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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0296/2004 mressqa minn Irini Savvidou (Grieg), f’isem l-Assoċjazzjoni 
Muniċipali Veria ta’ l-Istaff Impjegat b’Kuntratti Lokali f’Veria (‘Somatio 
Ergazomenon sta Topika Simfona Apascholisis Dimou Verias’) u ko-firmatarju, dwar 
allegat abbuż tas-sistema ta’ ngaġġ ta’ nies b’kuntratti temporanji.

1. Sommarju tal-Petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni li hu ċ-Chairman ta’ l-assoċjazzjoni msemmija hawn fuq, isostni li 
wara l-elezzjonijiet muniċipali tal-2002, l-awtoritajiet muniċipali ta’ Veria ġabu fit-tmiem il-
kuntratti ta’ l-impjieg temporanju ta’ 115–il membru ta’ l-istaff muniċipali. Dak li ressaq il-
petizzjoni jsostni li l-ingaġġ u t-tkeċċijiet ikunu ta’ spiss politikament motivati u li l-
awtoritajiet Griegi qegħdin jiksru l-leġiżlazzjoni ta’ l-UE dwar l-ingaġġ temporanju b’mod 
partikolari d-dispożizzjonijiet dwar il-protezzjoni tad-drittijiet soċjali bażiċi ta’ l-impjegati. 

2. Ammissibilita’

Dikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Settembru 2004. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
taħt ir-Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, waslet fis-17 ta’ Marzu 2005.

Dak li ressaq il-petizzjoni lmenta mill-fatt li l-ħaddiema fil-muniċipalità ta’ Veria tkeċċew 
wara 36 xahar ta’ impjieg kontinwu għalkemm huma ħadu ħsieb b’impenn il-bżonnijiet 
permanenti u ta’ kuljum tal-muniċipalità u tal-pubbliku. Il-kwerelant għalhekk jitlob lill-
Unjoni Ewropeja u l-Istat Grieg biex jieħdu ħsieb li d-direttivi tal-Komunità dwar ir-
relazzjonijiet tax-xogħol ikunu implimentati minnufih, li l-kuntratti tax-xogħol għal żmien 
definit ta’ dawn il-ħaddiema jiġu rikonoxxuti bħala kuntratti għal żmien indefinit u li dawn il-
ħaddiema jkunu assigurati l-istess salarji u sigħat ta’ xogħol daqs l-uffiċjali muniċipali. 

Skond id-Direttiva 99/70/KE dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-
ETUC, mill-UNICE u miċ-CEEP1, l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jevitaw 
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abbuż li jinħoloq minn kuntratti suċċessivi għal żmien definit. Huma jistgħu jagħżlu li 
jintroduċu raġunijiet oġġettivi li jiġġustifikaw tiġdid, tul ta’ żmien massimu jew numru 
massimu ta’ tiġdid tal-kuntratti jew relazzjonijiet ta’ xogħol għal żmien definit.  

Huma l-Istati Membri li, wara konsultazzjoni ma’ l-imsieħba soċjali, jiddeterminaw fejn hu 
xieraq, taħt liema kondizzjonijiet il-kuntratti għal żmien definit jibdew jiġu rikonuxxuti bħala 
“suċċessivi” u meta jiġu rikonoxxuti bħala kuntratti għal żmien indefinit. Id-Direttiva ma 
tintitolax ħaddiema fuq kuntratt għal żmien definit għal kuntratti għal żmien indefinit. Jekk il-
kuntratti għal żmien definit tal-ħaddiema tal-muniċipalità ta’ Veria għandhomx jiġu mibdula 
f’karigi permanenti jew jekk il-kuntratti għandhomx jiskadu hija materja li għandha tiġi 
deċiża mill-Greċja.  

L-ewwel leġiżlazzjoni ta’ implimentazzjoni fil-Greċja, li daħlet fis-seħħ fit-2 t’April 2003, ma 
kinitx sodisfaċenti, rigward il-miżuri biex jiġi evitat abbuż minn kuntratti għal żmien definit 
suċċessivi. Madankollu l-Greċja ħarġet digriet ġdid fid-19 ta’ Lulju 2004 u li jibdel is-
sitwazzjoni għas-settur pubbliku. Minbarra li jibdel ċerti kuntratti għal żmien definit f’karigi 
permanenti, ir-regola ġenerali hija li dawk il-kuntratti għal żmien definit li jeċċedu it-tul ta’ 
żmien massimu huma dikjarati nulli u nvalidi b’kumpens li għandu jingħata lill-ħaddiema u 
sanzjonijiet lil min iħaddem.  

Ir-regoli dwar kuntratti għal żmien definit suċċessivi fid-digriet il-ġdid issa jidher li huma 
konformi mad-Direttiva dwar ix-xogħol għal żmien definit. Id-Digrieti Griegi jimplimentaw 
ukoll Klawsola 4 tal-ftehim qafas mad-Direttiva, li tgħid li rigward il-kundizzjonijiet tax-
xogħol, il-ħaddiema b’kuntratti ta’ żmien definit m’għandhomx ikunu ttrattati b’inqas 
vantaġġi mill-ħaddiema permanenti komparati magħhom kemm-il darba t-trattament 
differenti ma jkunx ġustifikat b’raġuni oġġettiva.  

4. Tweġiba addizzjonali mill-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Marzu 2006.

Id-Direttiva 1999/70/KE dwar ix-xogħol għal żmien definit kellha tiġi trasposta fil-Greċja sal-
10 ta’ Lulju 2002. Minn dak iż-żmien il-Greċja avżat lill-Kummissjoni li d-Direttiva ġiet 
trasposta bi tliet Digrieti Presidenzjali, 81/2003 tat-2 April 2003, 164/2004 tad-19 ta’ Lulju 
2004 u 180/2004 tat-23 t’Awwissu 2004. Il-Kummissjoni rċeviet ukoll numru ta’ 
petizzjonijiet, kollha jressqu diversi lmenti dwar it-traspożizzjoni tad-Direttiva fil-Greċja.

Wara analiżi bir-reqqa tad-Digrieti Presidenzjali msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni ma 
tarax li se jkun hemm bidu ta’ proċeduri dwar ksur ta’ liġi kontra l-Greċja talli ma għamlitx it-
traspożizzjoni tad-Direttiva 199/70/KE. Irid jingħad ukoll li qabel jingħalaq kull ilment, il-
kwerelanti individwali se jingħataw l-opportunità li jressqu l-veduti tagħhom. 

5. Tweġiba addizzjonali mill-Kummissjoni, li waslet fit-28 ta’ Frar 2007.

Tikkonċerna wkoll petizzjoni nru. 930/2002, il-petizzjoni nru. 233/2003, il-petizzjoni nru.
336/2003, il-petizzjoni nru. 0669/2003, il-petizzjoni nru. 356/2004, il-petizzjoni nru. 
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460/2005, il-petizzjoni nru. 665/2005.

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fl-4 ta’ Lulju 2006 tat is-sentenza dwar il-każ C-212/04 
Adeneler fejn il-Qorti Griega staqsiet mistoqsijiet dwar l-interpretazzjoni u l-effetti tad-
Direttiva 1999/70/KE fid-dawl ta’ ċerti dispożizzjonijiet tad-Digriet Presidenzjali 81/2003. Il-
Qorti sabet li kien hemm problemi għal xi dispożizzjonijiet f’dak id-Digriet. Dawn il-
problemi kienu wkoll ġew identifikati mill-Kummissjoni fi stadju aktar bikri u għalhekk il-
Kummissjoni infurmat lill-awtoritajiet Griegi fl-2004. Id-dispożizzjonijiet kontroversjali fid-
Digriet 81/2003 kienu ġew emendati mid-Digrieti Presidenzjali 164/2004 u 180/2004. Irid 
jingħad ukoll li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fis-sentenza Adeneler ikkonfermat ukoll il-
pożizzjoni tal-Kummissjoni quddiem il-Kumitat għall-Petizzjonijiet f’diversi okkażjonijiet: 
Direttiva 1999/70/KE titlob li l-Istati Membri jintroduċu miżuri biex jevitaw l-abbuż ta’
kuntratti suċċessivi, imma ma  titlobx li kuntratti għal żmien definit jiġu mibdula f’kuntratti 
għal żmien indefinit sakemm ikun hemm miżuri oħra effettivi li jevitaw l-abbuż. 

Il-Kummissjoni jidhrilha li miżuri bħal dawn kienu introdotti bid-Digrieti Presidenzjali 
164/2004 u 180/2004. Għalhekk, l-ilmenti kollha relevanti mressqa quddiem il-Kummissjoni 
dwar it-traspożizzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE dwar ix-xogħol għal żmien definit fil-Greċja, 
mit-tliet Digrieti Presidenzjali, 81/2003 tat-2 t’April 2003, 164/2004 tad-19 ta’ Lulju 2004 u  
180/2004 tat-23 t’Awwissu 2004 issa ġew magħluqa. 

Barra minn hekk, iż-żewġ elementi li ġejjin, dwar l-applikazzjoni prattika u l-infurzar tal-
leġiżlazzjoni Griega li għamlet it-trasposizzjoni mad-Direttiva 1999/70/KE, għandhom 
jissemmew. 

1) Wara li l-ilmenti ġew magħluqa, il-Kummissjoni rċeviet informazzjoni dwar l-iżviluppi l-
aktar riċenti fil-Greċja li jindikaw li l-qrati ġenerali ddeċidew f’ħafna każi li l-kuntratti 
għal żmien definit fis-settur pubbliku għandhom jinbidlu f’kuntratti għal żmien indefinit 
imma li l-awtoritajiet amministrattivi u dawk ta’ l-awditjar irrifjutaw li jesegwixxu dawn 
id-deċiżjonijiet. Min-naħa, ir-rifjut ta’ dawn l-awtoritajiet biex jaċċettaw il-bidla ta’ 
kuntratti għal żmien definit f’kuntratti għal żmien indefinit minnha nfisha ma tfissirx 
nuqqas ta’ l-awtoritajiet Griegi  biex jimplimentaw id-Direttiva b’mod korrett. Min-naħa l-
oħra jekk il-qrati ġenerali sabu li l-uniku mod effettiv li hemm huwa li l-kuntratti għal 
żmien definit jinbidlu f’kuntratti għal żmien indefinit, ir-rifjut biex jesegwixxu dawn id-
deċiżjonijiet iqajjem problema rigward l-applikazzjoni tad-Direttiva 1999/70/KE sakemm 
dawn id-deċiżjonijiet jikkonċernaw każijiet koperti mid-Direttiva. 

2) Hemm ukoll il-kwistjoni aktar ġenerali relatata mal-leġiżlazzjoni speċjali dwar l-infurzar 
tal-miżuri temporanji kontra l-istat u s-settur pubbliku aktar wiesa’ dwar per eżempju it-
tibdil ta’ kuntratti għal żmien definit. Dan għandu x’jaqsam mal-kwistjonijiet indirizzati 
fil-petizzjoni 455/2005. 

Il-Kummissjoni qed teżamina aktar fid-dettal il-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq u għal dan 
l-iskop, talbet lill-awtoritajiet Griegi għal aktar informazzjoni. Eżami bħal dan iwassal lill-
Kummissjoni biex tagħmel evalwazzjoni tas-sistema li ġiet introdotta mill-awtoritajiet Griegi 
biex tiżgura li l-applikazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni nazzjonali jieħdu post id-Direttiva 
1999/70/KE. 
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