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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1620/2008, imressqa minn Konstantinos Anastopoulos, ta’ nazzjonalità 
Griega, f’isem l-assoċjazzjoni tal-konsulenti tat-taxxa Griegi ‘P.E.F.E.’, b’2 firem 
oħra, dwar in-nuqqas tal-awtoritajiet Griegi għar-reġistrazzjoni tal-artijiet li 
jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KE dwar l-
obbligu ta’ min iħaddem li jgħarraf lill-ħaddiema bil-kondizzjonijiet applikabbli 
għall-kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jagħmel referenza għall-uffiċini temporanji li nfetħu b’konnessjoni mal-
eżerċizzju attwali ta’ reġistrazzjoni tal-artijiet mill-awtoritajiet Griegi. Il-petizzjonant isostni li 
x-xogħol ta’ reġistrazzjoni qiegħed isir minn ħaddiema b’kuntratt li qegħdin jaħdmu 
f’kondizzjonijiet, u partikolarment, ħinijiet li jmorru kontra d-Direttiva tal-Kunsill 91/533/KE 
dwar l-obbligu ta’ min iħaddem li jgħarraf  lill-ħaddiema bil-kondizzjonijiet applikabbli għall-
kuntratt jew għar-relazzjoni tal-impjieg.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta' Marzu 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Ġunju 2009.

'Il-petizzjoni

L-Assoċjazzjoni Panellenika tal-Konsulenti tat-Taxxa "P.E.F.E." qed tilmenta dwar ksur tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja (id-Direttiva 91/533/KEE). B'mod partikolari, "P.E.F.E." tinnota li, 
wara żjarat minn membri tal-korp tat-tmexxija tagħha f'diversi uffiċċji katastali mwaqqfa bid-
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deċiżjoni ta' "HEMCO"1 għall-iskop li jirċievu d-dikjarazzjonijiet rikjesti bil-Liġi 2308/1995, 
beda jidher li l-impjegati li jaħdmu hemmhekk fuq bażi ta' impjieg dipendenti ma jafux 
x'inhuma l-kundizzjonijiet tal-kuntratt tal-impjieg individwali tagħhom, minħabba li dawk li 
jħaddmuhom ma tawhomx id-dokument meħtieġ bil-liġi (Artikolu 2 tad-Digriet Presidenzjali 
156/1994) li timplimenta d-Direttiva 91/533/KEE.

Il-kuntest legali

Il-liġi tal-UE

Id-Direttiva 91/533/KE2 tipprevedi fl-Artikolu 2 li min iħaddem huwa obbligat li jinforma lill-
impjegati dwar l-aspetti essenzjali tal-kuntratt tar-relazzjoni tal-impjieg, inklużi mill-inqas 
dawn li ġejjin: 

(a) l-identitajiet tal-partijiet; 

(b) il-post tax-xogħol; 

(c) (i) it-titolu, grad, natura jew kategorija tax-xogħol li għalih il-ħaddiem hu impjegat; jew 
(ii) speċifikazzjoni jew deskrizzjoni qasira tax-xogħol; 

(d) id-data tal-bidu tal-kuntratt jew tar-relazzjoni tal-impjieg;

(e) fil-każ ta' kuntratt jew relazzjoni tal-impjieg temporanji, id-dewmien mistenni tagħhom;

(f) l-ammont tal-liv imħallas li għaliħ hu intitolat l-impjegat jew, fejn dan ma' jistax ikun 
indikat meta tingħata l-informazzjoni, il-proċeduri għall-allokazzjoni u d-determinazzjoni ta' 
dan il-liv;

(g) it-tul tal-perjodi ta' avviż li għandu jiġi osservat minn dak li jħaddem u l-impjegat jekk il-
kuntratt jew ir-relazzjoni tal-impjieg tagħhom jintemmu jew, fejn dan ma' jkunx jista' jiġi 
indikat meta' tingħata l-informazzjoni, il-metodu tad-determinazzjoni ta' dawn il-perjodi ta' 
avviż;

(h) l-ammont bażiku tal-bidu, l-elementi komponenti l-oħra u l-frekwenza tal-pagament tar-
remunerazzjoni li għalihom l-impjegat hu intitolat;

(i) it-tul tal-ġurnata jew ġimgħa tax-xogħol normali tal-impjegat;

(j) fejn ikun xieraq;

(i) il-ftehim kollettiv li jirregola l-kundizzjonijet tax-xogħol tal-impjegat;

                                               
1 L-Organizzazzjoni Kartografika u Katastali Ellenika.
2 It-test sħiħ tad-Direttiva jinsab hawn: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0533:MT:NOT
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(ii) fil-każ ta' ftehimiet kollettivi konklużi barra s-settur minn korpi jew istituzzjonijiet 
konġunti speċjali, l-isem tal-korp kompetenti jew tal-istituzzjoni konġunta li fiha kienu ġew 
konklużi l-arranġamenti.

L-Artikolu 3 tad-Direttiva jipprevedi l-mezzi li bihom għandha ssir in-notifikazzjoni tal-
informazzjoni meħtieġa minn min iħaddem u l-waqt meta għandha ssir.   

Il-liġi nazzjonali

Il-Greċja ttrasponiet id-Direttiva hawn fuq imsemmija fis-sistema legali interna tagħha 
permezz tad-Digriet Presidenzjali Nru. 156/1994.

L-Artikolu 2 ta' dan id-Digriet jipprevedi li min iħaddem huwa obbligat li jinforma lill-
impjegati dwar l-aspetti essenzjali tal-kuntratt jew tar-relazzjoni tal-impjieg, inklużi mill-
inqas l-elementi stipulati fit-tieni subparagrafu ta' din id-dispożizzjoni.

L-artikolu 3 tad-Digriet jipprevedi l-mezzi (kuntratt bil-miktub jew dokument ieħor) li bihom 
għandha ssir in-notifikazzjoni tal-informazzjoni minn min iħaddem u l-waqt (mhux aktar tard 
minn xahrejn wara l-bidu tal-impjieg) meta għandha ssir.   

Barra minn hekk, l-Artikolu 7 tad-Digriet jipprevedi li, f'konformità mal-Artikolu 8 tad-
Direttiva, jekk min iħaddem jikser id-dispożizzjonijiet tiegħu jista' jeħel multi imposti mill-
Ispettur tax-Xogħol kompetenti.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Il-Kummissjoni fil-prinċipju hija kompetenti biex timmoniterja t-traspożizzjoni korretta tal-
leġiżlazzjoni Komunitarja fis-sistemi legali nazzjonali tal-Istati Membri.

Huwa f'idejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, inklużi t-tribunali, li japplikaw fil-prattika 
l-liġijiet li jittrasponu, fir-rispett dovut tar-rekwiżiti Komunitarji. 

Konklużjoni

Il-petizzjonant huwa mistieden jirreferi dan il-każ lill-awtoritajiet kompetenti fil-livell 
nazzjonali, b'mod li jirrimarka li min iħaddem kiser l-obbligi relatati man-notifikazzjoni tal-
informazzjoni dwar ir-relazzjonijiet kuntrattwali tal-ħaddiema kkonċernati.'


