογή 1998, σ. I-1931, σκέψη 41, της 5ης Ιουνίου 1997, C-398/95, Συνδεσμος 
των εν Ελλαδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, σκέψη 25.  

13  Ορισμένα στοιχεία για την κατάσταση της αγοράς εργασίας το 2012 και 2013 περιέχονται στο 
υπόμνημα της προδικαστικής παραπομπής Βλ. σελ. 6 ως προς τα στοιχεία που παρατίθενται από τον 
οργανισμό απασχόλησης εργατικού δυναμικού και σελ. 15 σχετικά με τα ποσοστά ανεργίας γενικά και 
την ανεργία των νέων ειδικότερα. 

14  Εν προκειμένω, σύμφωνα με το από 26.03.1013 δελτίου τύπου της εταιρίας, παρά τις σχετικές 
προσπάθειες που αυτή κατέβαλλε τα τελευταία χρόνια μέσω επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες 
παραγωγής στην εγκατάσταση της Χαλκίδας, η τελευταία υπέστη σοβαρή μείωση πωλήσεων λόγω της 

 



12 

37. Επίσης αντικειμενικές συνθήκες που αφορούν την αγορά στην οποία 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση και οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τις προοπτικές 

βιωσιμότητάς μπορούν να συνεκτιμώνται σε συνδυασμό με τις προοπτικές εύρεσης 

εργασίας των εργαζομένων.  

38. Εν τέλει, εναπόκειται στον εθνικό δικαστή να εξετάσει εάν στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, το αρμόδιο διοικητικό όργανο, προέβη στη ουσιαστική στάθμιση των 

αντικρουόμενων αυτών συμφερόντων.  

39. Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, η Επιτροπή εκτιμά ότι διάταξη που θεσπίζει σύστημα 

διοικητικής έγκρισης σχεδιαζόμενων απολύσεων με βάση την κατάσταση της 

επιχείρησης και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας μπορεί να είναι σύμφωνη με 

άρθρα 49 και 63 ΣΛΕΕ στο μέτρο που τα κριτήρια αυτά συνδυάζονται με τέτοιο 

τρόπο, ώστε να σταθμίζονται δικαίως σε εθνικό επίπεδο αντικρουόμενα 

συμφέροντα. Εναπόκειται στον εθνικό δικαστή να εξετάσει εάν εξασφαλίζεται η 

ισόρροπη στάθμιση των αντικρουόμενων εν προκειμένω συμφερόντων. 

 40. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θέλει να επισημάνει ότι σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, 

όπως αυτός της ιδιαίτερα αυξημένης ανεργίας δύνανται να λαμβάνονται δεόντως 

υπόψη για τη διαμόρφωση της απόφασης της αρμόδιας αρχής. 

 41. Αντιθέτως, η Επιτροπή θεωρεί ότι διάταξη που θεσπίζει σύστημα διοικητικής 

έγκρισης σχεδιαζόμενων απολύσεων με βάση και το κριτήριο, που αναφέρεται στο 

συμφέρον της εθνικής οικονομίας δεν είναι σύμφωνη με τα άρθρα 49 και 63 ΣΛΕΕ.  

III.2. Ως προς το δεύτερο προδικαστικό ερώτημα 

42. Εν προκειμένω το Συμβούλιο της Επικρατείας, θέτει κατ' ουσία το ερώτημα εάν σε 

περίπτωση αποφατικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα, η διάταξη είναι σύμφωνη 

με τις διατάξεις της Οδηγίας 98/ 59/ΕΚ και των άρθρων 49 και 63 ΣΛΕΕ, εφόσον 

συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, όπως οξεία οικονομική κρίση και ιδιαίτερα 

αυξημένη ανεργία.  

43. Στο πλαίσιο του πρώτου ερωτήματος, η Επιτροπή απαντά αποφατικά μόνον σε 

σχέση με το κριτήριο που συνδέεται με το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.  

                                                                                                                                                 
συρρίκνωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Αττική, κύρια αγορά του εργοστασίου, κατά 
80% από το 2008 έως σήμερα . 
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44. Το δεύτερο ερώτημα, κατά συνέπεια, περιορίζεται στο εάν σε περίπτωση οξείας 

οικονομικής κρίσης, το κριτήριο του συμφέροντος της εθνικής οικονομίας, μπορεί 

να λαμβάνεται υπόψη κατά το σχηματισμό της κρίσης της αρμόδιας διοικητικής 

αρχής.  

45. Ακόμη και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, το κριτήριο του συμφέροντος της 

εθνικής οικονομίας δεν είναι προσήκον για το σχηματισμό της κρίσης του αρμόδιου 

διοικητικού οργάνου, διότι είναι ανάρμοστα ευρύ και διότι εν πάση περιπτώσει, 

σύμφωνα με την νομολογία δεν δύναται να αποτελέσει λόγου γενικού συμφέροντος 

ικανού να δικαιολογήσει απόκλιση από τις θεμελιώδεις ελευθερίες. 

46. Αντίθετα, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα κριτήρια σχετικά με την κατάσταση της αγοράς 

εργασίας και την κατάσταση της επιχείρησης  μπορούν να είναι θεμιτά ως βάση για 

τον ουσιαστικό έλεγχο της απόφασης του εργοδότη να προβεί σε ομαδικές 

απολύσεις υπό τον όρο ότι συνδυάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να σταθμίζονται 

δικαίως τα αντικρουόμενα συμφέροντα σε εθνικό επίπεδο. Εναπόκειται στον εθνικό 

δικαστή να εξετάσει εάν εξασφαλίζεται η στάθμιση αυτή. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια σοβαρής οικονομικής κρίσης 

οι εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έναντι συλλογικών 

απολύσεων ενόψει των δυσκολιών εξεύρεσης θέσεων εργασίας. Κατά συνέπεια, η 

προστασία των εργαζομένων αποκτά ιδιάζουσα σημασία σε τέτοιες περιόδους. 

Ωστόσο, εξίσου βάσιμα μπορεί να υποστηριχθεί ότι σε περιόδους κρίσεως είναι, 

εξίσου, σημαντικό να μειωθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που αποθαρρύνουν νέες 

επιχειρήσεις να επενδύσουν. 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

47. Με βάση όλα τα παραπάνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την τιμή να απαντήσει στο 

Δικαστήριο ως εξής στα τεθέντα προδικαστικά ερωτήματα: 

Εθνική διάταξη, όπως το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 1387/1983, η οποία θεσπίζει ως 

προϋπόθεση για τη διενέργεια ομαδικών απολύσεων σε συγκεκριμένη 

επιχείρηση την εκ μέρους της διοίκησης έγκριση των εν λόγω απολύσεων δεν 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 98/59/ΕΚ.  

Τα άρθρα 49 και 63 ΣΛΕΕ δεν αντιτίθενται καταρχήν σε εθνική διάταξη, η 

οποία θέτει ως προϋπόθεση για τη διενέργεια ομαδικών απολύσεων σε 

συγκεκριμένη επιχείρηση ότι οι  διοικητικές αρχές εγκρίνουν τις εν λόγω 
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απολύσεις, στο μέτρο που η έγκριση αποφασίζεται επί τη βάσει κριτηρίων που 

στοχεύουν στην προστασία των εργαζομένων από αδικαιολόγητες απολύσεις 

και υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η δίκαιη εξισορρόπηση 

αντικρουόμενων συμφερόντων σε εθνικό επίπεδο,  η διασφάλιση της οποίας 

εναπόκειται στον εθνικό δικαστή να ελέγξει.  

Στα πλαίσια αυτών των κριτηρίων, σοβαροί κοινωνικοί λόγοι, όπως ιδιαίτερα 

αυξημένη ανεργία μπορούν να λαμβάνονται δεόντως υπόψη.  

Αντιθέτως, τα άρθρα 49 και 63 ΣΛΕΕ αντιτίθενται σε εθνική διάταξη, η οποία 

θέτει ως προϋπόθεση για τη  διενέργεια των ομαδικών απολύσεων  σε 

συγκεκριμένη επιχείρηση ότι οι διοικητικές αρχές εγκρίνουν τις εν λόγω 

απολύσεις, στο μέτρο που  η έγκριση αποφασίζεται επί τη βάσει του κριτηρίου 

του συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. 

 

 

Ελένη ΤΣΕΡΕΠΑ-LACOMBE   Manuel KELLERBAUER
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