
CM\786478MT.doc PE427.086v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

7.07.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0141/2009, ippreżentata minn Yiannis Fetfatsidis, ta’ nazzjonalità 
Griega dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 
1999/70/KE fil-Greċja dwar il-ftehim ta’ qafas dwar xogħol fuq żmien fiss 
konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant, li hu impjegat mill-Organizzazzjoni Griega għat-Titjib tal-Art (OEB), li, inter 
alia, hija responsabbli għall-irrigazzjoni, jirreferi għall-applikazzjoni mhux raġonevoli tad-
dispożizzjoni ta’ 24 xahar fid-Digriet Presidenzjali 164/2004, li jittrasponi fil-leġiżlazzjoni 
Griega id-Direttiva tal-Kunsill 1990/70/KE dwar il-ftehim ta’ qafas dwar xogħol fuq żmien 
fiss konkluż mill-ETUC, mill-UNICE u mis-CEEP. Il-petizzjonant juri li x-xogħol fl-OEB 
huwa tal-istaġun u għalhekk id-dispożizzjoni ta’ 24 xahar mhix realistika fir-rigward tal-grupp 
ta’ impjegati kkonċernat. Għalhekk il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex 
jinvestiga din il-kwistjoni malajr  kemm jista’ jkun bl-għan li s-sitwazzjoni tkun normalizzata 
billi din l-organizzazzjoni li hija importanti ħafna għall-bdiewa.

2. Ammissibilità

Dikjarata ammissibbli fl-14 ta’ Mejju 2009. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni skont l-
Artikolu 202(6).

3. Tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fis-7 ta’ Lulju 2009.

Il-petizzjonant, li huwa impjegat mill-Organizzazzjoni Griega għat-Titjib tal-Art, jilmenta li l-
limitu massimu ta' 24 xahar għal kuntratti suċċessivi ta’ żmien fiss mhuwiex kompatibbli 
mar-rekwiżiti ta' din l-organizzazzjoni, li timpjega l-ħaddiema staġjonali minn nofs ir-
rebbiegħa sa nofs l-ħarifa biex isaqqu u jaħdmu l-art. Il-limitu ta’ 24 xahar għall-kuntratti għal 
żmien fiss ifisser li l-ħaddiema jistgħu jkunu impjegati għal numru limitat ta' staġuni qabel ma 
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jistgħu jiġġeddu l-kuntratti tagħhom ta’ żmien fiss.   Hu mhux qed jitlob li l-kuntratti ta’ 
żmien fiss isiru kuntratti għal żmien indefinit, billi x-xogħol huwa staġjonali, iżda jħoss li l-
ħidma staġjonali tal-entità tas-settur pubbliku li timpjegah ma għandhiex tkun suġġetta għar-
regola tal-24 xahar, sabiex l-istess ħaddiema - li ħafna minnhom huma bdiewa li qed 
jippruvaw jissupplimentaw id-dħul tagħhom – ikunu jistgħu jiġu impjegati sena wara sena, u 
b’hekk ikun hemm sors ta' dħul stabbli għall-bdiewa u sors kostanti ta' ħaddiema bl-
esperjenza u disponibbli għall-Organizzazzjoni tat-Titjib tal-Art.

Wieħed mill-għanijiet tad-Direttiva 1999/70/KE dwar il-ftehim ta’ qafas dwar ix-xogħol għal 
żmien fiss konkluż mill-ETUC, UNICE u CEEP1 (minn hawn 'il quddiem "il-Ftehim ta’ 
Qafas") huwa li jistabbilixxi qafas biex jevita l-abbuż ikkawżat mill-użu ta' kuntratti jew 
relazzjonijiet suċċessivi għal żmien fiss. Il-Klawżola 5 tal-Ftehim ta’ Qafas tobbliga l-Istati 
Membri li jimplimentaw waħda jew aktar mill-miżuri speċifikati biex jevitaw l-abbuż 
(raġunijiet oġġettivi, limiti ta' żmien, numru massimu ta' tiġdidiet tal-kuntratt) u li 
jiddeterminaw il-kundizzjonijiet li bihom ir-relazzjonijiet ta’ xogħol għal terminu fiss huma 
meqjusa "suċċessivi".

Il-Greċja ttrasponiet il-Ftehim ta' Qafas fir-rigward tal-applikazzjoni għas-settur pubbliku 
permezz tad-Digriet Presidenzjali 164/04 (minn issa 'l quddiem PD 164/04). L-Artikolu 5 
jiddetermina li kuntratti suċċessivi għandhom jiġu separati minn perijodu ta' mill-inqas 3 xhur 
u jista' jkun hemm massimu ta' 3. Barra minn hekk, l-Artikolu 6 jispeċifika li l-kuntratti li 
jitfasslu u jitwettqu suċċessivament bejn l-istess persuna li timpjega u l-istess ħaddiem u li 
jikkonċernaw l-istess kariga jew kariga simili u l-istess kundizzjonijiet tax-xogħol jew 
kundizzjonijiet simili ma jistgħux jaqbżu total ta' 24 xahar ta' impjieg.

L-impjieg ta' ħaddiema għal xogħol staġjonali u għal għanijiet ta' tisqija minn nofs ir-
rebbiegħa sa nofs il-ħarifa b'mod ċar jikkostitwixxi kuntratti suċċessivi.

L-Artikolu 6(2) tal-PD 164/04 jipprovdi għal deroga mill-perjodu massimu tal-impjieg f'ċerti 
ċirkostanzi:

"Tul ta’ żmien totali ta' impjieg li jaqbeż l-24 xhar għandu jkun permess biss f'każijiet 
ta’ kategoriji speċjali ta' ħaddiema, f'termini tan-natura u t-tip ta' xogħol li jagħmlu, 
kif stabbilit fil-leġiżlazzjoni applikabbli, bħal, b'mod partikolari, l-istaff maniġerjali, 
ħaddiema mikrija fil-qafas ta’ proġett speċifiku ta' riċerka jew kull tip ta' programm 
sussidjat jew iffinanzjat, jew ħaddiema mikrija li jwettqu xogħol relatat mat-twettiq 
tal-obbligi li jirriżultaw minn kuntratti ma' organizzazzjonijiet internazzjonali ".

Madankollu, din id-deroga tista’ tapplika biss fejn huwa speċifikat fil-leġiżlazzjoni.  

Il-petizzjonant jitlob li jitneħħa l-limitu massimu ta’ 24 xahar għall-kuntratti suċċessivi għal 
żmien fiss marbuta mal-ħidma tal-Organizzazzjoni għat-Titjib tal-Art. Huwa jirreferi għad-
Digriet Presidenzjali 121/2007 li eskluda l-ħaddiema staġjonali tat-tifi tan-nar mid-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 6 tal-PD 164/2004 fuq il-bażi tal-istaġjonalità tal-ħidma 
tagħhom matul l-istaġun tat-tifi tan-nar. Il-petizzjonant iqabbel il-pożizzjoni tal-ħaddiema 
staġjonali tat-tifi tan-nar mal-pożizzjoni tal-ħaddiema staġjonali tat-tisqija u jallega 
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diskriminazzjoni mhux iġġustifikata kontra dan il-grupp tal-aħħar.

Il-petizzjonant jinnota wkoll li fl-2006 l-Kunsill Suprem tal-Greċja għall-Għażla tal-Persunal 
(ASEP) qajjem mal-Ministru tal-Intern id-diffikultajiet li jinqalgħu għall-Organizzazzjoni tat-
Titjib tal-Art mill-applikazzjoni tar-regola tal-24 xahar.

Il-traspożizzjoni tal-ftehim ta’ qafas min-naħa tal-Greċja permezz tal-PD 164/2004 ipprovdiet 
għal massimu ta' 3 kuntratti suċċessivi fi ħdan perjodu ta' żmien ta’ 24 xahar, bħala miżuri li 
jimpedixxu l-abbuż ta' kuntratti suċċessivi għal żmien fiss. Barra minn hekk, il-PD 164/04 fl-
Artikolu 6 (2) ipprovda għal eċċezzjonijiet għar-regola tal-24 xahar "f'każijiet ta’ kategoriji 
speċjali ta' ħaddiema, f'termini tan-natura u t-tip ta' xogħol li jagħmlu, kif stabbilit fil-
leġiżlazzjoni applikabbli".  

Id-Digriet Presidenzjali 121/2007, li eskluda l-ħaddiema staġjonali tat-tifi tan-nar mir-regola 
tal-24 xahar, ma ġiex ikkunsidrat mill-Kummissjoni bħala li jqajjem kwistjonijiet dwar l-
applikazzjoni korretta tad-Direttiva 99/70. Għalhekk, jidher li l-ħaddiema staġjonali tal-
Organizzazzjoni għat-Titjib tal-Art jistgħu jiġu esklużi bl-istess mod permezz ta’ 
leġiżlazzjoni, jekk ikun hemm rieda politika fil-gvern Grieg li dan iseħħ.

Il-petizzjonant jista’ jħoss li l-ħaddiema staġjonali tal-Organizzazzjoni għat-Titjib tal-Art qed 
jiġu ttrattati b'mod differenti mill-ħaddiema staġjonali tat-tifi tan-nar, iżda il-liġi Komunitarja 
ma tipprojbixxix trattament differenti fost gruppi differenti ta' ħaddiema bħal dawk 
imsemmija.

Din il-petizzjoni ma tqajjimx kwistjonijiet dwar it-traspożizzjoni jew l-applikazzjoni korretta 
tad-Direttiva 1999/70/KE. L-esklużjoni statutorja ta 'ċerti kategoriji ta' ħaddiema mill-limitu 
ta' żmien massimu ta’ 24 xahar għal kuntratti suċċessivi għal żmien fiss, miżura introdotta 
mill-Greċja biex tipprevjeni l-abbuż ta' kuntratti suċċessivi għal żmien fiss, hija kwistjoni li 
trid tiġi deċiża mill-awtoritajiet Griegi.


