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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1133/2011 της Alena Balgova, σλοβακικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 90 υπογραφές, σχετικά με τη στρατηγική που ακολουθεί η 
ιρλανδική εταιρεία Ballymena (O’Kane Poultry Moy Park) στον τομέα των 
ανθρώπινων πόρων απέναντι σε Τσέχους, Σλοβάκους, Ρουμάνους και 
Πολωνούς εργαζόμενους σε σχέση με την οδηγία 91/533/ΕΟΚ που ρυθμίζει 
την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους 
όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, Alena Balgova, σλοβακικής ιθαγένειας, καταγγέλλει το γεγονός ότι οι 
εργαζόμενοι στην εταιρεία Ballymena (O’Kane Poultry Moy Park) ενημερώθηκαν για τις 
περικοπές της καταβολής υπερωριών τους για διάστημα ενός έτους, αναδρομικά. Επιπλέον, 
ενημερώθηκαν γι’ αυτό προφορικά, χωρίς να υπογράψουν ούτε νέα σύμβαση εργασίας ούτε
οποιαδήποτε προσθήκη σε αυτήν, κάτι που αντιβαίνει στους κανόνες της εταιρείας. Η 
αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι η συνδικαλιστική ένωση (BFAWU), της οποίας ήταν μέλη οι 
περισσότεροι εργαζόμενοι, τους ενημέρωσε μόνο εν μέρει για το πώς έπρεπε να κινηθούν 
προκειμένου να τους καταβληθούν οι υπερωρίες τους για το προηγούμενο έτος. Για την 
ακρίβεια, οι εργαζόμενοι παραδέχονται ότι δεν κατάλαβαν όλοι τι ακριβώς τους 
ανακοινώθηκε από την εταιρεία ή τη συνδικαλιστική ένωση. Έχει σημασία να σημειωθεί ότι, 
αν και η εταιρεία δεν ζητούσε γνώση της αγγλικής γλώσσας ως προϋπόθεση για την εργασία 
σε αυτή, έφτασε δε στο σημείο να προμηθεύσει τους εργαζομένους με τη σύμβαση εργασίας 
καθώς και το εγχειρίδιο της εταιρείας μεταφρασμένα στις γλώσσες τους (πολωνικά, τσέχικα, 
ρουμανικά, κ.λπ.), για τις τόσο σημαντικές πληροφορίες όπως αυτές που περιγράφονται 
παραπάνω και τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί δεν τους παρέσχε διερμηνεία ή 
μετάφραση. Έτσι, για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν ανελήφθη καμία δράση από την 
πλειονότητα των εργαζομένων, μέχρις ότου διαδόθηκαν φήμες ότι ορισμένοι εργαζόμενοι 
είχαν κατορθώσει να τους καταβληθούν οι υπερωρίες τους για διάστημα ενός έτους. Η 
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αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι οι εργαζόμενοι αυτοί ήταν στην πλειονότητά τους Ιρλανδοί και 
ότι ορισμένοι από αυτούς δεν είχαν πραγματοποιήσει καν υπερωρίες. Η αναφέρουσα 
ισχυρίζεται ότι οι συμβουλές δόθηκαν από τη συνδικαλιστική ένωση με αυθαίρετο τρόπο και 
ότι υπήρξαν διακρίσεις σε βάρος μη Ιρλανδών κυρίως εργαζομένων.

Η αναφέρουσα ζητά από τους βουλευτές του ΕΚ από τις εν λόγω χώρες (Τσεχία, Σλοβακία, 
Πολωνία και Ρουμανία) να εξετάσουν το ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 6 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.

Η οδηγία 91/533/ΕΚ1 προβλέπει στο άρθρο 2, παράγραφοι 1 – 2, ότι ο εργοδότης είναι 
υποχρεωμένος να πληροφορεί τους εργαζόμενους για τα ουσιώδη σημεία της σύμβασης ή της 
σχέσης εργασίας , στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:              

«….. (ι) το αρχικό βασικό ποσό, τα λοιπά συστατικά στοιχεία καθώς και η περιοδικότητα 
καταβολής της αμοιβής που δικαιούται ο εργαζόμενος·

(ια) η διάρκεια της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εργασίας του εργαζομένου.
…..»

Η παραπάνω οδηγία μεταφέρθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία μέσω της διάταξης του 1996 για τα 
εργασιακά δικαιώματα (Βόρεια Ιρλανδία) (Μέρος ΙΙΙ για το δικαίωμα σε ανάλυση των 
λεπτομερειών της εργασιακής σχέσης)

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 1 της προαναφερθείσας διάταξης, «όταν ο εργοδότης δεν 
παρέχει στον εργαζόμενο την κατάσταση όπως επιβάλλουν τα άρθρα 33, 36 ή 40, ο 
εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει να υποβληθεί αναφορά στο Εργατοδικείο, για να καθορίσει 
εκείνο τι λεπτομέρειες έπρεπε να έχουν περιληφθεί ή αναφερθεί στην κατάσταση, ενόψει της 
συμμόρφωσης με τις επιταγές του οικείου άρθρου». 

Η νομιμότητα των αναδρομικών περικοπών της καταβολής οφειλόμενων στους εργαζόμενους 
υπερωριών πρέπει να εκτιμηθεί με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων διατάξεων ουσιαστικού 
εργατικού δικαίου σε συνδυασμό με τους όρους της απασχόλησης που προβλέπονται στις 
ατομικές συμβάσεις εργασίας 

Ωστόσο δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ που να ρυθμίζει την καταβολή αμοιβής2 (ούτε το 
συγκεκριμένο ζήτημα που σχετίζεται με τις αναδρομικές περικοπές της καταβολής 
οφειλόμενων στους εργαζομένους υπερωριών). 

                                               
1 Το πλήρες κείμενο της οδηγίας βρίσκεται στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0285:EL:NOT
2 Βλ. σχετικά άρθρο 153 παρ. 3 ΣΛΕΕ.
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Η οδηγία 91/533/ΕΟΚ παρέχει απλώς πληροφορίες για τις συνθήκες εργασίας των 
εργαζομένων. Επιπλέον ορίζει με σαφήνεια (άρθρο 6) ότι η διάταξη δε θίγει τις εθνικές 
νομοθεσίες και πρακτικές που αφορούν την ύπαρξη και το περιεχόμενο της σύμβασης ή της 
σχέσης εργασίας. 

Ατομικές διαφωνίες σχετιζόμενες με την εργασία, όπως αυτές που περιγράφηκαν από την 
αναφέρουσα, πρέπει συνεπώς να φέρονται ενώπιον των αρμόδιων εθνικών αρχών οι οποίες
είναι οι πλέον κατάλληλες για να αποφασίσουν σχετικά, με βάση την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συναφή στοιχεία περιλαμβανομένων των όρων που 
προβλέπονται στις συμβάσεις εργασίας των οικείων εργαζομένων. 

Όσον αφορά το αίτημα της αναφέρουσας για παρέμβαση της Επιτροπής συνεπεία της 
φερόμενης παράβασης των επιταγών της οδηγίας 91/533/ΕΟΚ, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, 
ακόμα και αν η οδηγία αυτή είχε εφαρμογή εν προκειμένω, εναπόκειται καταρχήν στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, περιλαμβανομένων των δικαστηρίων, να εφαρμόσουν στην πράξη τις 
εθνικές διατάξεις μεταφοράς της οδηγίας. 

Δεδομένου ότι η οδηγία 91/533/ΕΟΚ έχει μεταφερθεί στη Βόρεια Ιρλανδία, όπως 
επισημάνθηκε παραπάνω, συνιστάται στους αναφέροντες να φέρουν σχετικές καταγγελίες 
ενώπιον των αρμόδιων αρχών, ειδικά του Εργατοδικείου.

Εν πάση περιπτώσει η Επιτροπή τονίζει ότι η οδηγία 91/553/ΕΟΚ παρέχει απλώς 
πληροφορίες για τη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιεί ο εργοδότης κατά την παροχή στους 
οικείους εργαζομένους των πληροφοριών που επιβάλλονται από την οδηγία. Ούτε υπάρχει 
νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σ’ αυτό το θέμα. Η οδηγία δεν 
επιβάλλει στον εργοδότη την υποχρέωση παροχής τέτοιων πληροφοριών σε γλώσσα άλλη 
από την επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους της απασχόλησης.

Συμπέρασμα

Οι αναφέροντες καλούνται να φέρουν την υπόθεσή τους ενώπιον των αρμόδιων εθνικών 
αρχών, περιλαμβανομένου του Εργατοδικείου.


