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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1454/2009, της M.E.S., μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα κατά τη σύναψη σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου παρά τη 
συνεχή απασχόλησή της κατά την τελευταία επταετία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζητεί τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συνάψει σύμβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου κατόπιν της συνεχούς απασχόλησής της επί μία επταετία στον 
τομέα της μαθησιακής υποστήριξης με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Η 
αναφέρουσα εξηγεί ότι έχει αποκτήσει αρκετά εκπαιδευτικά προσόντα, αλλά ότι η Διεύθυνση 
Παιδείας στη Μάλτα αρνήθηκε να της χορηγήσει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Η αναφορά

Η αναφέρουσα εργάζεται διαρκώς τα τελευταία 7 χρόνια ως βοηθός μαθησιακής υποστήριξης 
με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, όμως η Διεύθυνση Παιδείας στη Μάλτα αρνήθηκε 
να της χορηγήσει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η οδηγία 1999/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου 
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που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP1 (στο εξής «η οδηγία») απαιτεί τη λήψη 
μέτρων από τα κράτη μέλη για να αποφεύγεται η κατάχρηση των διαδοχικών συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου.

Η Μάλτα μετέφερε την οδηγία αυτή στο εθνικό της δίκαιο μέσω της κανονιστικής πράξης 
αριθ. 51/07 (η οποία τροποποιήθηκε από τις κανονιστικές πράξεις 239/08 και 376/09), 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 νομοθεσία της Μάλτας ορίζει ότι οι αντικειμενικοί λόγοι 
πρέπει να στηρίζονται σε ακριβείς και συγκεκριμένες συνθήκες που χαρακτηρίζουν μια 
δεδομένη δραστηριότητα. Οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να προκύπτουν, ειδικότερα, από τον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα, ή από εγγενή χαρακτηριστικά, των προς εκτέλεση καθηκόντων στο 
πλαίσιο της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Είναι υποχρέωση των αρμοδίων εθνικών αρχών να 
καθορίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ενδέχεται να συντρέχουν τέτοιοι αντικειμενικοί 
λόγοι. Σύμφωνα με τον ορισμό του κανονισμού 7, παράγραφος 5, ο όρος «απασχολείται 
συνεχώς» περιλαμβάνει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι οποίες ανανεώνονται εντός έξι 
μηνών από τη λήξη τους, η δε περίοδος μεταξύ των συμβάσεων λαμβάνεται υπόψη στον 
υπολογισμό της τετραετούς ελάχιστης περιόδου απασχόλησης.

Είναι προφανές ότι η περίπτωση της αναφέρουσας καλύπτεται από την εθνική νομοθεσία της 
Μάλτας. Η ορθή εφαρμογή της κανονιστικής πράξης 51/07 είναι ζήτημα των εθνικών 
δικαστηρίων. Πρέπει να υποδειχθεί στην αναφέρουσα να συμβουλευθεί τις διατάξεις του 
άρθρου 8 της κανονιστικής πράξης 51/07, όπου προβλέπεται ότι ένας υπάλληλος δικαιούται 
να υποβάλει καταγγελία στο Εργατοδικείο εφόσον ο εργοδότης του έχει παραβιάσει δικαίωμα 
το οποίο του αναγνωρίζεται βάσει των εν λόγω κανονιστικών πράξεων.

Συμπέρασμα

Η υπό εξέταση αναφορά δεν εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με 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 και δεν έχουν προσκομιστεί στοιχεία τα οποία να 
τεκμηριώνουν την άποψη ότι η κυβέρνηση της Μάλτας δεν συμμορφώνεται εν προκειμένω 
με το δίκαιο της Ένωσης.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ. 43.


