Προεδρικό ∆ιάταγµα 240/2006 «Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενηµερώσεως
και διαβουλεύσεως των εργαζοµένων, σύµφωνα µε την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της
11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (E.E.L
80/23.3.2002)» (ΦΕΚ Α΄ 252/16.11.2006)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του κοινοτικού
∆ικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 65 του ν.
1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 101), και τις διατάξεις του άρθρου 4 του ιδίου ως άνω ν. 1338/1983,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984
«Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού
Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ Α΄ 70) και τροποποιήθηκε διαδοχικώς µε τα
άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ Α΄ 101), 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄ 130),
19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α΄ 261), 22 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α΄ 21) και 48
του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 312).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνη
ση και τα Κυβερνητικά όργανα, που τέθηκε σε ισχύ µε το άρθρο πρώτο
του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Ότι από την εφαρµογή του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή του κρατικού προϋπολογισµού ή
προϋπολογισµού Ν.Π.∆.∆. 4. Την µε αριθµό 269/2006 γνωµοδότηση του
Συµβουλίου της Επικρατείας µετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ∆ικαιοσύνης και Εµπορικής
Ναυτιλίας, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1 (Άρθρο 1 της Οδηγίας) Σκοπός και αρχές
1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η προσαρµογή της
Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/14/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002
«περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενηµερώσεως και διαβουλεύσεως των
εργαζοµένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (EEL 80 της 23.3.2002), µε στόχο
τη θέσπιση ενός γενικού πλαισίου που καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις
όσον αφορά το δικαίωµα για ενηµέρωση και διαβούλευση των εργαζοµένων
στις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις στην Ελληνική επικράτεια.
2. Οι πρακτικές λεπτοµέρειες ενηµέρωσης και διαβούλευσης καθορίζονται και
εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και τις
εργασιακές πρακτικές, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητά τους.

3. Κατά τον καθορισµό ή την εφαρµογή των πρακτικών λεπτοµερειών
ενηµέρωσης και διαβούλευσης, ο εργοδότης και οι εκπρόσωποι των
εργαζοµένων εργάζονται µε πνεύµα
συνεργασίας, σεβόµενοι αµοιβαία τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις και λαµβάνοντας υπόψη τους τόσο τα συµφέροντα της
επιχείρησης ή της εγκατάστασης όσο και εκείνα των εργαζοµένων.
4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρµογή στα πληρώµατα των πο
ντοπόρων πλοίων.

Άρθρο 2 (Άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος:
α) ως «επιχείρηση» νοείται η δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που ασκεί οικονοµική
δραστηριότητα, µε κερδοσκοπικό ή µη χαρακτήρα και είναι εγκατεστηµένη στην
Ελλάδα.
β) ως «εγκατάσταση» νοείται η µονάδα εκµετάλλευσης, στην οποία αναπτύσσεται
µόνιµη οικονοµική δραστηριότητα µε ανθρώπινους και υλικούς πόρους και είναι
εγκατεστηµένη στην Ελλάδα.
γ) ως «εργοδότης» νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο συνάπτει
συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας µε τους εργαζόµενους, δυνάµει της ισχύουσας
εργατικής νοµοθεσίας και πρακτικής.
δ) ως «εργαζόµενος» νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο προστατεύεται µε την ιδιότητα
του εργαζοµένου, δυνάµει της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας και πρακτικής.
ε) ως «εκπρόσωποι των εργαζοµένων» νοούνται τα πρόσωπα, τα οποία έχουν την
ιδιότητα των εκπροσώπων των εργαζοµένων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία
και πρακτική.
στ) ως «ενηµέρωση» νοείται η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους
εκπροσώπους των εργαζοµένων προκειµένου να λάβουν γνώση του εκάστοτε
θέµατος και να το εξετάσουν.
ζ) ως «διαβούλευση» νοείται η ανταλλαγή απόψεων και η καθιέρωση διαλόγου
µεταξύ των εκπροσώπων των εργαζοµένων και του εργοδότου.

Άρθρο 3 (Άρθρο 3 της Οδηγίας) Πεδίο εφαρµογής

Το παρόν Προεδρικό ∆ιάταγµα εφαρµόζεται:

α) στις επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζόµενους και
β) στις εγκαταστάσεις που απασχολούν τουλάχιστον 20 εργαζόµενους.
Τα κατώτατα όρια των απασχολουµένων εργαζοµένων στην επιχείρηση ή
εγκατάσταση καθορίζονται σύµφωνα µε τον αριθµό των εργαζοµένων στην αρχή του
ηµερολογιακού µήνα, κατά τον οποίο τίθεται θέµα εφαρµογής του παρόντος,
ανεξάρτητα από τις τυχόν µεταγενέστερες µεταβολές του αριθµού των
απασχολουµένων κατά το διάστηµα του µήνα.

Άρθρο 4
(Άρθρο 4 της Οδηγίας)
Πρακτικές λεπτοµέρειες ενηµέρωσης και διαβούλευσης

1. Σύµφωνα µε τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 και µε την επιφύλαξη
των τυχόν υφιστάµενων ευνοϊκότερων για τους εργαζόµενους διατάξεων ή
πρακτικών, οι πρακτικές λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος ενηµέρωσης
και διαβούλευσης στο ανάλογο επίπεδο, καθορίζονται ως ακολούθως:
2. Η ενηµέρωση και διαβούλευση καλύπτουν:
o α) την ενηµέρωση σχετικά µε την πρόσφατη και την πιθανή
εξέλιξη των δραστηριοτήτων και της οικονοµικής κατάστασης της
επιχείρησης ή της εγκατάστασης.
o β) την ενηµέρωση και τη διαβούλευση σχετικά µε την κατάσταση,
τη διάρθρωση και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης µέσα στην
επιχείρηση ή εγκατάσταση, καθώς και τα
µέτρα πρόληψης που ενδεχοµένως προβλέπονται σε περίπτωση
ιδίως που η απασχόληση απειλείται.
o γ) την ενηµέρωση και τη διαβούλευση σχετικά µε αποφάσεις που
µπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές µεταβολές στην οργάνωση της
εργασίας ή στις συµβάσεις εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων όσων
καλύπτονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 1387/1983 «Έλεγχος
οµαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110 Α΄) και του π.δ.
178/2002 «Μέτρα σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων τω
ν εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβίβασης επιχειρήσεων,
εγκαταστάσεων, ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε
συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συµβουλίου» (ΦΕΚ 162
Α΄).
3. Η ενηµέρωση πραγµατοποιείται κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και
περιεχόµενο, ώστε να µπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων να
προβαίνουν στη δέουσα εξέταση και να προετοιµάζονται ενδεχοµένως για
διαβουλεύσεις.
4. Η διαβούλευση πραγµατοποιείται:

o
o
o

o

o

α) κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και περιεχόµενο,
β) στο ενδεδειγµένο επίπεδο διεύθυνσης και εκπροσώπησης
ανάλογα µε το θέµα που συζητείται,
γ) βάσει των σχετικών πληροφοριών που παρέχει ο εργοδότης,
σύµφωνα µε το άρθρο 2 σηµείο στ΄ και της γνώµης που έχουν
δικαίωµα να διατυπώσουν οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων,
δ) κατά τρόπον ώστε οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων να µπορούν
να συναντήσουν τον εργοδότη και να λαµβάνουν αιτιολογηµένη
απάντηση στη γνώµη που ενδεχοµένως διατύπωσαν,
ε) προκειµένου να επιτευχθεί συµφωνία όσον αφορά τις αποφάσεις
που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του εργοδότη, οι οποίες
αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ΄ του άρθρου αυτού.

Άρθρο 5
(Άρθρο 5 της Οδηγίας)
Ενηµέρωση και διαβούλευση βάσει συµφωνίας

Οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν, στο κατάλληλο επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένου του
επιπέδου της επιχείρησης ή της εγκατάστασης, να καθορίζουν ελεύθερα και
οποτεδήποτε, µέσω συµφωνίας, τις πρακτικές λεπτοµέρειες ενηµέρωσης και
διαβούλευσης των εργαζοµένων. Οι συµφωνίες αυτές και οι συµφωνίες, που
υφίστανται κατά την 23.3.2005, καθώς και οποιεσδήποτε µεταγενέστερες ανανεώσεις
αυτών, µπορούν να προβλέπουν, τηρουµένων των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο
1 του παρόντος διατάγµατος και υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισµούς της
ισχύουσας νοµοθεσίας, διατάξεις διαφορετικές από αυτές του άρθρου 4.

Άρθρο 6 (Άρθρο 6 της Οδηγίας) Εµπιστευτικές πληροφορίες

1. Υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που θέτει η ισχύουσα νοµοθεσία,
οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων και οι εµπειρογνώµονες που ενδεχοµένως
τους επικουρούν δεν επιτρέπεται να αποκαλύψουν στους εργαζόµενους ή σε
τρίτους πληροφορίες που τους ανακοινώθηκαν ρητά ως εµπιστευτικές χάριν
προστασίας των νοµίµων συµφερόντων της
επιχείρησης ή της εγκατάστασης. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί ν
α υφίσταται οπουδήποτε και αν ευρίσκονται, ακόµη και µετά τη λήξη της
θητείας τους.

2. Σε ειδικές περιπτώσεις και υπό τους όρους της ισχύουσας νοµοθεσίας, ο
εργοδότης δεν υποχρεούται να ανακοινώσει πληροφορίες ή να προβεί σε
διαβουλεύσεις, όταν η φύση τους είναι τέτοια που, αντικειµενικώς, θα
εµπόδιζαν σοβαρά τη λειτουργία της επιχείρησης ή της εγκατάστασης, ή θα
έθιγαν αυτή.
3. Με την επιφύλαξη των υφισταµένων διοικητικών ή δικαστικών διαδικασι
ών, σε
περίπτωση που ο εργοδότης απαιτεί εµπιστευτικότητα ή δεν παρέχει πλη
ροφορίες σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να προσφύγουν µε σχετική αίτησή τους στο Μονοµελές Πρωτοδικείο της
έδρας της επιχείρησης, το οποίο κρίνει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών
µέτρων. Το δικαστήριο µε την απόφασή του µπορεί να λάβει το κατά την
κρίση του προσήκον µέτρο, είτε για την παροχή των πληροφοριών, είτε για τη
διασφάλιση και την προστασία της εµπιστευτικότητάς τους.

Άρθρο 7
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
Προστασία των εκπροσώπων των εργαζοµένων

1. Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων απολαύουν, κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους,
της προβλεπόµενης από τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας και των
προβλεπόµενων
εγγυήσεων και διευκολύνσεων, ώστε να µπορούν να επιτελούν απερ
ίσπαστοι τα καθήκοντα, που τους έχουν ανατεθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 14 παρ. 5, 9 και 10 και του άρθρου 15 του ν. 1264/1982 «Για τον
εκδηµοκρατισµό του Συνδικαλιστικού Κινήµατος και την κατοχύρωση των
συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 79 Α΄) και του άρθρου
9 παρ. 1 και 3 του ν. 1767/1988 «Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες
εργατικές διατάξεις – Κύρωση της 135 διεθνούς σύµβασης εργασίας» (ΦΕΚ
63 Α΄).
2. Επίσης στους εκπροσώπους των εργαζοµένων χορηγείται άδεια µε αποδοχές
για το
χρόνο που απαιτείται να εκπληρώνουν τα καθήκοντα, που απορρέουν απ
ό το παρόν Προεδρικό ∆ιάταγµα.
3. Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους µε
τρόπο που να µην εµποδίζεται η οµαλή λειτουργία της επιχείρησης και ο
εργοδότης υποχρεούται να παρέχει σ` αυτούς κάθε δυνατή διευκόλυνση για
την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 8 (Άρθρο 8 της Οδηγίας) Προστασία των δικαιωµάτων

1. Απαγορεύεται στους εργοδότες ή σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό
τους ή σε οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις µε
σκοπό να παρακωλύουν την άσκηση των δικαιωµάτων των εκπροσώπων των
εργαζοµένων που απορρέουν από το παρόν διάταγµα.
2.
o α) Η µη συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις
διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του παρόντος διατάγµατος συνεπάγεται
την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του
ν. 2639/1998 «Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος
Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205 Α΄), όπως
ισχύει.
o β) Η παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 και της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου, συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών
κυρώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 2639/1998, όπως ισχύει.

Άρθρο 9
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)
Σχέση µεταξύ διατάξεων του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος και άλλων
νοµοθετικών διατάξεων.

1. Το παρόν Προεδρικό ∆ιάταγµα δεν θίγει τις ειδικές διαδικασίες ενηµέρωσης
και διαβούλευσης:
o α) του άρθρου 3 του ν. 1387/1983 «Έλεγχος οµαδικών απολύσεων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110 Α΄), που καλύπτει το άρθρο 2 της Οδηγίας
98/59/ΕΚ «για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών που
αφορούν τις οµαδικές απολύσεις» (L 225/12.8.1998) και
o β) του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγµατος 178/2002 «Μέτρα
σχετικά µε την προστασία
των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων σε
περίπτωση
µε
ταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων
ή επιχειρήσεων, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του
Συµβουλίου» (ΦΕΚ 162 Α΄).
2. Το παρόν Προεδρικό ∆ιάταγµα δεν θίγει τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί
σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 40/1997 «∆ικαίωµα των εργαζοµένων
στην ενηµέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίµακας επιχειρήσεις και

οµίλους επιχειρήσεων σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 94/45/ΕΚ/22.9.94»
(ΦΕΚ 39 Α΄).
3. Το παρόν διάταγµα ισχύει µε την επιφύλαξη άλλων δικαιωµάτων
ενηµέρωσης, διαβούλευσης και συµµετοχής δυνάµει της ισχύουσας
νοµοθεσίας.
4. Η εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος δεν δύναται να αποδυναµώσει την
προστασία που παρέχεται σε γενικό επίπεδο, µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις,
όσον αφορά την ενηµέρωση και τη διαβούλευση των εργαζοµένων.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή το
υ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας αναθέτουµε την
δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος ∆ιατάγµατος.

