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Petizzjoni 0598/2006 mressqa minn Christos Chatzianastasiou (Grieg), rigward in-
nuqqas ta’ twettiq tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 dwar il-
ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, l-UNICE u ċ-CEEP fil-
Greċja

1. Sommarju tal-petizzjoni

Dak li ressaq il-petizzjoni jilmenta dwar in-nuqqas ta’ twettiq tad-Direttiva tal-Kunsill 
1999/70/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999, dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż 
mill-ETUC, l-UNICE u ċ-CEEP, fil-Greċja. Huwa jirreferi f’dan ir-rigward għat-tlaqqigħ 
ħażin bejn id-Digriet Presidenzjali nru. 164/2004 u l-Liġi nru. 3320/2005/23-2-2005 li bis-
saħħa tagħhom id-direttiva msemmija fuq kellha tkun trasposta fil-liġi Griega, u jenfasizza l-
fatt li d-dispożizzjonijiet ta’ dawn l-atti legali Griegi jinsabu f’konflitt mal-prinċipju ta’ 
nuqqas ta’ diskriminazzjoni li hemm referenza għalih fid-direttiva. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-15 ta’ Diċembru 2006. Intalab tagħrif mill-Kummissjoni skond ir-
Regola 192(4).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Mejju 2007.

Sfond

Dak li ressaq il-petizzjoni ilu impjegat bħala ħaddiem amministrattiv fl-Università ta’ 
Panteion f’Ateni f’impjieg mhux definit minn Jannar 2006 u qabel kien ħadem b’kuntratti ta’ 
żmien fiss għal tmien snin u mill-1999 beda jaħdem bi grad akkademiku. Fl-2006 il-kuntratti 
ta’ żmien fiss preċedenti tbiddlu f’kuntratti mhux definiti bi qbil mad-dispożizzjonijiet fid-
Digriet Presidenzjali 164/2004.

Dak li ressaq il-petizzjoni jilmenta li s-servizz li ta qabel ma rċieva kuntratt mhux definit ma 
tqiesx f’termini ta’ anzjanità rigward “il-benefiċċji għall-gradwati”. B’mod iktar speċifiku, 
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dak li ressaq il-petizzjoni jistqarr li ħaddiema permanenti huma intitolati għall-benefiċċji bħal 
dawn wara tmien snin ta’ servizz bi grad akkademiku bi qbil ma’ l-Artikolu 70(2) tal-Liġi 
2683/1999, iżda li t-tmien snin ta’ servizz huma kkalkulati biss fuq il-bażi tas-servizz 
f’impjieg mhux definit jew permanenti skond l-Artikolu 1(5) tal-Liġi 3320/2005 dwar ir-
regolazzjoni tal-kwistjonijiet ta’ l-istaff fis-settur pubbliku u l-entitajiet legali fis-settur 
pubbliku aktar wiesa’ u fl-awtoritajiet tal-gvern lokali. 

Dak li ressaq il-petizzjoni jistqarr li fl-opinjoni tiegħu dawn ir-regoli marbutin ma’ l-
intitolament għal “benefiċċji għall-gradwati” jiksru l-prinċipju ta’ l-ugwaljanza u n-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni għall-ħaddiema fil-post tax-xogħol kif stipulat fid-Direttiva 1999/70/KE 
dwar xogħol għal żmien fiss.1

Il-kummenti tal-Kummissjoni

Klawsola 4 tal-ftehim qafas anness mad-Direttiva 1999/70/KE tistipula l-prinċipju ta’ nuqqas 
ta’ diskriminazzjoni bejn il-ħaddiema fuq kuntratti għal żmien fiss u mhux definiti f’rabta 
mal-kondizzjonijiet ta’ l-impjieg u tistqarr dan li ġej:  

1. Fejn għandhom x'jaqsmu l-kondizzjonijiet ta' l-impjieg, ħaddiema għal terminu fiss 
m'għandhomx ikunu ttrattati b'mod inqas favorevoli minn ħaddiem permanenti komparabbli 
biss minħabba li għandhom kuntratt [jew relazzjoni] għal terminu fiss sakemm trattament 
differenti ma jkunx iġġustifikat fuq bażi oġġettiva. 
2. Meta jkun adattat, għandu japplika l-prinċipju ta' pro rata temporis. 
3. L-arranġamenti għall-applikazzjoni ta' din il-klawsola għandhom ikunu definiti mill-Istati 
Membri wara konsultazzjoni ma' l-imsieħba soċjali, wara li jkunu kkunsidrati l-liġi 
komunitarja u l-liġi nazzjonali, il-ftehimiet kollettivi u l-prattika. 
4. Kwalifiki tal-perjodu tas-servizz irrelatati għall-kondizzjonijiet partikolari ta' l-impjieg 
għandhom ikunu l-istess għall-ħaddiema għal terminu fiss kif ukoll għall-ħaddiema 
permanenti ħlief meta kwalifiki tat-tul ta' servizz differenti huma ġġustifikati fuq bażi 
oġġettivi.

Il-kunċett “ħaddiem permanenti komparabbli” huwa mfisser fil-Klawsola 3.2 tal-ftehim qafas, 
li tispeċifika li għandu x’jaqsam ma’ “ħaddiem b'kuntratt jew relazzjoni ta' impjieg għal 
żmien indefinit, fl-istess stabbiliment, ingaġġat fl-istess xogħol jew xogħol/impjieg simili, 
wara li tingħata attenzjoni xierqa għall-kwalifiki/kapaċitajiet”.  

Ir-regoli li għalihom qiegħed jirreferi dak li ressaq il-petizzjoni ma kienux innotifikati fil-
kuntest tad-Direttiva 1999/70/KE. Qabel ma ssir evalwazzjoni tal-kompatibiltà ta’ dawn ir-
regoli u s-sistema tal-kondizzjonijiet għall-intitolament għal “benefiċċji għall-gradwati” fis-
settur pubbliku Grieg mad-Direttiva kkonċernata, huwa meħtieġ li l-awtoritajiet Griegi 
jintalbu jagħtu iktar tagħrif u kjarifiki rigward is-sitwazzjoni skond il-liġi Griega. 

Konklużjonijiet

Il-Kummissjoni se tgħarraf lill-Parlament Ewropew dwar l-evalwazzjoni tagħha tal-
kwistjonijiet li tqajmu f’din il-petizzjoni meta tirċievi iktar tagħrif dwar is-sitwazzjoni skond 
il-liġi Griega mill-awtoritajiet nazzjonali. Il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet nazzjonali 
sabiex iwieġbu fi żmien xahrejn.  


