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Il-proġett TISĦIĦ TAL-INVOLVIMENT (DĠ Impjiegi-VS/2018/0043). Dan il-proġett ġie ffinanzjat 

b'appoġġ mill-Kummissjoni Ewropea. Din il-pubblikazzjoni [komunikazzjoni] tirrifletti biss il-ħsibijiet 

tal-awtur, u l-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli għal kull użu li jista' jsir mill-

informazzjoni li fiha. 

 

  



INFORMAZZJONI U KONSULTAZZJONI TAT-TREJDJUNJINS 
FIL-Greċja (ibbażati fuq rapport tal-proġett INVOLVE VS / 2015/0379) 

 

Għalkemm il-memoranda mal-istituzzjonijiet skadew, is-sitwazzjoni ġenerali fil-Greċja tibqa' 

diffiċli ħafna. Ir-rata tal-qgħad fil-Greċja niżlet iżda tibqa' għolja ħafna mill-bidu tal-kriżi 

ekonomika, filwaqt li l-kompetittività tal-ekonomija Griega ma tjibitx biżżejjed. Barra minn 

hekk, il-klima kummerċjali tidher li hi aħjar dan l-aħħar iżda t-tassazzjoni żżejjed tassorbi l-

fondi u l-kapaċità tal-akkwist mis-suq. Fil-livell tar-relazzjonijiet industrijali, il-kriżi kellha 

impatt devastanti wkoll. It-troika imponiet serje ta' liġijiet ġodda (Il-liġijiet 3899/2010, 

4024/2011, 4046/2012, 4093/2012 u 4172/2013) li heddew in-negozjar kollettiv u l-

istituzzjoni tal-medjazzjoni u tal-arbitraġġ u ġabu lill-moviment tax-xogħol fuq in-naħa 

difensiva. Il-gvern Grieg iddikjara l-intenzjonijiet tiegħu li jerġa' lura għan-"normalità", iżda 

irid jimxi b'passi kawti ħafna biex ma jipproduċix impatt devastanti fuq is-swieq finanzjarji. 

L-informazzjoni u l-konsultazzjoni huma bbażati fuq artikolu 27 (Id-dritt tal-ħaddiema għal 

informazzjoni u konsultazzjoni fi ħdan l-intrapriża) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-

Unjoni Ewropea.  

Kuntest tar-relazzjonijiet industrijali 

ll-kumpaniji qed jiffaċċjaw kriżi, li hi espressa: 

• Fil-livell ta' sjieda b'għeluq, merġers u akkwisti 

• Fil-livell operazzjonali b'għeluq ta' impjanti, unifikazzjoni ta' dipartimenti, 

trasferiment ta' operazzjonijiet lil sottokuntratturi eċċ. 

• Fil-livell ta' organizzazzjoni tax-xogħol permezz ta' attentat li jiġi introdott jew 

miżjuda forom ta' xogħol flessibbli kif ukoll tnaqqis ta' persunal permezz ta' 

inċentivi għal riżenji volontarji, sensji tal-massa, sensji u rotazzjoni tax-xogħol. 

• Fil-livell ta' relazzjonijiet industrijali, in-negozjar kollettiv, kien sostanzjalment 
imnaqqas wara l-introduzzjoni ta' Liġijiet ġodda. Il-paga u s-salarju minimi huma 
stabbiliti bil-liġi (mhux permezz ta' negozjar kollettiv), hemm restrizzjoni tar-rwol 
tal-medjazzjoni u l-arbitraġġ u hemm limitazzjoni tas-saħħa tal-ftehimiet kollettivi 
lil dawk rappreżentati mill-firmatarji. 

 
Il-qagħda fil-Greċja permezz tal-figuri 

Fir-realtà, F'Novembru 2017, il-qgħad laħaq 20.9% (beda b'9.7% f'Awwissu 2009 u bl-ogħla 
jkun 28% f'Lulju 2013). 73.4% ta' dawk qiegħda huma qiegħda fit-tul. 30.94% tal-persuni 
impjegati fis-settur privat jaħdmu b'kuntratti ta' xogħol flessibbli u jirċievu salarju medju ta' 
€389.65. L-SMEs iħaddmu 68% tat-total ta' persuni impjegati. 
 
F'Mejju 2017, ġie osservat il-fenomenu ta' żieda fix-xogħol medju fil-kumpaniji bi 2.36%, bi 
tnaqqis parallel fis-salarji b'0.06% u tal-pagi bi 2.38%. 
 



Kien hemm ukoll tnaqqis fin-numru ta' kumpaniji minn 860,000 għal 600,000, li 252,847 
minnhom għandhom l-impjegati (iIl-bqija jaħdmu għal rashom). 
 
Mit-total tal-impjegati li jaħdmu f'kumpaniji 22.81% għandhom inqas minn 29 sena u 53.63% 
għandhom inqas minn 39 sena. L-irġiel jammontaw għal 53.14% tal-persuni impjegati. 
Fl-2017 kien hemm tnaqqis fil-produttività tax-xogħol b'0.8%. 
 
Madwar 96.9% tal-kumpaniji jimpjegaw inqas minn 10 impjegati u 3.1% tal-kumpaniji 
għandhom 10-249 impjegat. Is-settur tas-servizzi għandu kumpaniji iżgħar mis-settur 
industrijali għalhekk matul il-kriżi it-tnaqqis kien ogħla fis-settur industrijali. In-numru ta' 
SMEs ta' teknoloġija ogħla medja naqas b'40%.  
 
Skont il-Forum Ekonomiku Dinji, il-Greċja għandha it-87post minn 137 pajjiż fir-rigward tal-
kompetittività. 
 
 

Informazzjoni u konsultazzjoni fil-prattika 

M'hemm diffuża l-ebda kultura ta' informazzjoni u konsultazzjoni fil-Greċja. Dan hu 

dovut: 

• Għal-leġiżlazzjoni, li hi kumplessa, frammentata u dejjem tinbidel (għad-

detriment tan-naħa tal-impjegat).  

• Għat-traspożizzjoni ta' Direttivi tal-KE relatati mal-informazzjoni u l-

konsultazzjoni. Għad-Digriet Presidenzjali 240 li jittrasporta d-Direttiva tal-KE 

2002/14, li ma jiddeterminax l-arranġamenti prattiċi għat-twettieq tad-dritt għal 

informazzjoni u konsultazzjoni fil-livell xieraq, kif għandhom jagħmlu l-Istati 

Membri kif mitlub b'mod espliċitu mid-Direttiva. 

• Għall-attitudni ġenerali negattiva tan-naħa tal-impjegatur rigward l-informazzjoni 

u l-konsultazzjoni li tieħu vantaġġ mil-leġiżlazzjoni insuffiċjenti u tipprova tevitaha 

jew tissostitwixxi l-konsultazzjoni b'informazzjoni tipika. 

• Il-konsultazzjoni hi stadju distint u ma tistax tiġi mdeffsa jew imħallta mal-

informazzjoni. 

 

Rappreżentanza tal-ħaddiema 

Fil-Greċja hemm biss ftit kunsilli tax-xogħol. Bħala riżultat, mhux biss in-negozjar kollettiv 

hu l-kompitu tat-trejdjunjins ibbażati fil-kumpanija, iżda l-informazzjoni u l-

konsultazzjoni wkoll.  

L-informazzjoni u l-konsultazzjoni ma jsirux fl-SMEs u f'kumpaniji li m'għandhomx 

trejdjunjin ibbażata fil-kumpanija. F'SMEs u f'kumpaniji li m'għandhomx trejdjunjin 

ibbażata fil-kumpanija, l-informazzjoni u l-konsultazzjoni ma jsiru xejn. Impjegati li 

jaħdmu f'kumpaniji fejn hemm trejdjunjin ibbażata fil-kumpanija huma prattikament l-

uniċi i jistgħu jeżerċitaw id-dritt tal-informazzjoni u tal-konsultazzjoni. 



 

 

Arranġamenti dwar l-Informazzjoni u l-konsultazzjoni 

F'ħafna każijiet dawn isiru fl-uffiċċji tal-kumpanija u l-aġenda tkun ippreparata min-naħa 

tal-impjegatur. 

L-informazzjoni riċevuta qajla hi analitika u ddokumentata u, f'ħafna każi tkun orali.  

Il-konsultazzjoni ġeneralment hi aktar sostanzjali u tieħu aktar ħin iżda hi ġustifikata u t-

tweġibiet dokumentati għall-opinjonijiet li esprimiet it-trejdunjin jibqgħu mhux 

sodisfaċenti.  

L-esperti użati huma avukati. 

L-informazzjoni tal-bqija tal-impjegati tal-kumpanija ssir permezz ta' Assemblea Ġenerali. 

Il-miżuri użati biex issir pressjoni fuq il-maniġment tinvolvi t-twaqqif ta' alleanzi, li tiġi 

indirizzata s-soċjetà, jew li jittieħdu azzjonijiet mit-trejdjunjin, bħal strajks, theddid ta' 

strajks u waqfien.  

Ir-riżultati tal-proċeduri ta' informazzjoni u ta' konsultazzjoni jinfluwenzaw aktar 

deċiżjonijiet tal-maniġment, meta l-informazzjoni u l-konsultazzjoni jsiru b'mod tajjeb. 

 

Kumpaniji Multinazzjonali 

L-EWCs issa ilhom jeżistu għal numru konsiderevoli ta' snin. 

Madankollu, il-koordinazzjoni tal-azzjoni fil-livell nazzjonali u Ewropew, anki rigward 

każijiet bħall-għeluq ta' impjanti li jridu jiġu diskussi fl-EWC, s'issa ma tidhirx li hi acquis. 

Għal dan jista' jikkontribwixxi l-fatt li jista' jkun hemm aktar minn sit wieħed, u l-wieħed 

li jkun qed jagħmel użu mill-informazzjoni għandu rappreżentanza fl-EWC permezz ta' 

rappreżentant li jaħdem f'sit ieħor tal-grupp fil-Greċja. 

Sanzjonijiet 

Is-sanzjonijiet mhumiex effettivi, dissważivi jew proporzjonati kif previst. Dan hu dovut 

għal diversi raġunijiet: 

• Id-Digriet Presidenzjali jirreferi biss għal multi, minflok, il-Liġi 405/12 għall-EWCs 

tirreferi għal sanzjonijiet penali wkoll. 

• Id-Deċiżjoni Ministerjali rispettiva 2063/11 li tikkaratterizza s-serjetà tal-offiża 

tal-impjegatur rigward l-informazzjoni u l-konsultazzjoni hi kkaraterizzata bħala 

"baxxa".  

• Is-sistema ġuridika tieħu wisq żmien biex tiġġudika każ u tagħti s-senteza 

rispettiva, li jgaħmilha ineffettiva. 



 

 

 

Parir lil trejdjunjonisti oħra 

• Biex jiżguraw l-unità u s-solidarjetà tal-impjegati, tat-trejdjunjins u tal-

istituzzjonijiet soċjali  

• Biex jistudjaw il-leġiżlazzjoni, jkunu jafu d-drittijiet tagħhom u l-proċedura ta' 

infrmazzjoni u konsultazzjoni sew  

• Biex barra esperti ekonomiċi jużaw l-avukati 

• Biex jitolbu informazzjoni bil-miktub u jżommu minuti bil-miktub 

• Biex jiżviluppaw attitudni pożittiva lejn l-informazzjoni u l-konsultazzjoni,  

• Biex jiżviluppaw aktar il-ħiliet ta' negozjar u ta' konsultazzjoni tagħhom 

• Biex jintużaw il-mezzi legali kollha disponibbli, inkluż miżuri interim. 

Rakkomandazzjonijiet 

• Definizzjoni aħjar tat-termini informazzjoni u konsultazzjoni 

• Definizzjoni aħjar ta' dak li hu mfisser b'"ħin xieraq għal informazzjoni" 

• Previżjoni ta' sanzjonijiet li huma effettivi, dissważivi u proporzjonati 

• Aktar speċifikazzjoni tad-Direttiva u traspożizzjoni aktar korretta tad-Direttiva fil-Liġi 

Griega. 


