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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1620/2008 af Konstantinos Anastopoulos, græsk statsborger, for 
sammenslutningen af græske skatteeksperter "P.E.F.E.", og 2 medunderskrivere, 
om de græske jordregistreringsmyndigheders manglende håndhævelse af 
bestemmelserne i Rådets direktiv 91/533/EØF om arbejdsgiverens pligt til at 
underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller 
ansættelsesforholdet

1. Sammendrag

”Andrageren henviser til de midlertidige kontorer, der er blevet oprettet inden for rammerne 
af de græske myndigheders igangværende jordregistrering. Andrageren påpeger, at 
registreringsarbejdet bliver udført af kontraktansat personale, som arbejder under forhold og 
navnlig arbejdstider, der er i modstrid med bestemmelserne i Rådets direktiv 91/533/EØF om 
arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller 
ansættelsesforholdet, og han anmoder følgelig Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. marts 2009). 
Kommission
en anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

Andragendet

Sammenslutningen af græske skatteeksperter "PEFE" klager over en overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen (direktiv 91/533/EØF). PEFE bemærker således, at efter besøg af 
medlemmer af dens styrende organ i forskellige matrikelkontorer oprettet ved afgørelse af 
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”HEMCO"1 med henblik på at modtage erklæringer der kræves ved lov 2308/1995, blev det 
klart, at ansatte, der arbejder der som afhængige ansatte, ikke kender betingelserne i deres 
individuelle ansættelseskontrakt, fordi deres arbejdsgivere ikke har givet dem det dokument, 
der kræves ved lov (artikel 2 i præsidentdekret 156/1994) til gennemførelse af direktiv 
91/533/EØF.

Juridisk baggrund

EU-lovgivningen

Direktiv 91/533/EF2 fastslår i artikel 2, at en arbejdsgiver er forpligtet til at underrette 
arbejdstageren om de væsentlige aspekter af arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet, 
herunder mindst følgende: 

a) parternes identitet 
b) arbejdssted; 
c) i) arbejdstagerens titel, rang, stilling eller jobkategori, eller 
ii) en kortfattet karakteristik eller beskrivelse af arbejdet 
d) arbejdskontraktens eller ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt 
e) hvis arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet er midlertidigt: kontraktens eller 

ansættelsesforholdets forventede varighed 
f) varigheden af den ferie med løn, som arbejdstageren har ret til, eller hvis det er umuligt at 

angive dette på det tidspunkt, hvor oplysningerne gives, reglerne for tildeling og 
fastsættelse af denne ferie 

g) varigheden af de opsigelsesvarsler, som arbejdsgiveren og arbejdstageren skal overholde 
i tilfælde af arbejdskontraktens eller ansættelsesforholdets ophør, eller, hvis det er 
umuligt at angive dette på det tidspunkt, hvor oplysningerne gives, reglerne for 
fastsættelse af disse opsigelsesvarsler 

h) begyndelsesgrundløn, de andre komponenter i den løn, som arbejdstageren har ret til, 
samt med hvilken hyppighed denne udbetales 

i) længden af arbejdstagerens normale arbejdsdag eller normale ugentlige arbejdstid 
j) i givet fald 
i) henvisning til de kollektive overenskomster og/eller aftaler, der gælder for 

arbejdstagerens arbejdsvilkår, eller 
ii) hvis det drejer sig om kollektive overenskomster, der er indgået uden for virksomheden 

af særlige organer eller paritetiske institutioner, henvisning til det kompetente organ eller 
den kompetente paritetiske institution, som har indgået dem. 

Direktivets artikel 3 indeholder bestemmelser om midler og timing i forbindelse med 
anmeldelse af de krævede oplysninger fra arbejdsgiveren.
                                               
1 Den Hellenske Kortlægnings- og Matrikelorganisation.
2 Den fulde ordlyd af direktivet kan findes på: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT
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National lovgivning

Grækenland gennemførte ovennævnte direktiv i sin interne retsorden gennem præsidentdekret 
nr. 156/1994.

Artikel 2 i dette dekret fastslår, at en arbejdsgiver er forpligtet til at underrette arbejdstageren 
om de væsentlige aspekter af arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet, herunder mindst de 
oplysninger, der er fastsat i andet afsnit af denne bestemmelse.

Artikel 3 i dekretet fastlægger de midler (skriftlig arbejdskontrakt eller et andet dokument) og 
tidsfrister (ikke senere end to måneder efter påbegyndelsen af beskæftigelsen) i forbindelse 
med arbejdsgiverens meddelelse af de krævede oplysninger.   

Herudover fastslås det i dekretets artikel 7 i overensstemmelse med direktivets artikel 8, at en 
arbejdsgiver, der overtræder dens bestemmelser, kan blive pålagt bøder af den kompetente 
arbejdsinspektør.

Kommissionen bemærkninger til andragendet

Kommissionen er i princippet ansvarlig for at overvåge den korrekte gennemførelse af 
fællesskabslovgivningen i medlemsstaternes nationale retsordener.

Det er op til de kompetente nationale myndigheder, herunder domstole, at anvende
gennemførelseslovene i praksis med behørig respekt for de europæiske krav.

Konklusion

Andrageren opfordres til at forelægge denne sag for de kompetente myndigheder på nationalt 
plan, idet han understreger, at arbejdsgiveren overtrådte sine forpligtelser i forbindelse med 
meddelelse af oplysninger om ansættelsesforholdene for de berørte arbejdstagere.”


