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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0300/2007, mressqa minn Christos Nikoloutsopoulos u Konstantinos 
Tokatlidis (ta' nazzjonalità Griega), li tinkludi 33 firma, dwar nuqqas ta’ 
konformità fil-Greċja mad-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE dwar il-ftehim qafas 
dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u miċ-CEEP

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanti, li huma l-avukati li jirrappreżentaw it-33 ko-firmatarju, jgħidu li l-istitut 
Grieg ta’ l-assigurazzjoni ta’ l-agrikoltura (EL.G.A.), korp li huwa proprjetà ta’ l-Istat
b’personalità legali taħt liġi privata, ma kkonformax mad-direttiva msemmija fuq fir-rigward 
ta’ 33 kuntratt ta’ l-impjiegi għal terminu fiss. Il-petizzjonanti jinnotaw ukoll li dawk li 
għandhom kuntratt ġew mogħtija kuntratti għal terminu fiss separati minn intervalli ta’ żmien, 
li skond ir-regoli attwali jagħmluha possibbli li jiskapulaw ir-rekwiżit li jaqilbu kuntratt 
b’terminu fiss f’wieħed permanenti. Peress li l-awtoritajiet legali kompetenti għadhom ma 
laħqux deċiżjoni finali fil-każijiet miġjuba f’din il-konnessjoni, il-petizzjonanti qegħdin 
jitolbu lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni bil-għan li d-direttiva msemmija fuq f’dan il-
każ speċifiku tiġi implimentata b’mod immedjat, biex b’hekk il-ħaddiema inkwistjoni 
b’kuntratti b’terminu fiss ma’ l-EL.G.A. ikunu jistgħu jiġu assigurati trattament ugwali u 
jingħataw il-forma ta’ kuntratt tax-xogħol li huma intitolati għalih skond il-leġiżlazzjoni ta’ l-
UE.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar is-7 ta’ Awwissu 2007. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex 
tagħti informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar id-19 ta’ Diċembru 2007.

Il-każ ġie rreġistrat ukoll mill-Kummissjoni bħala ilment. 
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Fl-2005, numru ta’ impjegati ta’ ELGA (kumpanija taħt il-liġi privata fis-settur pubbliku aktar 
wiesa’, li fl-intier tagħha hija proprjetà ta’ l-amministrazzjoni pubblika) kellhom iħallu l-
impjieg tagħhom minħabba li l-kuntratti tagħhom b’terminu fiss waqgħu. L-impjegati 
konċernati nfushom indirizzaw lilhom innifishom quddiem il-qrati ċivili fejn sostnew li huma 
kienu intitolati għal kuntratti għal żmien indefinit. Huma għażlu li jieħdu azzjoni legali; huma 
fetħu kawża “normali” l-qorti u applikaw għal soljiev temporanju. Qorti distrettwali waħda 
qatgħetha favur tagħhom iżda d-deċiżjoni ġiet appellata mill-konvenut. L-impjegati 
rnexxielhom ukoll jiksbu ordnijiet provviżorji. Dawn l-ordnijiet obbligaw lill-kumpanija
ELGA biex terġa’ ddaħħal lill-impjegati fuq bażi provviżorja. L-ordnijiet ma ġewx rispettati 
minn ELGA, minħabba li ELGA rreferiet għar-regoli proċedurali mibdula li stabbilixxew li 
ordnijiet provviżorji ma kienux infurzabbli kontra s-settur pubbliku aktar wiesa’ (in-nuqqas 
ta’ infurzar ta’ deċiżjonijiet interim kontra s-settur pubbliku aktar wiesa’ fil-Greċja diġà nġieb 
għall-attenzjoni tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet tal-PE permezz tal-petizzjoni Nru. 455/2005). 
L-impjegati kisbu wkoll deċiżjoni fuq soljiev temporanju mill-qorti favurihom li 
tissalvagwardja l-ordnijiet provviżorji. Madankollu, huma kellhom jinnotifikaw bid-deċiżjoni 
interim tagħhom lill-Avukat ta’ l-Istat ta’ l-Areios Pagos (il-Qorti Suprema fi kwistjonijiet 
ċivili u kriminali), billi skond l-Att 3388/2005 Artikolu 4e, paragrafu 4, l-Avukat ta’ l-Istat ta’ 
l-Areios Pagos għandu d-dritt li japplika għal reviżjoni ta’ kwalunkwe deċiżjoni tal-qorti li 
tagħti soljiev temporanju, jekk skond l-opinjoni tiegħu jitfaċċaw kwistjonijiet ta’ interess 
ġenerali u jekk il-konvenuti jkunu l-amministrazzjoni pubblika, korpi tal-gvern lokali u 
persuni oħra taħt il-liġi pubblika, kif ukoll persuni legali oħrajn taħt il-liġi privata fis-settur 
pubbliku aktar wiesa’, li fl-intier tagħhom huma proprjetà ta’ l-amministrazzjoni pubblika. L-
Avukat ta’ l-Istat ippreżenta reviżjoni u l-każ kien diskuss fil-plenarja ta’ l-Areios Pagos, li 
annullat id-deċiżjoni interim u rreferietha lura lill-qorti inizjali. L-Areios Pagos eskludiet 
modi oħra minn dawk li huma stipulati fid-Digriet Presidenzjali (DP) 164/04 biex il-kuntratti 
tax-xogħol b’terminu fiss jinbidlu f’kuntratti ta’ żmien indefinit billi qisithom bħala li jmorru 
kontra l-kostituzzjoni.

Il-petizzjonanti jsostnu li l-azzjoni għal soljiev temporanju kienet immirata biex tagħti 
protezzjoni lill-kwerelanti, li hija bbażata fuq id-Direttiva 1999/70, b’mod partikolari l-
Klawżola 5 (miżuri biex jiġi evitat l-abbuż) u jgħidu wkoll li l-impjegati li jridu jinfurzaw id-
drittijiet tagħhom li joħorġu mid-Direttiva 1999/70/KE tħallew mingħajr ħarsien ġudizzjarju 
effettiv. Huma jsostnu wkoll li l-Istat Grieg naqas li jittrasponi d-Direttiva 1999/70/KE b’mod
korrett, billi kuntrarju għal dak li tgħid il-Klawżola 8 (3) tad-Direttiva huwa naqqas il-
protezzjoni mogħtija mil-liġi Nru 2112/1920. Fl-aħħarnett, jekk l-Avukat ta’ l-Istat ta’ l-
Areios Pagos jingħata d-dritt estrem li ssir reviżjoni ta’ kwalunkwe deċiżjoni tal-qorti li tagħti 
soljiev temporanju, jekk skond l-opinjoni tiegħu, jitfaċċaw kwistjonijiet ta’ interess ġenerali u 
jekk il-konvenuti jkunu s-settur pubbliku aktar wiesa’, il-prinċipji tal-Proċedura Ċivili Griega, 
id-dritt għal smigħ ġust, jiġu mfixkla.

Il-leġiżlazzjoni Griega li tittrasponi d-Direttiva 1999/70/KE f’liġi nazzjonali issa tidher li hija 
korretta. Madankollu, numru ta’ kwistjonijiet fir-rigward ta’ l-applikazzjoni tar-regoli stipulati 
f’din id-Direttiva matul il-perjodu transizzjonali, meta d-Direttiva kienet għadha ma ġietx 
trasposta kif suppost, baqgħu suġġetti għal għadd numeruż ta’ każijiet pendenti quddiem il-
qrati nazzjonali, iżda ma’ dawn inżidu wkoll ilmenti, petizzjonijiet u mistoqsijiet 
parlamentari. 

Skond dak li taf il-Kummissjoni, l-Artikolu 20 ta’ l-Att 3301/2004 li introduċa in-non-
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infurzar ta’ ordnijiet interim u deċiżjonijiet kontra l-amministrazzjoni pubblika, korpi 
governattivi lokali u persuni oħrajn taħt il-liġi pubblika ġew iddikjarati bħala li jmorru kontra 
l-kostituzzjoni mill-Qorti ta’ l-Appell ta’ Ateni (Deċiżjoni Nru 1837/07). Għalhekk, fuq naħa 
waħda, id-deċiżjonijiet interim meħuda mill-qrati ċivili, li jistipulaw ir-ri-integrazzjoni 
provviżorja ta’ l-impjegati jistgħu jiġu infurzati kontra l-amministrazzjoni pubblika. Min-naħa 
l-oħra, il-Kunsill ta’ l-Istat (il-Qorti Amministrattiva Suprema Griega) aktar kmieni kien 
ikkunsidra li l-qrati kompetenti għas-solvien tat-tilwim li jitfaċċa mill-applikazzjoni ta’ l-
Artikolu 11 tad-DP 164/2004 kienu l-qrati amministrattivi u mhux dawk ċivili minħabba li 
dawn id-dispożizzjonijiet jistipulaw regoli tal-liġi pubblika, li l-implimentazzjoni tagħha hija 
fdata lill-ASEP, li hija awtorità amministrattiva indipendenti. Konsegwentement, id-
deċiżjonijiet ta’ l-ASEP, ippubblikati f’applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 11 
tad-DP 164/2004, huma deċiżjonijiet amministrattivi li jridu jiġu infurzati u jiġġeneraw 
varjazzjonijiet derogatorji, suġġetti għal eżaminazzjoni mill-Kunsill ta’ l-Istat u mill-qrati 
amministrattivi. 

Il-Kummissjoni qegħda tkompli teżamina l-kwistjonijiet imsemmija fuq u għal dan il-għan 
għandha l-ħsieb li titlob lill-awtoritajiet Griegi għal aktar tagħrif u kjarifika. Il-Kummissjoni 
se tieħu f’kunsiderazzjoni l-punti mqajma mill-petizzjonanti f’dak li għandu x’jaqsam mad-
drittijiet ta’ l-Avukat ta’ l-Istat ta’ l-Areios Pagos. L-eżaminazzjoni se tagħti ċ-ċans lill-
Kummissjoni tagħmel evalwazzjoni tas-sistema mqiegħda fis-seħħ mill-awtoritajiet Griegi 
biex jassiguraw l-applikazzjoni u l-infurzar tal-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-
Direttiva 1999/70/KE. 

Fir-rigward tal-mistoqsija dwar jekk l-Istat Grieg naqasx li jittrasponi d-Direttiva 1999/70/KE
b’mod korrett u jekk dan naqqasx il-protezzjoni mogħtija mill-Klawżola 8 (3) tad-Direttiva, 
il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni li, fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni li għandha għad-
dispożizzjoni tagħha fil-preżent, ma ġie stabbilit l-ebda tnaqqis tal-livell ġenerali ta’ 
protezzjoni mogħtija lill-ħaddiema fil-qasam tal-ftehim. 


