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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1376/2007, imressqa minn Eleni Kalampoka, ta’ nazzjonalità 
Griega, dwar nuqqas ta’ konformità mill-Greċja mad-Direttiva tal-Kunsill 
1999/70/KE dwar il-ftehima qafas dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-
ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tiddikjara li l-ODIE (Organizzazzjoni Ellenika tat-Tlielaq taż-Żwiemel) ma 
kkonformatx mad-direttiva msemmija hawn fuq dwar kuntratti ta’ xogħol għal żmien fiss. 
Hija tgħid ukoll li hi u xi 700 ħaddiem ieħor fuq kuntratt ħadmu għal snin sħaħ fuq kuntratti 
fissi ta’ ġurnata waħda, li skont ir-regoli attwali permezz ta’ dan huwa possibbli li ssir 
evażjoni tal-obbligu li kuntratt fuq żmien fiss jinbidel f’wieħed permanenti. Minkejja sentenza 
li ngħatat dwar dan il-każ mill-awtorità Griega ASEP (Kunsill Suprem għall-Għażla tal-
Persunal Ċivili), l-ODIE ma bidlitx il-pożizzjoni tagħha. Għalhekk, il-petizzjonanta titlob lill-
Parlament Ewropew biex jintervjeni sabiex id-direttiva msemmija hawn fuq tiġi implementata 
mingħajr dewmien f’dan il-każ, sabiex il-ħaddiema fuq kuntratt fiss fil-kwistjoni tal-ODIE 
jingħataw trattament ugwali u t-tip ta’ kuntratt ta’ xogħol li huma intitolati għalih skont il-
leġiżlazzjoni tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Mejju 2008.  Il-Kummissjoni ġiet mistiedena biex tagħti
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-26 ta’ Settembru 2008.

Il-petizzjonanta ilha taħdem part-time (ġeneralment 3 ijiem fil-ġimgħa) b’kuntratti ta’ ġurnata 
waħda għall-Organizzazzjoni Ellenika tat-Tlielaq taż-Zwiemel (ODIE) dawn l-aħħar 23 sena,
u hija applikat ma’ min iħaddimha biex taqleb għal kuntratt indefinit skont il-kondizzjonijiet 
speċifikati fl-Artikolu 11 tal-PD 164/2004. Hija tinfurmana li hemm madwar 700 persuna 
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oħra fl-istess sitwazzjoni. L-ODIE rrifjutat l-applikazzjonijiet u l-petizzjonanta u oħrajn 
għamlu appell mal-Kunsill Suprem għall-Għażla tal-Persunal Ċivili (ASEP), kif provdut fl-
Artikolu 11. Il-petizzjonanta tinfurmana li l-Kumitat tal-ASEP iddeċieda li fl-2005 d-
deċiżjoni tal-ODIE kienet "ħażina" u rrefera l-każ lura lill-Bord tad-Diretturi tal-ODIE sabiex 
dan jasal għal deċiżjoni oħra. S’issa l-każ għadu ma ġiex risolt.

Id-Direttiva 1999/70/KE rigward il-ftehima qafas dwar ix-xogħol fiss konkluża mill-ETUC, l-
UNICE u s-CEEP1 (minn issa ’l quddiem imsejħa "id-Direttiva") ġiet trasposta fil-Greċja 
għas-settur pubbliku mid-Digriet Presidenzjali (PD) 164/2004. Il-Greċja ttrasponiet id-
Direttiva xi sentejn wara l-iskadenza għat-traspożizzjoni u l-Artikolu 11 indirizza d-
dispożizzjonijiet ta’ tranżizzjoni għall-impjegati li kellhom kuntratt ta’ żmien fiss meta l-PD 
164/2004 daħlet fis-seħħ, jew fit-tliet xhur ta’ qabel. Dan l-Artikolu jipprovdi li kuntratti fuq 
terminu fiss ta’ żmien jistgħu jinbidlu f’kuntratti fuq żmien indefinit, jekk l-impjegat 
b’terminu fiss jissodisfa r-rekwiżiti kumulattivi stipulati fil-paragrafu 1.

Barra minn hekk, l-Artikoli 5 u 6 tal-liġi Griega jitrassponu r-rekwiżiti fil-Klawżola 5 tal-
ftehima qafas annessa mad-Direttiva sabiex jipprovdu miżuri biex jiġu evitati l-abbuż tal-
kuntratti suċċessivi b’terminu fiss.

L-Artikolu 5 jipprovdi li l-kuntratti suċċessivi ma jistgħux jiġu konklużi bejn l-istess persuna 
li tħaddem u l-istess impjegat għall-istess xogħol jekk il-perjodu bejn dawn il-kuntratti jkun 
ta’ inqas minn 3 xhur, sakemm dan ma jkunx ġustifikat b’raġuni oġġettiva. Aktar minn 3 
kuntratti suċċessivi huwa pprojbit, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet oġġettivi.

L-Artikolu 6 jispeċifika li l-perjodu massimu għal kuntratti b’terminu fiss jista’ jeċċedi biss 
24 xahar f’ċirkostanzi speċjali, u eżempji ta’ dan jinkludu persunal maniġerjali, ħaddiema 
mqabbda għal proġett ta’ riċerka jew għal programmi sussidjati jew finanzjati, jew ħaddiema 
mqabbda biex jissodisfaw obbligi li ġejjin minn kuntratti ma’ organizzazzjonijiet 
internazzjonali.

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja, fil-każ C-212/04 Adeneler ikkonfermat li l-konverżjoni ta’
kuntratt b’terminu fiss f’wieħed indefinit mhijiex meħtieġa mid-Direttiva. Fil-każ C-268/06 
Impact, il-Qorti kkonfermat li l-Klawżola 5(1) tal-ftehima qafas (Miżuri għall-prevenzjoni ta’
abbuż) annessa mad-Direttiva ma kellhiex effett dirett sabiex wieħed ikun jista’ jiddependi 
fuqha b’mod dirett f’qorti nazzjonali. B’konsegwenza ta’ dan, mhemmx rekwiżit tal-liġi 
komunitarja li kuntratti fissi jiġu konvertiti f’kuntratti fuq żmien indefinit, u lanqas hemm 
dritt li wieħed ikun protett minn miżuri għall-prevenzjoni ta’ abbuż fil-perjodu bejn l-
iskadenza għal traspożizzjoni u d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Madankollu, l-awtoritajiet Griegi għażlu li jwaqqfu dispożizzjonijiet ta’ transizzjoni bħala 
kumpens għat-traspożizzjoni tard tad-Direttiva. Mhuwiex ċar fil-petizzjoni jekk l-ODIE 
għadhiex timpjega ħaddiema fuq kuntratti ta’ ġurnata waħda, li jista’ jkun ksur kontinwu tal-
Klawżola 5 tal-ftehima annessa mad-Direttiva.

                                               
1 OJ L 175 10.7.1999, p. 43.
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Il-Kummissjoni bi ħsiebha tikteb lill-awtoritajiet Griegi għal aktar informazzjoni rigward ir-
rifjut tal-ODIE li taċċetta l-applikazzjoni mill-petizzjonanta u 700 persuna oħra fl-istess 
sitwazzjoni li għamlu t-talba. Barra minn hekk, il-Kummissjoni se tistaqsi dwar il-prattika 
attwali tal-ODIE fir-rigward ta’ kuntratti suċċessivi ta’ ġurnata waħda. Il-Kummissjoni se 
taġġorna lill-Kumitat għall-Petizzjonijiet meta tirċievi risposta mill-awtoritajiet Griegi.


