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Επιτροπή Αναφορών
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1620/2008, του Κωνσταντίνου Αναστόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης ελλήνων φοροτεχνικών "ΠΕΦΕ", η οποία συνοδεύεται 
από 2 υπογραφές, σχετικά με την αποτυχία των ελληνικών αρχών 
κτηματογράφησης να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της οδηγίας 91/533/ΕΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον 
εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή στα προσωρινά γραφεία που ιδρύθηκαν σε σχέση με τη 
συνεχιζόμενη διαδικασία κτηματογράφησης από τις ελληνικές αρχές. Ο αναφέρων δηλώνει 
ότι το έργο της κτηματογράφησης διεξάγεται από συμβασιούχους υπαλλήλους υπό συνθήκες, 
ιδίως όσον αφορά τις ώρες εργασίας, που έρχονται σε αντίθεση με την οδηγία 91/533/ΕΚ 
σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που 
διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

"Η αναφορά

Η Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών "ΠΕΦΕ" καταγγέλλει την παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας (οδηγία 91/533/ΕΟΚ). Ειδικότερα η ΠΕΦΕ επισημαίνει ότι μετά από επισκέψεις 
μελών διοικητικού της συμβουλίου σε διάφορα γραφεία κτηματογράφησης που 
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δημιουργήθηκαν με απόφαση του ΕΟΚΧ1 για να παραλάβουν τις δηλώσεις για το 
κτηματολόγιο βάσει του νόμου 2308/1995, κατέστη σαφές ότι οι υπάλληλοι που εργάζονται 
εκεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν γνωρίζουν τους όρους που διέπουν τη σύμβαση 
εργασίας τους, διότι οι εργοδότες τους δεν τους παρείχαν τα απαραίτητα βάσει του νόμου 
έγγραφα (άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 156/1994) κατ' εφαρμογή της οδηγίας 
91/553/ΕΟΚ.

Νομικό πλαίσιο

Νομοθεσία ΕΕ

Η οδηγία 91/533/ΕΚ2 ορίζει στο άρθρο 2 ότι ο εργοδότης οφείλει να γνωστοποιεί στον 
εργαζόμενο τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας, και κατ' ελάχιστον τα 
ακόλουθα:

(α) τα στοιχεία ταυτότητας των μερών·

(β) τον τόπο εργασίας·

(γ) (i) την ονομασία, βαθμό, φύση ή κατηγορία της απασχόλησης του εργαζομένου· ή
(ii) το συνοπτικό χαρακτηρισμό ή περιγραφή της εργασίας·

(δ) την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας·

(ε) εάν πρόκειται για σύμβαση ή σχέση προσωρινής εργασίας την προβλεπόμενη 
διάρκεια της σύμβασης·

(στ) τη διάρκεια της άδειας μετ' αποδοχών την οποία δικαιούται ο εργαζόμενος ή, αν δεν 
είναι δυνατή η ένδειξη αυτή κατά τη στιγμή παροχής της πληροφορίας, τις 
λεπτομέρειες χορήγησης και προσδιορισμού της αδείας αυτής·

(ζ) τη διάρκεια των προθεσμιών καταγγελίας που πρέπει να τηρεί ο εργοδότης και ο 
εργαζόμενος σε περίπτωση λύσης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας ή, αν δεν είναι 
δυνατή η ένδειξη αυτή κατά τη στιγμή παροχής της πληροφορίας, τα περί καθορισμού 
αυτών των προθεσμιών καταγγελίας·

(η) το αρχικό βασικό ποσό, τα άλλα συστατικά στοιχεία καθώς και την περιοδικότητα 
καταβολής της αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος·

(θ) τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εργασίας του εργαζομένου·

(ι) κατά περίπτωση:

(i) την αναφορά των συλλογικών συμβάσεων που ρυθμίζουν τους όρους εργασίας του 

                                               
1 Ελληνικός Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων
2 Το πλήρες κείμενο της οδηγίας βρίσκεται στον ιστότοπο:http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:EN:NOT
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εργαζομένου, ή

(ii) εάν πρόκειται για συλλογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί εκτός επιχειρήσεως από 
ειδικά όργανα ίσης εκπροσώπησης, τη μνεία του αρμοδίου οργάνου ίσης 
εκπροσώπησης στα πλαίσια του οποίου έχει συναφθεί.

Το άρθρο 3 της οδηγίας ορίζει τους τρόπους και το χρόνο σχετικά με την ενημέρωση του 
εργαζομένου για τα στοιχεία αυτά.

Εθνική νομοθεσία

Η Ελλάδα μετέφερε την προαναφερθείσα οδηγία στην εσωτερική νομοθεσία της με το 
Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 156/1994.

Το άρθρο 2 του διατάγματος ορίζει ότι ο εργοδότης υποχρεούται να ενημερώσει τους 
εργαζομένους σχετικά με τα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον των στοιχείων που ορίζονται στη δεύτερη παράγραφο 
της διάταξης.

Το άρθρο 3 του διατάγματος ορίζει τους τρόπους (γραπτή σύμβαση εργασίας ή άλλο 
έγγραφο) και το χρόνο (όχι αργότερα από 2 μήνες από την έναρξη της απασχόλησης) για την 
κοινοποίηση των πληροφοριών από τον εργοδότη.

Επιπλέον, το άρθρο 7 του διατάγματος ορίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας, ο 
εργοδότης που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα οδηγία θα 
υπόκειται σε πρόστιμα που θα επιβάλλει ο αρμόδιος επιθεωρητής εργασίας.

Σχόλια της Επιτροπής

Η Επιτροπή είναι, καταρχήν, αρμόδια για τον έλεγχο της σωστής μεταφοράς της κοινοτικής 
νομοθεσίας στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών.

Εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, να 
εφαρμόσουν τους νόμους αυτούς στην πράξη και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Συμπέρασμα

Ο αναφέρων καλείται να παρουσιάσει την περίπτωση στις αρμόδιες αρχές σε εθνικό επίπεδο, 
επισημαίνοντας ότι ο εργοδότης παραβίασε τις υποχρεώσεις του σχετικά με την κοινοποίηση 
των πληροφοριών που αφορούν τις συμβατικές σχέσεις των ενδιαφερομένων εργαζομένων."


