ΝΟΜΟ …
"Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο
θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ
Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009"

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξν 1
Αληηθείκελν
(Άξζξν 1§§ 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο)

1. Γηα ηε βειηίσζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ελεκέξσζε θαη δηαβνχιεπζε
ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεσλ θαη ζε ζπκκφξθσζε
πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
6εο Μαΐνπ 2009 (EE L 122/28/16.5.2009) "γηα ηε ζέζπηζε επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ
εξγαδνκέλσλ ή δηαδηθαζίαο ζε επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο
θιίκαθαο κε ζθνπφ λα ελεκεξψλνληαη νη εξγαδφκελνη θαη λα δεηείηαη ε γλψκε ηνπο", ζε
θάζε επηρείξεζε ή φκηιν επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο ζπληζηάηαη επξσπατθφ
ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ (ΔΔ) ή ζεζπίδεηαη δηαδηθαζία γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαβνχιεπζε κ’ απηνχο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο
λφκνπ. Οη ξπζκίζεηο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαβνχιεπζε κε απηνχο
ζεζκνζεηνχληαη θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ ηεο
επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ.
Όηαλ φκηινο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1
ζηνηρείν δ’, πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ή νκίινπο επηρεηξήζεσλ
θνηλνηηθήο θιίκαθαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 ζηνηρείν β’ ή δ’, ε ζχζηαζε
ηνπ ΔΔ γίλεηαη ζην αλψηαην επίπεδν δηνίθεζεο ηνπ νκίινπ, εθηφο αλ νη ζπκθσλίεο, ζηηο
νπνίεο αλαθέξεηαη ην άξζξν 8, νξίδνπλ δηαθνξεηηθά.
2. Η ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε δηαβνχιεπζε κε απηνχο πξαγκαηνπνηνχληαη
ζην θαηάιιειν δηεπζπληηθφ επίπεδν θαη επίπεδν εθπξνζψπεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ην
εθάζηνηε ζέκα. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ε αξκνδηφηεηα ηνπ ΔΔ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο
ηεο δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηαβνχιεπζεο κε απηνχο, πνπ
δηέπνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν, πεξηνξίδνληαη ζε δηαθξαηηθά δεηήκαηα.
3. Γηαθξαηηθά ζεσξνχληαη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ
νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπιάρηζηνλ δχν επηρεηξήζεηο ή
εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ, πνπ βξίζθνληαη ζε δχν δηαθνξεηηθά θξάηε
- κέιε. Απηά ζπκπεξηιακβάλνπλ δεηήκαηα ηα νπνία, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ
εκπιεθνκέλσλ θξαηψλ – κειψλ, είλαη ζεκαληηθά γηα ην επξσπατθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ,
ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε ησλ πηζαλψλ απνηειεζκάησλ ηνπο φζν θαη ζε ζρέζε κε
κεηαθνξέο δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ θξαηψλ – κειψλ.
Άξζξν 2
Πεδίν Δθαξκνγήο
(Άξζξν 1§§ 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη ζε επηρεηξήζεηο θνηλνηηθήο θιίκαθαο
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ζε νκίινπο επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ε
ειέγρνπζα ή ε κεηξηθή επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα (θεληξηθή δηνίθεζε).
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Δθαξκφδνληαη, επίζεο, θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ειεγρφκελε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ζε
θξάηνο – κέινο ηεο Κνηλφηεηαο, αλεμάξηεηα αλ απηή απνηειεί, κε ηε ζεηξά ηεο,
ειέγρνπζα επηρείξεζε ζην πιαίζην δηαθνξεηηθνχ νκίινπ επηρεηξήζεσλ. ηελ ηειεπηαία
απηή πεξίπησζε ε ζχζηαζε ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ γίλεηαη ζην
αλψηαην επίπεδν ηεο δηνίθεζεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθή ξχζκηζε βάζεη
ζπκθσλίαο.
ηελ πεξίπησζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεσλ ε δηαθξαηηθή ελεκέξσζε θαη
δηαβνχιεπζε αθνξά φιεο ηηο επξηζθφκελεο ζε θξάηνο – κέινο επηρεηξήζεηο ή
εθκεηαιιεχζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο νκίισλ επηρεηξήζεσλ αθνξά
φιεο ηηο εγθαηεζηεκέλεο ζε θξάηνο – κέινο επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο ησλ νκίισλ,
εθηφο αλ έρεη ζπκθσλεζεί επξχηεξν πεδίν εθαξκνγήο.
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη ζηα πιεξψκαηα ησλ εκπνξηθψλ
πινίσλ.
Άξζξν 3
Οξηζκνί
(Άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο)

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, λννχληαη σο:
α) «θξάηε – κέιε», ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαζψο θαη ηα Κξάηε πνπ
ζπλππνγξάθνπλ ηε ζπκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν θαη δελ είλαη κέιε
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, (λ. 2155/93, ΦΔΚ Α’ 104)˙
β) «επηρείξεζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο», θάζε επηρείξεζε πνπ απαζρνιεί θαη’ ειάρηζηνλ
1000 εξγαδφκελνπο ζηα θξάηε – κέιε θαη θαη’ ειάρηζηνλ 150 εξγαδφκελνπο ζε θάζε έλα
απφ δχν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθά θξάηε – κέιε
γ) «φκηινο επηρεηξήζεσλ», θάζε φκηινο πνπ πεξηιακβάλεη ειέγρνπζα θαη ειεγρφκελεο
επηρεηξήζεηο
δ) «θνηλνηηθήο θιίκαθαο φκηινο επηρεηξήζεσλ», θάζε φκηινο επηρεηξήζεσλ πνπ πιεξνί
ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
(i) απαζρνιεί θαη’ ειάρηζηνλ 1 000 εξγαδφκελνπο ζηα θξάηε - κέιε,
(ii) έρεη ηνπιάρηζηνλ δχν επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ νκίινπ ζε δηαθνξεηηθά θξάηε - κέιε
θαη
(iii) ηνπιάρηζηνλ κία επηρείξεζε, κέινο ηνπ νκίινπ, απαζρνιεί θαη’ ειάρηζηνλ 150
εξγαδφκελνπο ζε θξάηνο - κέινο θαη ηνπιάρηζηνλ κία άιιε επηρείξεζε, κέινο ηνπ νκίινπ,
απαζρνιεί θαη’ ειάρηζηνλ 150 εξγαδφκελνπο ζε άιιν θξάηνο – κέινο
ε) «εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ», θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: i) νη ζπλδηθαιηζηηθέο
νξγαλψζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ii) ηα ζπκβνχιηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί
θαη ιεηηνπξγνχλ ζ’ απηέο ζχκθσλα κε ην λ. 1767/1988 «πκβνχιηα Δξγαδνκέλσλ θαη
άιιεο εξγαηηθέο δηαηάμεηο – Κχξσζε ηεο 135 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο» (ΦΔΚ Α’
63), θαη iii) νη εθπξφζσπνη πνπ εθιέγνληαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο κε άκεζε εθινγή,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 1264/1982 «Γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ
πλδηθαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο θαη ηελ θαηνρχξσζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ειεπζεξηψλ ησλ
εξγαδνκέλσλ» (ΦΔΚ Α’ 79) θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1767/1988˙
ζη) «θεληξηθή δηνίθεζε», ε θεληξηθή δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή,
γηα ηνπο νκίινπο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, ηεο ειέγρνπζαο επηρείξεζεο
δ) «ελεκέξσζε», ε δηαβίβαζε ζηνηρείσλ απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ
εξγαδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα θαηαηνπηζηνχλ γηα ην εθάζηνηε ζέκα θαη λα ην
εμεηάζνπλ. Η ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη ηνλ θαηάιιειν ρξφλν, κε ηνλ θαηάιιειν
ηξφπν θαη ην θαηάιιειν πεξηερφκελν, ψζηε λα κπνξνχλ νη εθπξφζσπνη ησλ
εξγαδνκέλσλ λα εμεηάζνπλ ζε βάζνο ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη, ελδερνκέλσο, λα
πξνεηνηκάζνπλ ηηο δηαβνπιεχζεηο κε ην αξκφδην φξγαλν ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ
επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο
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ε) «δηαβνχιεπζε», ε θαζηέξσζε δηαιφγνπ θαη αληαιιαγήο απφςεσλ κεηαμχ ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ
θαηαιιειφηεξνπ νξγάλνπ δηεπζπληηθνχ επηπέδνπ, ζε ρξφλν, κε ηξφπν θαη κε
πεξηερφκελν πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε
βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζρέζεθαλ, λα δηαηππψλνπλ γλψκε γηα ηα πξνηεηλφκελα
κέηξα, κε ηα νπνία ζρεηίδεηαη ε δηαβνχιεπζε, κε θάζε επηθχιαμε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο
δηνίθεζεο, θαη ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία κπνξεί λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηελ
επηρείξεζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνλ φκηιν επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο ˙
ζ) «επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ» (ΔΔ), ην ζπκβνχιην πνπ ζπληζηάηαη
ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 1 ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Γ’, κε ζθνπφ
ηελ πινπνίεζε ηεο ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δηαβνχιεπζεο κε απηνχο ˙
η) «εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα» (ΔΓΟ), ε νκάδα πνπ ζπληζηάηαη ζχκθσλα κε ην
άξζξν 6 παξ. 2, πξνθεηκέλνπ λα δηαπξαγκαηεπζεί κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηε ζχζηαζε
ΔΔ ή ηε ζέζπηζε δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαβνχιεπζε
κε απηνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 1.
2α) Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζνξίδεηαη κε
βάζε ην κέζν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ, πνπ έρνπλ απαζρνιεζεί ζηελ επηρείξεζε θνηλνηηθήο
θιίκαθαο ή ηνλ φκηιν επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, θαηά ηα ηειεπηαία δχν έηε κε
ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ.
β) πκβάζεηο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ νη νπνίεο έιεμαλ ή ζπκβάζεηο κεξηθά
απαζρνινπκέλσλ, αλάγνληαη ζε πιήξε εηήζηα απαζρφιεζε, πνπ εθαξκφδεη ε
επηρείξεζε ή ν θιάδνο απαζρφιεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ
ησλ εξγαδνκέλσλ.
Άξζξν 4
Διέγρνπζα επηρείξεζε
(Άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο)

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, σο «ειέγρνπζα επηρείξεζε» λνείηαη ε
επηρείξεζε ελφο νκίινπ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία κπνξεί λα αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή ζε
κηα άιιε επηρείξεζε (ειεγρφκελε επηρείξεζε), φπσο ελδεηθηηθά ζπκβαίλεη ζηηο
πεξηπηψζεηο δηθαησκάησλ θπξηφηεηαο, ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ή άιισλ
δηθαησκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπο.
2. Η δπλαηφηεηα άζθεζεο δεζπφδνπζαο επηξξνήο ηεθκαίξεηαη, ππφ ηελ επηθχιαμε
απνδείμεσο ηνπ ελαληίνπ, φηαλ κηα επηρείξεζε έλαληη άιιεο επηρείξεζεο ακέζσο ή
εκκέζσο:
α) θαηέρεη ηελ πιεηνςεθία ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, ή
β) δηαζέηεη ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο, ή
γ) κπνξεί λα δηνξίδεη πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπ
δηεπζπληηθνχ ή ηνπ επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο επηρείξεζεο.
ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο λφκσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ,
φηαλ ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλσηέξσ ηξεηο (3) πεξηπηψζεηο ζε
δηαθνξεηηθέο επηρεηξήζεηο ελφο νκίινπ, ηφηε σο ειέγρνπζα επηρείξεζε ζεσξείηαη ε
επηρείξεζε ε νπνία ππάγεηαη ζηελ πεξίπησζε γ’, εθηφο αλ απνδεηρζεί φηη άιιε
επηρείξεζε αζθεί δεζπφδνπζα επηξξνή.
3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 2, ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ θαη δηνξηζκνχ πνπ
δηαζέηεη ε ειέγρνπζα επηρείξεζε πεξηιακβάλνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα
νπνηαζδήπνηε ειεγρφκελεο επηρείξεζεο θαη νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή νξγαληζκνχ
πνπ ελεξγεί κε ην φλνκά ηνπ, αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο ειέγρνπζαο επηρείξεζεο ή θάζε
άιιεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο.
4. Καηά παξέθθιηζε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, κηα επηρείξεζε δελ είλαη «ειέγρνπζα
επηρείξεζε» άιιεο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο θαηέρεη κεηνρέο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
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επηρείξεζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην άξζξν 3 παξ. 5 ζηνηρείν α’ ή γ’ ηνπ Καλνληζκνχ
(ΔΚ) αξηζκ. 139/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20εο Ιαλνπαξίνπ 2004, γηα ηνλ έιεγρν ησλ
ζπγθεληξψζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ.
5. Η δεζπφδνπζα επηξξνή δελ ηεθκαίξεηαη απφ κφλν ην γεγνλφο φηη εληεηαικέλν
πξφζσπν αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ δπλάκεη ηεο λνκνζεζίαο θξάηνπο - κέινπο ζρεηηθά κε
ηελ εθθαζάξηζε, ηελ πηψρεπζε, ηελ αθεξεγγπφηεηα, ηελ παχζε πιεξσκψλ, ηνλ
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή άιιε αλάινγε δηαδηθαζία.
6. Πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί, εάλ επηρείξεζε είλαη ειέγρνπζα επηρείξεζε, εθαξκφδεηαη ην
δίθαην ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην νπνίν ππφθεηηαη ε ελ ιφγσ επηρείξεζε. Δάλ ην δίθαην
πνπ δηέπεη ηελ επηρείξεζε δελ είλαη ην δίθαην θξάηνπο - κέινπο, ην εθαξκνζηέν δίθαην
είλαη ην δίθαην ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην έδαθνο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ν αληηπξφζσπφο
ηεο ή, φηαλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο αληηπξφζσπνο, ην δίθαην ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην
έδαθνο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε θεληξηθή δηνίθεζε εθείλεο ηεο επηρείξεζεο ηνπ νκίινπ, ε
νπνία απαζρνιεί ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄
ΤΣΑΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ Ζ΄ ΘΔΠΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΜΔ ΑΤΣΟΤ
Άξζξν 5
Δπζύλε γηα ηε ζύζηαζε επξωπαϊθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλωλ ή ηε ζέζπηζε
δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξωζε ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηε δηαβνύιεπζε κε απηνύο
(Άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο)

1. Η θεληξηθή δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηελ
παξνρή ησλ κέζσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε ζχζηαζε ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ
εξγαδνκέλσλ ή ηε ζέζπηζε δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνχιεπζε, πνπ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 1 παξ. 1, ζηελ επηρείξεζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαη ηνλ φκηιν
επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο.
2. Όηαλ ε θεληξηθή δηνίθεζε δελ βξίζθεηαη ζε θξάηνο – κέινο, ηελ επζχλε ηεο αλσηέξσ
παξαγξάθνπ έρεη ν εθπξφζσπνο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζε θξάηνο –
κέινο.
Δάλ δελ έρεη νξηζηεί ηέηνηνο εθπξφζσπνο, ηελ επζχλε ηφηε έρεη ε δηνίθεζε ηεο
εγθαηάζηαζεο ή ηεο επηρείξεζεο ηνπ νκίινπ, ε νπνία απαζρνιεί ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ
εξγαδνκέλσλ ζε θξάηνο - κέινο.
3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν εθπξφζσπνο ή νη εθπξφζσπνη, ή ζε
πεξίπησζε απνπζίαο εθπξνζψπσλ, ε δηνίθεζε, θαηά ην δεχηεξν εδάθην ηεο
παξαγξάθνπ 2, ζεσξείηαη θεληξηθή δηνίθεζε.
4. Κάζε δηνίθεζε επηρείξεζεο - κέινπο νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο,
θαζψο θαη ε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 θεληξηθή δηνίθεζε
ή ε θαηά ηεθκήξην θεληξηθή δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ
θνηλνηηθήο θιίκαθαο είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηε δηαβίβαζε ζηα
ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ησλ απαξαίηεησλ
πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 6, θαη ηδίσο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηε δνκή ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ
νκίινπ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ. Η ππνρξέσζε απηή αθνξά,
ηδίσο, ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θαηά ην άξζξν 3 παξ. 1
ζηνηρεία β’ θαη δ’.
Άξζξν 6
Δηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα
(Άξζξν 5§§1 θαη 2 ηεο Οδεγίαο)
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1. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1, ε θεληξηθή δηνίθεζε αξρίδεη ηηο
δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχζηαζε επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ ή ηε ζέζπηζε
δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνχιεπζε:
α) κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, ή
β) θαηφπηλ γξαπηνχ αηηήκαηνο θαη΄ ειάρηζηνλ 100 εξγαδνκέλσλ ή ησλ εθπξνζψπσλ
ηνπο, νη νπνίνη ππάγνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε δχν επηρεηξήζεηο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ
βξίζθνληαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ δηαθνξεηηθά θξάηε - κέιε.
Η αίηεζε κπνξεί λα ππνβάιιεηαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, απφ θνηλνχ ή ρσξηζηά,
πξνο ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηα θαηαζηήκαηα ζηα νπνία απηνί αλήθνπλ.
2. Πξνο ηνχην, ζπληζηάηαη εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα (ΔΓΟ) κε ηνλ εμήο ηξφπν:
α) Σα κέιε ηεο ΔΓΟ εθιέγνληαη ή νξίδνληαη θαη’ αλαινγία πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε θάζε θξάηνο - κέινο απφ ηελ επηρείξεζε θνηλνηηθήο
θιίκαθαο ή ηνλ φκηιν επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, θαηαλέκνληαο ζε θάζε θξάηνο κέινο κηα έδξα αλά κεξίδα εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη απαζρνινχληαη ζε απηφ ην θξάηνο κέινο ίζε κε ην 10 % ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην ζχλνιν ησλ
θξαηψλ - κειψλ ή θιάζκα ηεο ελ ιφγσ κεξίδαο.
β) Οη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΔΓΟ, εθιέγνληαη κε ηνπο
αλαπιεξσηέο ηνπο, κε ηελ παξαθάησ πξνηεξαηφηεηα:
i) απφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο,
ii) απφ ηα ζπκβνχιηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζ’ απηέο,
ζχκθσλα κε ην λ.1767/1988 θαη
iii) απεπζείαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο κε άκεζε εθινγή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ λ. 1264/1982 θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1767/1988.
γ) Η θεληξηθή δηνίθεζε θαη νη ηνπηθέο δηνηθήζεηο, θαζψο θαη νη αξκφδηεο επξσπατθέο
νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, ελεκεξψλνληαη γηα ηε ζχλζεζε ηεο ΔΓΟ θαη γηα
ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ.
Άξζξν 7
Λεηηνπξγία θαη θαζήθνληα εηδηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο
(Άξζξν 5§§ 3, 4, 5 θαη 6 ηεο Οδεγίαο)

1. Η εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα (ΔΓΟ) είλαη ππεχζπλε καδί κε ηελ θεληξηθή
δηνίθεζε, λα θαζνξίδνπλ, κε γξαπηή ζπκθσλία, ην πεδίν δξάζεο, ηε ζχλζεζε, ηα
θαζήθνληα θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ή ησλ επξσπατθψλ ζπκβνπιίσλ εξγαδνκέλσλ ή
ηηο ξπζκίζεηο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαβνχιεπζε κε
απηνχο.
2. Πξνθεηκέλνπ λα ζπλαθζεί ε ζπκθσλία ηνπ άξζξνπ 8, ε θεληξηθή δηνίθεζε ζπγθαιεί ζε
ζπλεδξίαζε ηελ ΔΓΟ θαη ελεκεξψλεη ηηο ηνπηθέο δηεπζχλζεηο ζρεηηθά.
Πξηλ θαη κεηά απφ θάζε ζπλεδξίαζε κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ε ΔΓΟ έρεη ην δηθαίσκα
λα ζπλεδξηάδεη, κε ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηεο, ρσξίο ηελ
παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε ΔΓΟ δχλαηαη λα επηθνπξείηαη ζην έξγν ηεο
απφ εκπεηξνγλψκνλεο ηεο επηινγήο ηεο, ζηνπο νπνίνπο είλαη δπλαηφλ λα
ζπκπεξηιακβάλνληαη εθπξφζσπνη ησλ αξκφδησλ αλαγλσξηζκέλσλ ζπλδηθαιηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ θνηλνηηθνχ επηπέδνπ. Οη εκπεηξνγλψκνλεο θαη νη ζπλδηθαιηζηηθνί
εθπξφζσπνη κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη, κε ζπκβνπιεπηηθή ηδηφηεηα, ζηηο ζπλεδξηάζεηο
ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο ΔΓΟ.
3. Η ΔΓΟ κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ηνπιάρηζηνλ ησλ ςήθσλ κπνξεί λα
απνθαζίζεη, λα κελ αξρίζεη δηαπξαγκαηεχζεηο, ή λα κελ ζπλερηζηνχλ νη
δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ δηεμάγνληαη ήδε.
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Η αλσηέξσ απφθαζε ηεξκαηίδεη ηε δηαδηθαζία γηα ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο πνπ
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8. Όηαλ ιακβάλεηαη ε απφθαζε απηή, νη δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ
Γ΄ δελ εθαξκφδνληαη.
Νέν αίηεκα ζχγθιεζεο ηεο ΔΓΟ κπνξεί λα ππνβιεζεί κεηά ηελ παξέιεπζε δχν εηψλ
απφ ηελ πξναλαθεξζείζα απφθαζε, εθηφο εάλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε νξίζνπλ
ζπληνκφηεξε πξνζεζκία.
4. Η θεληξηθή δηνίθεζε αλαιακβάλεη ηηο δαπάλεο ζρεηηθά κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαηά
ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, έηζη ψζηε ε ΔΓΟ λα κπνξεί λα εθπιεξψλεη ηελ απνζηνιή ηεο
κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν.
Δλδεηθηηθά, ε θεληξηθή δηνίθεζε αλαιακβάλεη ηηο παξαθάησ δαπάλεο:
α) εθινγήο ή νξηζκνχ ησλ κειψλ,
β) νξγάλσζεο ησλ ζπλαληήζεσλ ηεο ΔΓΟ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ
κίζζσζεο ηνπ ρψξνπ, δηεξκελείαο, εμφδσλ εθηχπσζεο θαη θνηλνπνίεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο ζπλάληεζεο θαη κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο ησλ κειψλ ηεο
ΔΓΟ θαη
γ) ηνπ δηνξηζκνχ ελφο εκπεηξνγλψκνλα απφ ηελ ΔΓΟ, πξνθεηκέλνπ λα ηε βνεζήζεη ζην
έξγν ηεο.
5. Η ΔΓΟ απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
παξαγξάθνπ 3, εθιέγεη έλαλ πξφεδξν κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη νξίδεη ηνπο εζσηεξηθνχο
θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο.
6. Η ΔΓΟ θαη ε θεληξηθή δηνίθεζε απνθαζίδνπλ θαηφπηλ ακνηβαίαο ζπκθσλίαο γηα ηνπο
αθξηβείο θαλφλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ πξνεδξία ησλ απφ θνηλνχ ζπλαληήζεψλ ηνπο. Δάλ
δελ ππάξρεη ζπκθσλία γηα ην ζέκα απηφ, πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο
πξψηεο ζπλάληεζεο ηνπο ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπο. Σα πξαθηηθά ησλ
ζπλαληήζεσλ ζα ππνγξάθνληαη απφ έλα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν γηα θάζε έλα απφ
ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.
7. Η ΔΓΟ παχεη λα πθίζηαηαη απφ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ΔΔ ή απφ ηε ιήςε απφθαζεο
πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Άξζξν 8
Πεξηερόκελν ηεο ζπκθωλίαο
(Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο)

1. Η θεληξηθή δηνίθεζε θαη ε εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα (ΔΓΟ) πξέπεη λα
δηαπξαγκαηεχνληαη κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο
ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο πινπνίεζεο ηεο ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο
δηαβνχιεπζεο κε απηνχο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο απηνλνκίαο ησλ κεξψλ, ε ζπκθσλία θαηά ηελ παξάγξαθν 1,
κεηαμχ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηεο ΔΓΟ είλαη γξαπηή θαη πεξηέρεη:
α) ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ κεξψλ πνπ ηελ ζπλάπηνπλ, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν
θαηάξηηζήο ηεο
β) ηηο επηρεηξήζεηο κέιε ηνπ θνηλνηηθήο θιίκαθαο νκίινπ επηρεηξήζεσλ ή ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο, ηηο νπνίεο αθνξά ε ζπκθσλία
γ) ηε ζχλζεζε ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ (ΔΔ), ηνλ αξηζκφ ησλ
κειψλ, ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηεο
αλάγθεο ηζφξξνπεο εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά δξαζηεξηφηεηα, θαηεγνξία
εξγαδνκέλσλ θαη θχιν, θαη ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, ε νπνία δελ πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) εηψλ
δ) ηα θαζήθνληα ηνπ ΔΔ θαη ηε δηαδηθαζία γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ θαη ηε δηαβνχιεπζε
κε απηφ, θαζψο θαη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηε δηαζχλδεζε ηεο ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο
ηνπ ΔΔ θαη ηεο ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο ησλ εζληθψλ νξγάλσλ εθπξνζψπεζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ην άξζξν 1 παξ. 2˙
ε) ηνλ ηφπν, ηε ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ ΔΔ˙
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ζη) ελδερνκέλσο, ηε ζχλζεζε, ηε δηαδηθαζία δηνξηζκνχ, ηα θαζήθνληα θαη ηνπο θαλφλεο
ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο, πνπ ζπληζηάηαη ζην πιαίζην ηνπ
ΔΔ˙
δ) ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηα πιηθά κέζα πνπ δηαηίζεληαη ζην ΔΔ˙
ε) ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο ζπκθσλίαο θαη ηε δηάξθεηά ηεο, ηνπο φξνπο κε
ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ε ζπκθσλία ή λα θαηαγγειζεί, θαζψο θαη ηηο
πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα γίλεηαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο ζπκθσλίαο θαη ηε
δηαδηθαζία γηα ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζή ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδερνκέλσο,
θαη ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζηε δνκή ηεο
θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρείξεζεο ή νκίινπ επηρεηξήζεσλ
3. Η θεληξηθή δηνίθεζε θαη ε ΔΓΟ κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ γξαπηψο αληί ηεο
ζέζπηζεο ΔΔ, ηε ζέζπηζε κίαο ή πεξηζζφηεξσλ δηαδηθαζηψλ ελεκέξσζεο θαη
δηαβνχιεπζεο.
Η ζπκθσλία πξέπεη λα πξνβιέπεη ηε δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη
εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπλέξρνληαη, πξνθεηκέλνπ λα
πξνβνχλ ζε αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο αλαθνηλψλνληαη.
Οη πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ ηδίσο ηα δηαθξαηηθά ζέκαηα, ηα νπνία επεξεάδνπλ
ζεκαληηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ.
4. Οη ζπκθσλίεο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ππφθεηληαη,
εθηφο αληίζεησλ δηαηάμεσλ ησλ ελ ιφγσ ζπκθσληψλ, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ θαη
ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηείλνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.
5. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζχλαςεο ησλ ζπκθσληψλ θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ε ΔΓΟ απνθαζίδεη κε πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο.
Άξζξν 9
Δθαξκνγή, επέθηαζε, ιήμε θαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο ζπκθωλίαο
1. Η ζπκθσλία απηή είλαη δεζκεπηηθή γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαη
φινπο ηνπο νκίινπο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, θαζψο θαη γηα φινπο ηνπο
εξγαδφκελνπο ζ’ απηέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο.
2. Όηαλ ζηε ζπκθσλία δελ πεξηέρνληαη φξνη ζρεηηθνί κε ηελ εθαξκνγή, επέθηαζε, ιήμε
ή επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:
α) Η ζπκθσλία ζεσξείηαη φηη έρεη εθαξκνγή επ’ αφξηζηνλ.
β) Η θεληξηθή δηνίθεζε ή ην επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ ή νη αληηπξφζσπνη
ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ απηνί ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 3, δχλαληαη λα
ιχζνπλ ηε ζπκθσλία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο θαη λα
ελεκεξψλνπλ ην άιιν κέξνο εγγξάθσο.
γ) Όηαλ ε πεξίνδνο εθαξκνγήο ηεο ζπκθσλίαο ιήμεη, ρσξίο λα ηελ θαηαγγείινπλ ηα
ζπκβαιιφκελα κέξε, ηφηε απηή παξαηείλεηαη γηα ίζεο δηάξθεηαο ρξνληθή πεξίνδν κε ηελ
αξρηθή εθαξκνγή.
δ) Μία ζπκθσλία φηαλ θαηαγγειζεί ή ιήμεη, παξακέλεη ζε ηζρχ, κέρξηο φηνπ ζπλαθζεί
λέα ζπκθσλία.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄
ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Άξζξν 10
Δθαξκνγή ζπκπιεξωκαηηθώλ δηαηάμεωλ
(Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο)

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1, νη δηαηάμεηο (επηθνπξηθέο ππνρξεψζεηο) πνπ
πεξηέρνληαη ζην παξφλ θεθάιαην, εθαξκφδνληαη απφ ην θξάηνο - κέινο ζην νπνίν
εδξεχεη ε θεληξηθή δηνίθεζε ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
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α) εάλ απηφ απνθαζηζζεί απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηελ εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή
νκάδα (ΔΓΟ), ή
β) εάλ ε θεληξηθή δηνίθεζε αξλεζεί ηελ έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ εληφο εμακήλνπ
απφ ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 1, ή
γ) εάλ, εληφο ηξηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ελ ιφγσ αηηήκαηνο ή
εθδήισζεο ηεο πξσηνβνπιίαο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο γηα ηελ έλαξμε ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηα κέξε δελ θαηαιήμνπλ ζηελ θαηά ην άξζξν 8 ζπκθσλία θαη ε
ΔΓΟ δελ ιάβεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην άξζξν 7 παξ. 3 απφθαζε.
Άξζξν 11
ύζηαζε επξωπαϊθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλωλ
(Παξάξηεκα Ι §1 β’ ηεο Οδεγίαο)

Με βάζε ην πξνεγνχκελν άξζξν, ζπληζηάηαη επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ ην
νπνίν απαξηίδεηαη απφ εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνλ φκηιν
επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, πνπ εθιέγνληαη ή νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6
παξ. 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άξζξν 12
ύλζεζε επξωπαϊθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλωλ
(Παξάξηεκα Ι §1γ’, δ’, ε’ ηεο Οδεγίαο)

1. Σα κέιε ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ (ΔΔ) εθιέγνληαη ή νξίδνληαη
θαη’ αλαινγία πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε θάζε θξάηνο κέινο απφ ηελ επηρείξεζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή απφ ηνλ φκηιν επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο
θιίκαθαο, κε ηελ εμήο θαηαλνκή γηα θάζε θξάηνο - κέινο: κηα έδξα αλά κεξίδα
εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζε απηφ ην θξάηνο – κέινο, ίζε κε ην 10% ηνπ
αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην ζχλνιν ησλ θξαηψλ - κειψλ ή
θιάζκα ηεο ελ ιφγσ κεξίδαο.
2. Σν ΔΔ, γηα λα εμαζθαιίζεη ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, εθιέγεη κεηαμχ
ησλ κειψλ ηνπ επηηξνπή πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο πνπ αξηζκεί πέληε κέιε θαηά κέγηζην
φξην, ζηελ νπνία πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ άζθεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηάο ηεο ζε ηαθηά δηαζηήκαηα.
3. Η θεληξηθή δηνίθεζε ή θάζε άιιν αξκφδην φξγαλν δηεπζπληηθνχ επηπέδνπ
ελεκεξψλνληαη γηα ηε ζχλζεζε ηνπ ΔΔ.
Άξζξν 13
Αξκνδηόηεηεο επξωπαϊθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλωλ
(Παξάξηεκα Ι §1 α’, δ ‘ (εδ. β), ζη, §2 θαη §3 ηεο Οδεγίαο)

1. Σν επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ (ΔΔ) θαηαξηίδεη ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ
θαλνληζκφ. Η αξκνδηφηεηά ηνπ θαζνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ. 2.
2. Η ελεκέξσζή ηνπ ζπλίζηαηαη θπξίσο, ζηε δνκή, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε,
ζηελ πηζαλή εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ παξαγσγή θαη ζηηο πσιήζεηο ηεο
επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο. Η ελεκέξσζε ηνπ ΔΔ θαη
ε δηαβνχιεπζε κε απηφ αθνξά θπξίσο ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ πηζαλή εμέιημε ηεο
απαζρφιεζεο, ηηο επελδχζεηο, ηηο ζεκαληηθέο νξγαλσηηθέο αιιαγέο, ηελ εηζαγσγή λέσλ
κεζφδσλ εξγαζίαο ή δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, ηηο κεηαθνξέο παξαγσγήο, ηηο
ζπγρσλεχζεηο, ηε κείσζε ηνπ κεγέζνπο ή ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ,
εγθαηαζηάζεσλ ή ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπο θαη ηηο νκαδηθέο απνιχζεηο.
Η δηαβνχιεπζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε νη εθπξφζσπνη ησλ
εξγαδνκέλσλ λα κπνξνχλ λα ζπλεδξηάδνπλ κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη λα ιακβάλνπλ
αηηηνινγεκέλε απάληεζε ζε θάζε γλψκε πνπ ελδερνκέλσο δηαηππψλνπλ.
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3. Σν ΔΔ έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλεδξηάδεη κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε κηα θνξά θαη’ έηνο,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη θαη λα δίλεη ηε γλψκε ηνπ, κε βάζε έθζεζε ηεο θεληξηθήο
δηνίθεζεο, γηα ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο
θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο. Οη ηνπηθέο
δηεπζχλζεηο ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά.
4. Η επηηξνπή πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο ή, εάλ απηή δελ ππάξρεη, ην ΔΔ, πξέπεη λα
ελεκεξψλεηαη γηα ηηο έθηαθηεο πεξηπηψζεηο ή απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα
ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηδίσο δε ζε πεξίπησζε κεηεγθαηάζηαζεο, παχζεο ηεο
ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ή εγθαηαζηάζεσλ ή ζε πεξίπησζε νκαδηθψλ απνιχζεσλ. Η
αλσηέξσ επηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα λα ζπλεδξηάδεη, κεηά απφ αίηεζή ηεο, κε ηελ
θεληξηθή δηνίθεζε ή νπνηνδήπνηε άιιν αξκφδην λα ιακβάλεη ζρεηηθέο απνθάζεηο
φξγαλν δηεπζπληηθνχ επηπέδνπ ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπ
νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλεηαη θαη λα εθθέξεη
ηε γλψκε ηνπ.
Όηαλ ε ζπλεδξίαζε δηεμάγεηαη κε ηελ επηηξνπή πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο, δηθαηνχληαη
επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ ΔΔ, ηα νπνία έρνπλ εθιεγεί ή νξηζζεί απφ ηηο
εγθαηαζηάζεηο ή ηηο επηρεηξήζεηο, ηηο νπνίεο αθνξνχλ άκεζα νη αλσηέξσ έθηαθηεο
πεξηπηψζεηο ή απνθάζεηο.
Η ελ ιφγσ ζπλεδξίαζε ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη ην ηαρχηεξν
δπλαηφ, κε βάζε ηελ έθζεζε πνπ θαηαξηίδεη ε θεληξηθή δηνίθεζε ή νπνηνδήπνηε άιιν
αξκφδην φξγαλν δηεπζπληηθνχ επηπέδνπ ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπ
νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο. Γηα ηελ έθζεζε απηή κπνξεί λα δηαηππψλεηαη
γλψκε ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο ή εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην πνιχ δέθα (10)
εκεξψλ.
Η ζπλεδξίαζε δελ επεξεάδεη ηα πξνλφκηα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο.
Η ελεκέξσζε θαη ε δηαβνχιεπζε πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο πξναλαθεξφκελεο
πεξηπηψζεηο δηεμάγνληαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 θαη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
5) Σν ΔΔ, ηέζζεξα (4) ρξφληα κεηά ηε ζχζηαζή ηνπ, εμεηάδεη εάλ πξέπεη λα αξρίζνπλ
δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην άξζξν 8, ή
λα εμαθνινπζήζνπλ λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ.
Σα άξζξα 8 θαη 10 εθαξκφδνληαη, θαη’ αλαινγία, εθφζνλ απνθαζηζηεί ε
δηαπξαγκάηεπζε ζπκθσλίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8. ηελ πεξίπησζε απηή ε εηδηθή
δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα αληηθαζίζηαηαη απφ ην επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ.
Άξζξν 14
Λεηηνπξγία επξωπαϊθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλωλ
(Παξάξηεκα Ι §§4, 5 θαη 6 ηεο Οδεγίαο)

1. Όηαλ δελ επηηεπρζεί ζπκθσλία ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο β θαη γ ηνπ άξζξνπ 10, ζηηο
ζπλεδξηάζεηο ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο πξνεδξεχεη εθπξφζσπνο ησλ
εξγαδνκέλσλ.
Πξηλ απφ θάζε ζπλάληεζε κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ην επξσπατθφ ζπκβνχιην
εξγαδνκέλσλ (ΔΔ) ή ε επηηξνπή πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο, ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 4
εδάθην δεχηεξν, έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπλεδξηάδνπλ ρσξίο λα είλαη παξνχζα ε δηνίθεζε.
2. Σν ΔΔ ή ε επηηξνπή πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο κπνξεί λα επηθνπξείηαη απφ
εκπεηξνγλψκνλεο ηεο επηινγήο ηνπο, ζην κέηξν πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΔ, ηεο επηηξνπήο πεξηνξηζκέλεο ζχλζεζεο θαζψο θαη
ελφο εκπεηξνγλψκνλα βαξχλνπλ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε.
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Η θεληξηθή δηνίθεζε παξέρεη ζηα κέιε ηνπ ΔΔ θαη ηεο επηηξνπήο πεξηνξηζκέλεο
ζχλζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 4, ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ηα ινηπά
πιηθά κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα λα εθπιεξψλνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο θαηά ηνλ δένληα
ηξφπν.
Δθφζνλ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηνπ ΔΔ, κπνξεί λα
πξνβιεθζεί δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηξίησλ ρσξψλ σο
απιψλ παξαηεξεηψλ.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Άξζξν 15
Δκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο
(Άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο)

1. Tα κέιε ηεο εηδηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο θαη ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ
εξγαδνκέλσλ (ΔΔ), θαζψο θαη νη εκπεηξνγλψκνλεο πνπ ηα επηθνπξνχλ, δελ
επηηξέπεηαη λα απνθαιχπηνπλ ζε ηξίηνπο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο αλαθνηλψζεθαλ
ξεηά σο εκπηζηεπηηθέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 4 θαη 5 ηνπ λ. 1767/1988.
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο
δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνχιεπζε.
Η ππνρξέσζε απηή εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν, φπνπ
βξίζθνληαη ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζην πξψην θαη δεχηεξν εδάθην, θαη κεηά ηε
ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο.
Σα κέιε ηνπ ΔΔ θαη ε θεληξηθή δηνίθεζε δχλαληαη λα απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ ηα
ζηνηρεία ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ζα αλαθνηλσζνχλ ζε ηξίηνπο.
2. Η θεληξηθή δηνίθεζε δελ έρεη ππνρξέσζε λα πιεξνθνξεί ην ΔΔ γηα ζέκαηα πνπ
ραξαθηεξίδνληαη σο απφξξεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 4 θαη 5 ηνπ λ. 1767/1988,
παξά κφλν έπεηηα απφ δηθαζηηθή απφθαζε.]
3. Όηαλ ε θεληξηθή δηνίθεζε απαηηεί ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ ή δελ παξέρεη
πιεξνθνξίεο, ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, εμαζθαιίδεηαη κε
πξνζθπγή ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο
ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ην νπνίν θξίλεη κε ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ.
Η απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο πνπ απνζθνπνχλ
ζηε δηαζθάιηζε ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πιεξνθνξίαο.
Άξζξν 16
Λεηηνπξγία ηνπ επξωπαϊθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλωλ θαη δηαδηθαζία γηα ηελ
ελεκέξωζε ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη ηεο δηαβνύιεπζεο κε απηνύο
(Άξζξν 9 ηεο Οδεγίαο)

Η θεληξηθή δηνίθεζε θαη ην επξσπατθφ ζπκβνχιην εξγαδνκέλσλ εξγάδνληαη κε
πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη ζέβνληαη ακνηβαία ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαβνχιεπζε κε απηνχο.
Άξζξν 17
Ρόινο, πξνζηαζία θαη δηεπθνιύλζεηο ηωλ εθπξνζώπωλ ηωλ εξγαδνκέλωλ
(Άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο)

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο αξκνδηφηεηαο άιισλ νξγάλσλ ή νξγαλψζεσλ λα
εθπξνζσπνχλ εξγαδνκέλνπο, ηα κέιε ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ (ΔΔ)
πξέπεη λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα κέζα γηα λα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ
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ηνλ παξφληα λφκν θαη λα εθπξνζσπνχλ ζπιινγηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ
ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο.
2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 15, ηα κέιε ηνπ ΔΔ ελεκεξψλνπλ ηνπο
εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ
θνηλνηηθήο θιίκαθαο, ή, εάλ δελ ππάξρνπλ εθπξφζσπνη, ελεκεξψλνπλ ην ζχλνιν ησλ
εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο
ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο, ε νπνία ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα
λφκν.
3. Σα κέιε ηεο εηδηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο (ΔΓΟ), ηνπ ΔΔ θαη νη εθπξφζσπνη
ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ
ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνχιεπζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 3 απνιαχνπλ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο, ηεο απηήο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9 παξ. 1 ηνπ λ.
1767/1988.
4. Οη εθπξφζσπνη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ιακβάλνπλ άδεηα κεη’ απνδνρψλ
απφ ηελ επηρείξεζε γηα ην ρξφλν ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ή ζε ζπλέδξηα πνπ
έρνπλ ζρέζε κε ηνλ παξφληα λφκν θαη δηνξγαλψλνληαη απφ νξγαληζκφ πνπ αζθεί
αλαγλσξηζκέλν έξγν ή ηξηηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο. Οη
εξγαδφκελνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, απαξαηηήησο, ζηνλ εξγνδφηε απνδεηθηηθά
ζπκκεηνρήο ζηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ζηα ζπλέδξηα γηα λα ηχρνπλ ηεο ζρεηηθήο άδεηαο κεη’
απνδνρψλ.
5. ηα κέιε ηνπ ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο, ρνξεγείηαη
άδεηα κε απνδνρέο κέρξη δχν (2) ψξεο ηελ εβδνκάδα, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη
ηηο δεθαπέληε (15) εκέξεο ζπλνιηθά ην ρξφλν.
6. ην βαζκφ πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ εθπξνζψπεζεο
ζε δηεζλέο επίπεδν, παξέρεηαη επηκφξθσζε κε απνδνρέο ζηα κέιε ηεο ΔΓΟ θαη ηνπ
ΔΔ.
7. Γηαηάμεηο επλντθφηεξεο ησλ αλσηέξσ κπνξνχλ λα ηζρχζνπλ, εθφζνλ ππάξμεη
ζπκθσλία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ.
Άξζξν 18
Κπξώζεηο
(Άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο)

1. Η δηνίθεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαη ε δηνίθεζε ησλ
επηρεηξήζεσλ, κειψλ ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, νη νπνίεο
ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη νη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο ή, θαηά
πεξίπησζε, νη εξγαδφκελνί ηνπο, πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν
παξφλ λφκνο, αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ε θεληξηθή δηνίθεζε βξίζθεηαη ή φρη ζηελ Διιάδα.
2. Απαγνξεχεηαη ζηνπο εξγνδφηεο ή ζε πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο
ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην λα πξνβαίλνπλ ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο κε ζθνπφ λα
παξαθσιχνπλ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ
απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα λφκνπ.
3. Όπνηνο παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππφθεηηαη:
α) ζε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη δχν (2) εηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 1338/1983,
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη
β) ζηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2639/1998,
«Ρχζκηζε εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζχζηαζε ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο θαη άιιεο
δηαηάμεηο», φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Σν πξφζηηκν εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ.
Άξζξν 19
ρέζε κε άιιεο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο
(Άξζξν 12 ηεο Οδεγίαο)
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1. Η ελεκέξσζε ηνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ (ΔΔ) θαη ε δηαβνχιεπζε
κε απηφ ζπλδένληαη κε ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα εζληθά φξγαλα
εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζην πιαίζην ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ θαη
ησλ ηνκέσλ δξάζεο θάζε θνξέα θαη ησλ αξρψλ νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 1
παξ. 2.
2. Οη ξπζκίζεηο γηα ηε ζχλδεζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ηνπ ΔΔ
θαη ησλ εζληθψλ νξγάλσλ εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαζνξίδνληαη κε ηε
ζπκθσλία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8. Η ζπκθσλία απηή ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ή ηεο εζληθήο πξαθηηθήο ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε
θαη ηε δηαβνχιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
3. Δάλ ε ζπκθσλία δελ πξνβιέπεη ηηο πξναλαθεξζείζεο ξπζκίζεηο, ε δηαδηθαζία
ελεκέξσζεο θαη δηαβνχιεπζεο γίλεηαη κε ην ΔΔ θαζψο θαη κε ηα εζληθά φξγαλα
εθπξνζψπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα
ιεθζνχλ απνθάζεηο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ ζνβαξέο αιιαγέο ζηελ
νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ή ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο.
4. Ο παξφλ λφκνο δελ ζίγεη δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε
θαη ηε δηαβνχιεπζή ηνπο, ηα νπνία ήδε πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο.
Άξζξν 20
Πξνζαξκνγή
(Άξζξν 13 ηεο Οδεγίαο)

Όηαλ επέξρνληαη ζνβαξέο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή
ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαη είηε δελ πεξηέρνληαη ζηηο ηζρχνπζεο
ζπκθσλίεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο είηε ππάξρεη ζχγθξνπζε δηαηάμεσλ δχν ή πεξηζζφηεξσλ
ηζρπνπζψλ ζπκθσληψλ, ε θεληξηθή δηνίθεζε αξρίδεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαηά ην
άξζξν 6 κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία ή χζηεξα απφ γξαπηή αίηεζε θαη’ ειάρηζηνλ 100
εξγαδνκέλσλ ή ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν επηρεηξήζεηο ή
εγθαηαζηάζεηο ζε ηνπιάρηζηνλ δχν δηαθνξεηηθά θξάηε - κέιε.
Σνπιάρηζηνλ ηξία κέιε ηνπ πθηζηακέλνπ επξσπατθνχ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ (ΔΔ)
ή θαζελφο απφ ηα πθηζηάκελα ΔΔ είλαη κέιε ηεο εηδηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο
(ΔΓΟ) επηπιένλ ησλ κειψλ πνπ εθιέγνληαη ή νξίδνληαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 6
παξ. 2.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ην πθηζηάκελν ΔΔ ή ηα πθηζηάκελα ΔΔ
ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο, πνπ ελ
φςεη ηεο λέαο δνκήο ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ
θνηλνηηθήο θιίκαθαο έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ΔΔ ή ησλ ΔΔ θαη ηεο
θεληξηθήο δηνίθεζεο.
Άξζξν 21
Ηζρύνπζεο ζπκθωλίεο
(Άξζξν 14 ηεο Οδεγίαο)

1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 20, νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ
παξφληα λφκνπ δελ εθαξκφδνληαη ζε επηρεηξήζεηο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή νκίινπο
επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:
α) φηαλ ζπκθσλία ή ζπκθσλίεο, πνπ ίζρπαλ γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη
πξνέβιεπαλ δηαθξαηηθή ελεκέξσζε θαη δηαθξαηηθή δηαβνχιεπζε κε απηνχο, έρνπλ
ζπλαθζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ π.δ. 40/1997 ή φηαλ ηέηνηεο ζπκθσλίεο
έρνπλ αλαπξνζαξκνζζεί ιφγσ κεηαβνιψλ ζηε δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ νκίισλ
επηρεηξήζεσλ ή
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β) φηαλ ζπκθσλία πνπ έρεη ζπλαθζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ π.δ. 40/1997, έρεη
ππνγξαθεί ή αλαζεσξεζεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 5εο Ινπλίνπ 2009 θαη 5εο
Ινπλίνπ 2011.
Σν ηζρχνλ εζληθφ δίθαην, φηαλ ε ζπκθσλία έρεη ππνγξαθεί ή αλαζεσξεζεί, εμαθνινπζεί
λα εθαξκφδεηαη ζε επηρεηξήζεηο ή νκίινπο επηρεηξήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν
β’ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
2. Καηά ηε ιήμε ησλ ζπκθσληψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηα κέξε κπνξνχλ λα
απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ ηελ παξάηαζε ή ηελ αλαζεψξεζή ηνπο. Δάλ ηνχην δελ ζπκβεί,
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
Άξζξν 22
Γλωζηνπνίεζε ζηνηρείωλ ζην ΔΠΔ
Οη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο λφκνπ ππνρξενχληαη εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ
Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ Δξγαδνκέλσλ, λα γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο ηνλ αξηζκφ ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ απηψλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
Άξζξν 23
Καηάξγεζε
(Άξζξν 17 ηεο Οδεγίαο)

Σν π.δ. 40/1997, φπσο πξνζαξκφζηεθε κε ην π.δ. 32/2008, θαηαξγείηαη απφ ηελ
εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ παξφληνο
Άξζξν 24
Έλαξμε ηζρύνο
(Άξζξν 18 ηεο Οδεγίαο)

Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο.
ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο αλαζέηνπκε ηελ δεκνζίεπζε ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Αζήλα, …επηεκβξίνπ 2011
Οη Τπνπξγνί
Δζσηεξηθψλ

Οηθνλνκηθψλ

Υ. Καζηαλίδεο

Δ. Βεληδέινο
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Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ

Γ. Κνπηξνπκάλεο

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ

Μ. Παπατσάλλνπ

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο
Μ. Υξπζνρνΐδεο
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