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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα εργάζεται σε ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία στην οποία 
απασχολούνται πιλότοι που έχουν τη βάση τους σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και 
ισχυρίζεται ότι στο πλαίσιο σχεδίου εξορθολογισμού θα απολυθούν 100 από τους 540 
πιλότους. Εκείνοι που κινδυνεύουν άμεσα να απολυθούν είναι οι εγκατεστημένοι στη Γαλλία, 
το Βέλγιο και τέσσερις ακόμα χώρες λόγω της νέας νομοθεσίας για τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης, οι οποίες είναι υψηλότερες στη Γαλλία και το Βέλγιο, όπου σχεδιάζεται να 
πραγματοποιηθούν οι πρώτες απολύσεις. Ο αναφέρων/Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι 
πρόκειται για κοινωνικό ντάμπινγκ και θα ήθελε να μάθει εάν το εν λόγω σχέδιο απολύσεων 
συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν έχει καμία δικαιοδοσία να παρέμβει σε συγκεκριμένες αποφάσεις μιας 
επιχείρησης σχετικά με την αναδιάρθρωσή της. 
Ωστόσο, ο εργοδότης πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληροφόρηση 
και τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ1. Ειδικότερα, 

                                               
1 Ειδικότερα, η οδηγία 2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των 



PE519.629v01-00 2/2 CM\1004025EL.doc

EL

η οδηγία 98/59/ΕΚ ορίζει ότι, όταν ο εργοδότης προτίθεται να προβεί σε ομαδικές 
απολύσεις, υποχρεούται να πραγματοποιεί, εγκαίρως, διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους 
των εργαζομένων με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας. 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 
απολυομένων εργαζομένων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία 98/59/ΕΚ έχει ως στόχο την προστασία των 
εργαζομένων σε περίπτωση μαζικών απολύσεων και τη διασφάλιση πλέον ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά.
Σχετικά με την άποψη του αναφέροντος/της αναφέρουσας όσον αφορά στη ''νέα νομοθεσία 
περί εισφορών κοινωνικής ασφάλισης'', δεν καθίσταται σαφές εάν αναφέρεται στη βελγική 
ή τη γαλλική νομοθεσία, ή ενδεχομένως στον Κανονισμό 465/2012 για το συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί αρνητικός αντίκτυπος σχετικά 
με τον Κανονισμό 465/2012.
Γενικότερα, η Επιτροπή υπενθυμίζει τις ενέργειές της στον τομέα της αναδιάρθρωσης. Σε 
συνέχεια της Πράσινης Βίβλου1 τον Ιανουάριο του 2012 και της έγκρισης από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της έκθεσης Cercas2 στις 15 Ιανουαρίου του 2013, η Επιτροπή 
επεξεργάζεται ανακοίνωση για τη θέσπιση ενός ποιοτικού πλαισίου για τη νομοθεσία της 
ΕΕ και τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση και την παρουσίαση των 
καλών πρακτικών σε αυτόν τον τομέα για την καλύτερη πρόβλεψη και διαχείριση της 
αναδιάρθρωσης κατά τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο.

Συμπεράσματα 

Με βάση τα ανωτέρω, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο η προαναφερθείσα ενέργεια του εργοδότη 
παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι εναπόκειται στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, να διασφαλίζουν ότι εφαρμόζεται 
σωστά και αποτελεσματικά η εθνική νομοθεσία που μεταφέρει τις οδηγίες της ΕΕ σχετικά με 
την πληροφόρηση και τη διαβούλευση με τους εργαζόμενους από τον εκάστοτε εργοδότη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες κάθε υπόθεσης. 

                                                                                                                                                  
εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ΕΕ L 80, 23.3.2002, σελ. 29 Οδηγία 98/59/ΕΚ για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις μαζικές απολύσεις, ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σελ. 16· Οδηγία 
του Συμβουλίου 2009/38/ΕΚ της 22ας Σεπτεμβρίου 2009 για τη θέσπιση μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, με σκοπό να 
ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους, ΕΕ L 122, 16.05.09, σελ. 28.
1 Βλ. τις απαντήσεις και τη σύνοψη στο σύνδεσμο 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8908&langId=en.
2 Ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενημέρωση και τη 
διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-
0005+0+DOC+XML+V0//EL


