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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.06.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1620/2008, внесена от Konstantinos Anastopoulos, с гръцко 
гражданство, от името на асоциацията на гръцките данъчни консултанти 
„P.E.F.E.”, подкрепена от 2 подписа, относно неспазването от страна на 
гръцките органи за регистриране на земя на Директива 91/533/ЕИО на 
Съвета относно задължението на работодателя да информира работниците 
или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото 
правоотношение 

1. Резюме на петицията

Вносителят се позовава на временните офиси, отворени във връзка с текущата дейност 
по регистриране на земи от гръцките органи. Вносителят заявява, че дейността по 
регистрацията се извършва от персонал, който работи при условия, и по-специално 
работно време, което противоречи на Директива 91/533/ЕИО на Съвета относно 
задължението на работодателя да информира работниците или служителите за 
условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

Петицията

Асоциацията на гръцките данъчни консултанти „P.E.F.E.” се оплаква относно 
нарушение на законодателството на Общността (Директива 91/533/ЕИО). По-
конкретно, „P.E.F.E.” отбелязва, че след посещения на членове на нейния управителен 
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орган в различни бюра по кадастъра, които са създадени с решение на "HEMCO"1 с цел 
получаване на изисканите декларации по закон 2308/1995, стана очевидно, че 
служителите с трудово правоотношение не познават условията на собствените си 
трудови договори, тъй като работодателите им не са им предоставили  изисканите от 
закона документи (член 2 от Президентски указ 156/1994) за прилагане на Директива 
91/533/ЕИО.

Правно основание

Законодателството на ЕС

Директива 91/533/EИО2 на Съвета предвижда в член 2 че работодателят е задължен да 
информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на 
трудовото правоотношение, включително поне следното: 

(a) идентифициране на страните; 

(б) местоработата; 

(в) i) наименованието, степента, естеството или категорията на работата, за която 
работникът или служителят е нает; или (ii) кратка характеристика или описание на 
работата; 

(г) началната дата на трудовия договор или на трудовото правоотношение; 

(д) в случай на срочен трудов договор или трудово правоотношение, предвидената му 
продължителност; 

(е) продължителността на платения отпуск, на който работникът или служителят има 
право или, когато това не може да бъде посочено в момента на предоставяне на 
информацията - реда и условията за ползване и определяне на този отпуск; 

(ж) срокът за предизвестие, който следва да се спазва от работодателя и от работника 
или служителя, в случай на прекратяване на трудовия договор или на трудовото 
правоотношение или, когато това не може да бъде посочено в момента на предоставяне 
на информацията — начина за определяне на този срок за предизвестие; 

(з) първоначалната основен размер на възнаграждението, другите негови съставни 
елементи, както и периодичността на изплащане на възнаграждението, полагащо се на 
работника или служителя; 

(и) продължителността на нормалния работен ден или седмица на работника или 
служителя; 
                                               
1 Гръцка агенция за картография и кадастър
2 Пълният текст на директивата се намира на сайта: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT
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(й) когато това е уместно; 

(i) колективните трудови договори и/или споразумения, определящи условията на труд 
на работника или служителя; 

или 

(ii) в случаите, когато колективните трудови договори са сключени извън 
предприятието от специални съвместни органи или институции — името на 
компетентния орган или съвместната институция, в рамките на който/която са били 
сключени договорите. 

Член 3 от директивата предвижда начините и сроковете за съобщаването на изисканата 
информация от работодателя.   

Национално законодателство

Гърция е транспонирала горепосочената директива в своя вътрешен правен ред чрез 
Президентски указ № 156/1994.

Член 2 от указа предвижда, че работодателят е длъжен да информира работниците или 
служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение, 
включително поне предвидените елементи във втория параграф на тази разпоредба.

Член 3 от указа предвижда начините (писмен трудов договор или друг документ) и 
сроковете (не по-късно от два месеца след започване на работа) за съобщаването на 
изисканата информация от работодателя.   

В допълнение, член 7 от указа предвижда, в съответствие с член 8 от директивата, че 
работодателите, които нарушават разпоредбите, са длъжни да заплатят глобите, 
наложени от отговорния инспектор по труда.

Становище на Комисията относно петицията

По принцип, Комисията е отговорна за съблюдаването на правилното транспониране на 
общностното законодателство в националното законодателство на държавите-членки.

Националните органи, включително съдилищата, са отговорни за прилагането на 
въведените закони в практиката, при надлежно спазване на европейските изисквания. 

Заключение

Вносителят е приканен да отнесе въпроса към компетентните органи на национално 
равнище, като посочи, че работодателят е нарушил задълженията си във връзка със 
съобщаването на информация относно договорните отношения на въпросните 
работници и служители.


