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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1468/2007, imressqa minn Fotini Dermitzaki, ta’ nazzjonalità
Griega, u 34 kofirmatarji, dwar in-nuqqas tal-Greċja biex tikkonforma mad-
Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE dwar il-ftehim qafas dwar xogħol għal 
żmien fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta, li hija avukata u tirrappreżenta l-34 kofirmatarji, tiġbed l-attenzjoni li l-istat 
Grieg u l-awtoritajiet lokali f’Kropia Attikis ma kkonformawx mad-dispożizzjonijiet tad-
direttiva msemmija hawn fuq b’konnessjoni mal-34 kuntratt ta’ xogħol għal żmien fiss. Il-
petizzjonanti jirreferu wkoll għall-fatt li dawk li għandhom il-kuntratt kellhom kuntratti għal 
żmien fiss b’waqfiet, li skont ir-regoli li hemm fis-seħħ bħalissa, jagħmilha possibbli li jiġi 
evitat li kuntratt fuq żmien fiss jinbidel f’wieħed indefinit. Peress li l-qrati nazzjonali 
responsabbli taw sentenza fil-kawża pendenti skont il-kundizzjonijiet xierqa, li l-awtoritajiet 
lokali f’Kropia Attikis għadhom ma tawx kasha, il-petizzjonanti jitlobu lill-Parlament 
Ewropew biex jintervjeni rigward l-implimentazzjoni immedjata tad-Direttiva msemmija 
hawn fuq f’dan il-każ speċifiku, sabiex il-ħaddiema affettwati, li huma impjegati għal żmien 
fiss, mill-amministrazzjoni lokali ta’ Kropia Attikis, ikunu jistgħu jiġu garantiti trattament 
ugwali u t-tip ta’ kuntratti ta’ xogħol li jeħtieġu skont il-liġijiet tal-UE.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fid-29 ta’ Mejju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

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

“Il-petizzjonanta, hija avukata li tirrappreżenta 34 kofirmatarji, li kienu jew huma impjegati 
fuq kuntratti ta’ xogħol għal żmien fiss mill-Muniċipalità ta’ Kropia.  Hija tilmenta li l-
Muniċipalità ta’ Kropia ma kkonformatx mad-Deċiżjoni 1718/2006 tal-Qorti tal-Prim’Istanza 
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ta’ Membru Wieħed f’Ateni (qorti ċivili) li, abbażi tal-Liġi 2112/1920, sabet li l-applikanti 
kienu soffrew abbuż fi ħdan it-tifsira tal-klawżola 5  tal-ftehima qafas u ordnat li jingħataw 
protezzjoni fid-dawl tad-Direttiva 1999/70 u l-Artikolu 8(3) tal-Liġi 2112/1920, li l-
petizzjonanta targumenta li hija miżura legali ekwivalenti fl-ordni legali Griega fi ħdan it-
tifsira tal-Klawżola 5 tal-ftehim qafas.

Il-petizzjonanta tkompli tgħid li l-Muniċipalità ta’ Kropia mhijiex konformi mas-sentenza tal-
qorti msemmija hawn fuq,  fuq l-instigazzjoni tar-Repubblika Ellenika (speċifikament, il-
Ministeru tal-Intern) li hija tal-istess opinjoni bħal Qorti tal-Awdituri (u ppubblikat ċirkolari 
dwar dan lill-awtoritajiet lokali) li l-qrati ċivili ma kinux kompetenti li jqisu kwistjoni li taqa’ 
taħt l-Artikolu 11 tad-Digriet Presidenzjali 164/2004, li kien il-qasam tal-Qrati  
Amministrattivi; u bħala konsegwenza,  fixklet il-konformità mad-deċiżjonijiet tal-qorti tal-
qrati ċivili dwar il-kwistjoni tat-twaqqif ta’ kuntratti fuq żmien fiss jew konverżjoni f'kuntratti 
permanenti.  

Il-petizzjonanta tħeġġeġ lill-Parlament Ewropew biex jintervjeni rigward l-implimentazzjoni 
immedjata tad-Direttiva 1999/70/KE dwar xogħol għal żmien fiss, sabiex ikunu jistgħu jiġu 
eżerċitati d-drittijiet li jingħataw mil-Liġi Komunitarja u d-Direttiva 1999/70/KE, fuq il-bażi 
li fuqha l-qorti ċivili Griega ddeċidiet li l-kuntratti fuq żmien fiss ta’ 34 ħaddiem fi Kropia 
għandhom jinbidlu f’kuntratti għal żmien indefinit. 

Informazzjoni addizzjonali bid-data tat-18 ta’ April 2008 infurmat lill-Kumitat għall-
Petizzjonijiet bi żvilupp li Kunsill ta’ Tliet Membri fil-Qorti Suprema Griega ddeċieda li l-
Muniċipalità ta’ Kropia ma kinetx ġustifikata fiċ-ċaħda ta’ konformità mad-deċiżjoni 
irrevokabbli 1718/2006 u talabha biex timplimentaha fi żmien xahrejn. 

Skont ir-rekwiżiti tal-Klawżola 5 tad-Direttiva tal-Kunsill 1999/70/KE dwar il-ftehim qafas 
dwar xogħol għal żmien fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP, l-Istati Membri 
huma meħtieġa li jqiegħdu f’postha miżura waħda jew aktar biex jiġi evitat li jsir abbuż minn 
kuntratti suċċessivi fuq żmien fiss.  L-awtoritajiet Griegi ttransponew dan ir-rekwiżit rigward 
is-settur pubbliku permezz tad-Digriet Presidenzjali 164/2004, li għadd ta’ kuntratti suċċessivi 
bejn l-istess partijiet għall-istess xogħol għal massimu ta’ 3 jew dewmien totali ta’ 24 xahar, 
ħlief f’ċirkostanzi eċċezzjonali.  Id-Direttiva hija siekta dwar l-għanijiet li għalihom jistgħu 
jiġu konklużi kuntratti fuq żmien fiss.

Peress li d-Digriet Presidenzjali 164/2004 daħal fis-seħħ wara d-data ta’ skadenza għat-
traspożizzjoni fil-Greċja, l-Artikolu 11 għamel dispożizzjoni għall-arranġamenti tranżitorji, 
fejn l-impjegati fuq kuntratti għal żmien fiss jista’ jkollhom il-kuntratti tagħhom konvertiti 
f’kuntratti fuq żmien fiss jekk kienu jilħqu ċerti kriterji.

Barra dan, fil-Greċja, fiż-żmien tal-adozzjoni tad-Direttiva, diġà kien hemm fis-seħħ il-Liġi  
2112/1920 dwar in-notifika obbligatorja tat-tmiem ta’ kuntratti ta’ impjieg fis-settur privat, li 
jistabbilixxi l-perjodu tan-notifika meħtieġ biex min iħaddem itemm kuntratti indefiniti, skont 
it-tul tal-impjieg.  L-Artikolu 8(3) ta’ dan l-Att jestendi dawn it-terminazzjonijiet tad-
dispożizzjonijiet għal ħaddiema fuq perjodu fiss fejn in-"natura tal-kuntratt iżda kien stabbilit 
intenzjonalment sabiex jiġu evitati d-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Att rigward in-notifika 
obbligatorja tat-terminu tal-kuntratti ta’ impjieg". 
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L-interazzjoni bejn l-Artikolu 8(3) tal-Liġi 2112/190 u l-Klawżola 5 tad-Direttiva 1999/70/KE 
ġie riferut għall-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fi proċeduri preliminari mill-Qorti tal-
Prim’Istanza ta’ Rethymnon f’każijiet C-378-380/07.

L-Artikolu 8(3) ta’ 2112/1920 japplika esklussivament għall-kuntratti fuq żmien fiss "jekk it-
tul mhuwiex ġustifikat min-natura tal-kuntratt iżda ġie stabbilit intenzjonalment sabiex 
jevitaw id-dispożizzjonjiet tal-Att [2112/1920] rigward in-notifika obbligatorja tat-tmiem ta’ 
kuntratt ta’ impjieg". 

Id-Direttiva ma fiha l-ebda restrizzjoni dwar l-għanijiet li għalihom kuntratt fuq żmien fiss 
ikun jista’ jiġi konkluż, għalhekk ma tirrikjedix miżuri għall-kuntratti fuq perjodu fiss li 
jissodisfaw il-ħtiġijiet ta' min iħaddem jew ħtiġijiet permanenti, u lanqas ma tippreskrivi 
miżuri għal kuntratti uniċi fuq żmien fiss, u lanqas m'għandha opinjoni dwar jekk it-tul tal-
kuntratt huwiex ġustifikat.  Barra dan, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fis-sentenza tagħha ta' 
C-121/04 Adeneler (paragrafu 91 et seq) ikkonfermat li d-Direttiva ma fiha l-ebda rekwiżit 
għall-kuntratti għal żmien fiss li għandhom jiġu konvertiti f’kuntratti b’tul indefinit.

Il-Klawżola 5 tal-ftehim qafas tirrikjedi li jitqiegħdu f‘posthom miżuri li jevitaw l-abbuż ta’ 
kuntratti suċċessivi fuq żmien fiss, tkun xi tkun ir-raġuni għalfejn ikunu ġew konklużi, kemm 
jekk jissodisfaw il-ħtiġijiet kontinwi permanenti ta’ min iħaddem jew ħtiġijiet fuq żmien qasir 
ta’ min iħaddem, pereżempju biex ikopru żidiet staġjonali fix-xogħol jew biex jiġi sostitwit 
ħaddiem fuq il-lif tal-maternità.  Din id-dispożizzjoni ġiet trasposta fil-leġiżlazzjoni Griega 
permezz tal-Artikolu 5 tad-Digriet Presidenzjali 164/2004.  

Il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8(3) li kien jeżisti qabel  
fil-Liġi 2112/1920 mhuwiex kwisjtoni għal-liġi Komunitarja.  Ma jaffettwax ir-rekwiżit fil-
Klawżola 5 tal-ftehim qafas għal miżuri li jevitaw abbuż minn kuntratti fuq żmien fiss 
suċċessivi..  Ir-raġuni għal dan huwa li l-liġi 2112/1920 hija kemm usa’ milli meħtieġ mill-
Klawżola 5 tal-ftehim qafas (peress li l-Artikolu 8(3) japplika wkoll għal kuntratti fissi ta’ 
darba, ikun kemm ikun twil), kif ukoll idjaq milli meħtieġ mill-Klawżola 5 (peress li l-
Artikolu 8(3) ma jħarisx kuntratti suċċessivi fuq perjodu fiss u lanqas kuntratti fejn id-
dewmien huwa ġustifikat min-natura tax-xogħol jew il-kuntratt).   

Peress li l-rekwiżiti tad-Direttiva 1999/70 huma trasposti mid-Digriet Presidenzjali  164/2004 
u d-dispożizzjonijiet tal-Liġi 2112/1920 ma jaffettwawx ir-rekwiżiti tad-Direttiva 1999/70/KE 
iżda fil-fatt ikopru sitwazzjonijiet ’il barra mir-rekwiżiti tad-Direttiva u jmorru lil hinn mir-
rekwiżiti tal-Klawżola 5 tal-ftehim qafas, il-Kummissjoni hija tal-opinjoni li din il-kwistjoni 
taqa’ ’l barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-liġi Komunitarja, li ma tagħmel l-ebda 
dispożizzjoni għall-ħarsien minn kuntratti uniċi  u lanqas għandha opinjoni dwar l-għan li 
għalih ikunu ġew konklużi l-kuntratti.  Għalhekk l-infurzar tal-Liġi Griega 2112/1920, u l-
kwistjoni tal-qorti kompetenti, hija esklussivament kwistjoni li taqa’ taħt l-awtoritajiet 
nazzjonali fl-Greċja.  Il-Kummissjoni ma jista’ jkollhom l-ebda pożizzjoni dwar tali 
kwistjonijiet għax m’hemm l-ebda rekwiżit għal tali dispożizzjoni fil-liġi Komunitarja, u 
għalhekk hija ’l barra mill-acquis communitaire."


