Αηηηοιογηθή Έθζεζε
στο σχέδιο νόμου
"Γηθαίωκα ηωλ εργαδοκέλωλ ζηελ ελεκέρωζε θαη δηαβούιεσζε ζε θοηλοηηθής
θιίκαθας επητεηρήζεης θαη οκίιοσς επητεηρήζεωλ ζε ζσκκόρθωζε προς ηελ
Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009"

Α. θνπόο ηνπ λόκνπ (Ν), ζρέδην ηνπ νπνίνπ δηακνξθώζεθε από ηελ
Δπηηξνπή, πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 6512/Γ1.2289/7-042010
απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 15524/Γ1.5136/2082010 όκνηα απόθαζε,
ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη, είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο
ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/38/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6 εο Μαΐνπ 2009 «γηα ηε
ζέζπηζε επξσπατθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ ή δηαδηθαζίαο ζε επηρεηξήζεηο
θαη νκίινπο θνηλνηηθήο θιίκαθαο κε ζθνπό λα ελεκεξώλνληαη νη εξγαδόκελνη
θαη λα δεηείηαη ε γλώκε ηνπο».
Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαβνπιεύζεθε κε ηα θξάηε κέιε θαη ηνπο
θνηλσληθνύο εηαίξνπο ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 94/45/ΔΚ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 22αο επηεκβξίνπ 1994, δηόηη θξίζεθε αλαγθαίνο ν
εθζπγρξνληζκόο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ ελεκέξσζε ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαβνύιεπζε κε απηνύο ζε δηαθξαηηθό επίπεδν, κε ζθνπό
λα εμαζθαιηζζεί ε απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ελεκέξσζεο
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη δηαβνύιεπζεο κε απηνύο.
Η αλάγθε ηξνπνπνίεζεο αθελόο είρε πξνβιεθζεί κε ην άξζξν 15
απηήο θαη αθεηέξνπ ζηελ πξάμε, όια απηά ηα ρξόληα πνπ εθαξκόζζεθε (ζηε
ρώξα καο κεηαθέξζεθε κε ην Π.Γ. 40/1997), έδεημε όηη ππήξρε αλάγθε
βειηίσζήο ηεο.
Δλδεηθηηθά ζεκεηώλνπκε: εκπινπηίζζεθε ε έλλνηα ηεο δηαβνύιεπζεο θαη
δόζεθαλ νη έλλνηεο ηεο δηαθξαηηθόηεηαο θαη ηεο ελεκέξσζεο. Πξνβιέθζεθε ε
αλάγθε γηα ηζόξξνπε εθπξνζώπεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά δξαζηεξηόηεηα,
θαηεγνξία θαη θύιν. πκπεξηειήθζε ηδηαίηεξν άξζξν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο
πεξηπηώζεηο πνπ επέξρνληαη ζνβαξέο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο επηρείξεζεο
θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαη νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο θ.ιπ.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο ελ ιόγσ Οδεγίαο
έρεη ηεζεί ε 5ε Ινπλίνπ 2011 γηα όια ηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
θαζώο θαη γηα ηηο ηξεηο ρώξεο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ πνπ δελ
είλαη θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Ιζιαλδία, Ληρηελζηάηλ θαη
Ννξβεγία.
Β. Σν ελ ιόγσ ζρέδην λόκνπ θαη΄ άξζξνλ έρεη σο εμήο:
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΔΝΙΚΔΣ ΓΙΑΤΑΞΔΙΣ
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Άρζρο 1 – Αληηθείκελν
θνπόο ηνπ ζρεδίνπ λόκνπ νξίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή δηαζθάιηζε ηνπ
δηθαηώκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ελεκέξσζε θαη δηαβνύιεπζε ζε
επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, ε νπνία αθνξά ζε
δεηήκαηα πνπ ζεσξνύληαη δηαθξαηηθά.
Άρζρο 2 - Πεδίν Δθαξκνγήο
Ωο πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο λόκνπ νξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο θνηλνηηθήο
θιίκαθαο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ Διιάδα, εμαηξνπκέλσλ ησλ
πιεξσκάησλ ησλ εκπνξηθώλ πινίσλ.
Άρζρο 3 – Οξηζκνί
Παξαζέηνληαη νη νξηζκνί ησλ θάησζη ελλνηώλ: «θξάηε-κέιε», «επηρείξεζε
θνηλνηηθήο θιίκαθαο», «όκηινο επηρεηξήζεσλ», θνηλνηηθήο θιίκαθαο όκηινο
επηρεηξήζεσλ», «εθπξόζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ», «θεληξηθή δηνίθεζε»,
«ελεκέξσζε», «δηαβνύιεπζε», «επξσπατθό ζπκβνύιην εξγαδνκέλσλ (ΔΔ)»
θαη «εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα (ΔΓΟ)», νξίδεηαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ
ηνπ αξηζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ζηνλ
όκηιν επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαη νξίδεηαη ν ηξόπνο αλαγσγήο ησλ
ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ πνπ έιεμαλ ή ησλ ζπκβάζεσλ
κεξηθά απαζρνινπκέλσλ.
Άρζρο 4 - Οξηζκόο ηεο έλλνηαο «ειέγρνπζα επηρείξεζε»
Οξίδεηαη ε έλλνηα ηεο «ειέγρνπζαο επηρείξεζεο», θαζνξίδνληαη νη πεξηπηώζεηο
εθ ησλ νπνίσλ ηεθκαίξεηαη ε δπλαηόηεηα άζθεζεο δεζπόδνπζαο επηξξνήο ηεο
ειέγρνπζαο επηρείξεζεο ζε κηα άιιε (ειεγρόκελε επηρείξεζε), νξίδεηαη πνηα
δηθαηώκαηα πεξηιακβάλνληαη ζηα δηθαηώκαηα ςήθνπ θαη δηνξηζκνύ πνπ
δηαζέηεη ε ειέγρνπζα επηρείξεζε. Καηά παξέθθιηζε ησλ αλσηέξσ, κηα
επηρείξεζε δελ είλαη «ειέγρνπζα επηρείξεζε» άιιεο επηρείξεζεο ηεο νπνίαο
θαηέρεη κεηνρέο, εθόζνλ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 5 ζηνηρείν
α΄ ή γ΄ ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζκ. 139/2004 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20 εο
Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2004 γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπγθεληξώζεσλ κεηαμύ ησλ
επηρεηξήζεσλ.
Άρζρο 5 - Δπζύλε γηα ηε ζύζηαζε επξσπατθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ ή
ηε ζέζπηζε δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε
δηαβνύιεπζε κε απηνύο
Σελ επζύλε γηα ηε ζύζηαζε ΔΔ ή ηε ζέζπηζε δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαβνύιεπζε κε απηνύο, έρεη είηε ε θεληξηθή δηνίθεζε
είηε όηαλ απηή δελ βξίζθεηαη ζε θξάηνο-κέινο ηελ έρεη ν εθπξόζσπνο πνπ
νξίδεηαη από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζε θξάηνο-κέινο, ελώ εάλ δελ έρεη νξηζηεί
ηέηνηνο εθπξόζσπνο, ηελ επζύλε έρεη ε δηνίθεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο
επηρείξεζεο ηνπ νκίινπ ε νπνία απαζρνιεί ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό
εξγαδνκέλσλ ζε θξάηνο-κέινο. Η θεληξηθή δηνίθεζε ή ε θαηά ηεθκήξην
θεληξηθή δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο
θιίκαθαο νξίδεηαη σο ππεύζπλε γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη ηε δηαβίβαζε ζηα
ελδηαθεξόκελα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο κέξε ησλ απαξαίηεησλ
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πιεξνθνξηώλ γηα ηελ έλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ
πνπ αθνξνύλ ηε δνκή ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ
αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ.
Άρζρο 6 - Δηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα
Καζνξίδεηαη ν ηξόπνο έλαξμεο ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ από ηελ θεληξηθή
δηνίθεζε θαη ν ηξόπνο ζύζηαζεο ηεο εηδηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο
(ΔΓΟ), ήηνη ε εθινγή ή ν νξηζκόο ησλ κειώλ ηεο, ε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ηεο
εθινγήο ηνπο, θαη θαηόπηλ νξίδνληαη ηα ελδηαθεξόκελα κέξε πνπ
ελεκεξώλνληαη γηα ηε ζύλζεζε ηεο ΔΓΟ θαη γηα ηελ έλαξμε ησλ
δηαπξαγκαηεύζεσλ.
Άρζρο 7 - Λεηηνπξγία θαη θαζήθνληα εηδηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο νκάδαο
Πξνθεηκέλνπ ε ΔΓΟ, καδί κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε λα θαζνξίδεη κε γξαπηή
ζπκθσλία ην πεδίν δξάζεο, ηε ζύλζεζε, ηα θαζήθνληα θαη ηε δηάξθεηα ηεο
ζεηείαο ηνπ ΔΔ ή ηηο ξπζκίζεηο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηε δηαβνύιεπζε κε απηνύο, θαζνξίδνληαη νη όξνη ιεηηνπξγίαο
θαη ηα θαζήθνληα απηήο θαζώο θαη νη δαπάλεο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ
θεληξηθή δηνίθεζε
Άρζρο 8 - Πεξηερόκελν ηεο ζπκθσλίαο
Καζνξίδεηαη ην πεξηερόκελν ηεο ζπκθσλίαο από ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηελ
εηδηθή δηαπξαγκαηεπηηθή νκάδα νη νπνίεο πξέπεη λα δηαπξαγκαηεύνληαη κε
πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη κε ζθνπό ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο είηε γηα ηε
ζύζηαζε ΔΔ είηε γηα ηε ζέζπηζε κίαο ή πεξηζζόηεξσλ δηαδηθαζηώλ
ελεκέξσζεο θαη δηαβνύιεπζεο, ελώ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο ζύλαςεο ησλ
αλσηέξσ ζπκθσληώλ νξίδεηαη όηη ε ΔΓΟ απνθαζίδεη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ
κειώλ ηεο.
Άρζρο 9 - Δθαξκνγή, επέθηαζε, ιήμε θαη επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο
ζπκθσλίαο
Οξίδεηαη ην εύξνο έθηαζεο ηεο ζπκθσλίαο θαζώο επίζεο θαη ηη ηζρύεη ζηελ
πεξίπησζε όηαλ ζε απηήλ δελ πεξηέρνληαη όξνη ζρεηηθνί κε ηελ εθαξκνγή,
επέθηαζε, ιήμε ή επαλαδηαπξαγκάηεπζε ηεο.
Άρζρο 10 - Δθαξκνγή ζπκπιεξσκαηηθώλ δηαηάμεσλ
Παξαηίζεληαη νη πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο εθαξκόδνληαη νη επηθνπξηθέο
ππνρξεώζεηο ηεο νδεγίαο -πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ άξζξν- από ην
θξάηνο-κέινο ζην νπνίν εδξεύεη ε θεληξηθή δηνίθεζε.
Άρζρο 11 – ύζηαζε επξσπατθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ
πληζηάηαη ΔΔ ην νπνίν απαξηίδεηαη από εξγαδόκελνπο ηεο επηρείξεζεο
θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνλ όκηιν επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο.
Άρζρο 12 - ύλζεζε επξσπατθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ
Καζνξίδεηαη ε ζύλζεζε ηνπ ΔΔ θαη΄ αλαινγία πξνο ηνλ αξηζκό ησλ
εξγαδνκέλσλ ζε θάζε θξάηνο-κέινο θαζώο θαη ε εθινγή κεηαμύ ησλ κειώλ
ηνπ επηηξνπήο πεξηνξηζκέλεο ζύλζεζεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ν
ζπληνληζκόο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ΔΔ.
Άρζρο 13 - Αξκνδηόηεηεο επξσπατθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ
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ηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ΔΔ, αλήθνπλ ε θαηάξηηζε από ην ίδην ηνπ εζσηεξηθνύ
ηνπ θαλνληζκνύ, ε ελεκέξσζε θαη ε δηαβνύιεπζε ηνπ κε ηελ θεληξηθή
δηνίθεζε, ην δηθαίσκα ζπλεδξίαζεο κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξώλεηαη θαη λα δίλεη ηε γλώκε ηνπ, ε ελεκέξσζε ηεο επηηξνπήο
πεξηνξηζκέλεο ζύλζεζεο όπνπ απηή ππάξρεη, θαζώο θαη ε εμέηαζε εθ κέξνπο
ηνπ ΔΔ εάλ πξέπεη λα αξρίζνπλ ή όρη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηε ζύλαςε
ζπκθσλίαο ηέζζεξα ρξόληα κεηά ηε ζύζηαζε ηνπ.
Άρζρο 14 - Λεηηνπξγία επξσπατθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ
ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ην ΔΔ ή ε επηηξνπή πεξηνξηζκέλεο
ζύλζεζεο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπλεδξηάδνπλ ρσξίο λα είλαη παξνύζα ε
δηνίθεζε θαζώο θαη λα επηθνπξνύληαη από εκπεηξνγλώκνλεο ηεο επηινγήο
ηνπο, ελώ πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο εθπξνζώπσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ ηξίησλ ρσξώλ σο απιώλ παξαηεξεηώλ. Σν ΔΔ απνθαζίδεη κε
πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ, ελώ νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
θαζώο θαη ελόο εκπεηξνγλώκνλα βαξύλνπλ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ε νπνία
παξέρεη ζηα κέιε ηνπ, ηνπο νηθνλνκηθνύο πόξνπο θαη ηα πιηθά κέζα πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο.
Άρζρο 15 - Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο
Σα κέιε ηεο ΔΓΟ θαη ηνπ ΔΔ θαζώο θαη νη εκπεηξνγλώκνλεο πνπ ηα
επηθνπξνύλ απαγνξεύεηαη λα απνθαιύπηνπλ ζε ηξίηνπο εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο, ελώ ην ίδην ηζρύεη θαη γηα ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ
ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε
ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνύιεπζε,
ππνρξέσζε ε νπνία ηζρύεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο. Σα κέιε ηνπ
ΔΔ θαη ε θεληξηθή δηνίθεζε κπνξνύλ λα απνθαζίδνπλ από θνηλνύ ηα ζηνηρεία
ηεο πιεξνθόξεζεο πνπ ζα αλαθνηλσζνύλ ζε ηξίηνπο, ελώ ε θεληξηθή
δηνίθεζε δελ είλαη ππνρξεσκέλε λα πιεξνθνξεί ην ΔΔ γηα απόξξεηα
ζέκαηα, παξά κόλν έπεηηα από δηθαζηηθή απόθαζε.
Άρζρο 16 – Λεηηνπξγία ηνπ επξσπατθνύ ζπκβνπιίνπ εξγαδνκέλσλ θαη
δηαδηθαζία γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο δηαβνύιεπζεο κε
απηνύο
Η θεληξηθή δηνίθεζε κε ην ΔΔ θαζώο θαη κε ηνπο εθπξνζώπνπο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη
δηαβνύιεπζε εξγάδνληαη κε πλεύκα ζπλεξγαζίαο θαη ζέβνληαη ακνηβαία ηα
δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο.
Άρζρο 17 - Ρόινο, πξνζηαζία θαη δηεπθνιύλζεηο ησλ εθπξνζώπσλ ησλ
εξγαδνκέλσλ
Καζνξίδνληαη ν ξόινο, ε πξνζηαζία θαζώο θαη νη δηεπθνιύλζεηο ησλ κειώλ
ηνπ ΔΔ, ηεο ΔΓΟ θαζώο θαη ησλ εθπξνζώπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην
πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη δηαβνύιεπζε, ελώ
πξνβιέπεηαη δηθαίσκα ιήςεο άδεηαο κεη΄ απνδνρώλ γηα ην ρξόλν ζπκκεηνρήο
ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ή ζε ζπλέδξηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην παξόλ ΠΓ
θαζώο θαη γηα ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη από ηα κέιε ηνπ ΔΔ πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξώλνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο.
Άρζρο 18 - Κπξώζεηο

4

αιτιολογική έκθεση 2009 38.doc

Οξίδνληαη νη θπξώζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε όπνηνλ παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο θαζώο θαη ην πξόζηηκν πνπ εηζπξάηηεηαη.
Άρζρο 19 - ρέζε κε άιιεο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο
Γίλεηαη ζύλδεζε ηεο ελεκέξσζεο ηνπ ΔΔ θαη ηεο δηαβνύιεπζεο κε απηό, κε
ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα εζληθά όξγαλα
εθπξνζώπεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
εζληθνύ δηθαίνπ ή ηεο εζληθήο πξαθηηθήο ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε θαη
δηαβνύιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ελώ ην παξόλ δηάηαγκα δελ ζίγεη δηθαηώκαηα
εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δηαβνύιεπζε ηνπο ηα νπνία
ήδε πξνβιέπνληαη από άιιεο δηαηάμεηο.
Άρζρο 20 – Πξνζαξκνγή
Καζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζηελ πεξίπησζε πνπ επέξρνληαη
ζνβαξέο αιιαγέο ζηε δνκή ηεο επηρείξεζεο θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή ηνπ νκίινπ
επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο θαη είηε δελ ππάξρνπλ ζηηο ηζρύνπζεο
ζπκθσλίεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο είηε ππάξρεη ζύγθξνπζε δηαηάμεσλ δύν ή
πεξηζζόηεξσλ ηζρπνπζώλ ζπκθσληώλ, ελώ νξίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δηαπξαγκαηεύζεσλ ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ ή ησλ
πθηζηάκελσλ ΔΔ.
Άρζρο 21 - Ιζρύνπζεο πκθσλίεο
Δμεηδηθεύνληαη νη πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ππνρξεώζεηο πνπ
απνξξένπλ από ην παξόλ δηάηαγκα δελ εθαξκόδνληαη ζε επηρεηξήζεηο
θνηλνηηθήο θιίκαθαο ή νκίινπο επηρεηξήζεσλ θνηλνηηθήο θιίκαθαο, θαζώο θαη
εάλ θαηά ηε ιήμε ησλ ζπκθσληώλ ησλ αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ ζα
απνθαζηζηεί είηε ε παξάηαζε ή ε αλαζεώξεζε ηνπο είηε εάλ ζα εθαξκνζηνύλ
νη δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο.
Άρζρο 22 - Γλσζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ζην ΔΠΔ
Δληόο ηξηκήλνπ από ηελ εθαξκνγή
ηνπ παξόληνο δηαηάγκαηνο, νη
επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα θαη εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο
απηνύ, ππνρξενύληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο ηνλ αξηζκό ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εθπξνζώπσλ απηώλ ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ
ΔΠΔ.
Άρζρο 23 - Καηάξγεζε
Καηαξγείηαη ην ΠΓ 40/1997 από ηελ εκεξνκελία ηζρύνο ηνπ παξόληνο.
Άρζρο 24 – Έλαξμε Ιζρύνο
Η ηζρύο ηνπ παξόληνο λόκνπ αξρίδεη από ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.

Αζήλα, …επηεκβξίνπ 2011
Οη Τπνπξγνί
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Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ

Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ

Γ. Κνπηξνπκάλεο

Μ. Παπατσάλλνπ

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο
Μ. Υξπζνρνΐδεο
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