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Θέμα: Αναφορά 0087/2008, του K. B., μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με μη 
μετατροπή συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου 
χρόνου

1. Περίληψη της αναφοράς

O αναφέρων εργάζεται ως δάσκαλος τεχνών με προσωρινή σύμβαση από το 1998. Kάθε 
χρόνο κάνει αίτηση για ανανέωση της προσωρινής σύμβασης. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η 
κυβέρνηση της Μάλτας αποφάσισε να μετατρέψει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε 
συμβάσεις αορίστου χρόνου, αλλά στην περίπτωση του αναφέροντος, η σύμβασή του 
παρέμεινε ορισμένου χρόνου. O αναφέρων εκτιμά ότι υπήρξε διάκριση εις βάρος του.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Οκτωβρίου 2008.

Η αναφορά

Ο αναφέρων εργάζεται ως δάσκαλος τεχνών με προσωρινή σύμβαση από το 1998 και η 
σύμβασή του ανανεώνεται σε ετήσια βάση. Τον Δεκέμβριο του 2007, όταν η κυβέρνηση της 
Μάλτας αποφάσισε να μετατρέψει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου
χρόνου, η δική του παρέμεινε ορισμένου χρόνου, και ο ίδιος εκτιμά ότι υπήρξε διάκριση εις 
βάρος του.

Ιστορικό

Η οδηγία 1999/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου 



PE415.095 2/3 CM\750411EL.doc

EL

που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP1 (στο εξής «η οδηγία») απαιτεί τη λήψη 
μέτρων από τα κράτη μέλη για την αποφυγή της κατάχρησης των διαδοχικών συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου. Η Μάλτα όφειλε να έχει μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό της 
δίκαιο μέχρι τον Μάιο του 2004.

Η Μάλτα μετέφερε την οδηγία αυτή στο εθνικό της δίκαιο μέσω της κανονιστικής πράξης
αριθ. 51/07, που ορίζει, στο πλαίσιο του κανονισμού αριθ. 7, ότι μια σύμβαση ορισμένου
χρόνου μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου χρόνου εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται
συνεχώς επί τέσσερα έτη και δεν υπάρχουν αντικειμενικά αίτια που να υπαγορεύουν την
ανανέωση ή παράταση της σύμβασης ορισμένου χρόνου.

Η Επιτροπή δεν είναι ικανοποιημένη με τη συμμόρφωση της νομοθεσίας της Μάλτας για τη 
μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο της χώρας με την ανωτέρω οδηγία, και για αυτόν 
τον λόγο έχει  κινήσει διαδικασία επί παραβάσει εναντίον της, η οποία είναι σε εξέλιξη.

Η νομολογία (C-212/04 Adeneler) έχει επιβεβαιώσει ότι η οδηγία δεν απαιτεί τη μετατροπή
των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, εφόσον έχουν ληφθεί
άλλα αποτελεσματικά μέτρα που αποτρέπουν και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τιμωρούν την 
κατάχρηση των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Τον Ιανουάριο του 2008, οι αρχές της Μάλτας πληροφόρησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι 
οι συμβάσεις όλων των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα και τις υπηρεσίες του 
μετατράπηκαν στις 7 Δεκεμβρίου 2007 σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, χωρίς να 
μεσολαβήσει η περίοδος αναμονής των τεσσάρων ετών.  

Τα σχόλια της Επιτροπής

Η απόφαση της κυβέρνησης της Μάλτας να μετατρέψει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε
συμβάσεις αορίστου χρόνου δεν ήταν υποχρεωτική σύμφωνα με την οδηγία και ως εκ τούτου 
πρόκειται για ένα ζήτημα που άπτεται της νομοθεσίας και της πρακτικής της Μάλτας, αφού 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας. Εάν ο αναφέρων εκτιμά ότι
στην προκειμένη περίπτωση υπέστη άδικη μεταχείριση, τότε θα πρέπει να απευθυνθεί στα 
δικαστήρια της χώρας του. 

Η ορθή εφαρμογή της κανονιστικής πράξης αριθ. 51/07 αποτελεί ζήτημα που άπτεται της
αρμοδιότητας των εθνικών δικαστηρίων ενώ η βάση της απόφασης για τη μετατροπή των
συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου χωρίς τη μεσολάβηση της 
τετραετίας που ορίζεται από τον κανονισμό αριθ. 7 της κανονιστικής πράξης 51/07 αποτελεί
ζήτημα που αφορά πρωτίστως την κυβέρνηση της Μάλτας, και ίσως στη συνέχεια και τα 
δικαστήρια της Μάλτας.

Η διαδικασία επί παραβάσει της Επιτροπής κατά της Μάλτας που είναι σε εξέλιξη σχετικά με
τη μη ορθή μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο της χώρας, δεν αφορά την πράξη του 
Δεκεμβρίου του 2007 για τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον δημόσιο 
τομέα σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη καταγγελία του
αναφέροντος για άσκηση διακρίσεων σε βάρος του είναι μάλλον απίθανο να επηρεαστεί από 

                                               
1 ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σελ. 43.
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το αποτέλεσμα της εν λόγω διαδικασίας επί παραβάσει.

Συμπέρασμα

Η παρούσα αναφορά δεν εγείρει πρόσθετα ζητήματα συμμόρφωσης προς την οδηγία
1999/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που 
συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP. Η υφιστάμενη διαδικασία επί παραβάσει της
Επιτροπής εναντίον της Μάλτας σε σχέση με τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό
δίκαιο της τελευταίας είναι σε εξέλιξη αλλά δεν έχουν παρασχεθεί στοιχεία που να
αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση της Μάλτας δεν τηρεί το κοινοτικό δίκαιο στη συγκεκριμένη 
περίπτωση.


