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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0959/2008, του Jose Maria Campos Daroca, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía 
(USTEA)», σχετικά με τη μη συμμόρφωση της Ισπανίας με την οδηγία 
1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία 
ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι οι αρχές στην αυτόνομη ισπανική περιφέρεια 
της Ανδαλουσίας δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της προαναφερθείσας οδηγίας. Ο 
αναφέρων επισημαίνει σε αυτό το πλαίσιο τις διακρίσεις σε βάρος εργαζομένων στην 
περιφερειακή διοίκηση με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου όσον αφορά τις ευκαιρίες 
προαγωγής. Αναφέροντας την αρχή της μη διάκρισης που περιλαμβάνεται στην οδηγία και 
την αρχή pro rata temporis στην απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση C-212/04 (Κωνσταντίνος 
Αδενέλερ και λοιποί κατά Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος), ο αναφέρων ζητεί την 
παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
προαναφερθείσα οδηγία θα εφαρμοστεί χωρίς καθυστέρηση στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
ώστε να δοθούν εγγυήσεις ισότιμης μεταχείρισης στους εργαζομένους με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου στην περιφερειακή διοίκηση της Ανδαλουσίας, την οποία δικαιούνται 
βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Φεβρουαρίου 2009.
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Η εν λόγω καταγγελία από τη συγκεκριμένη συνδικαλιστική οργάνωση αφορά διακρίσεις 
ως προς τη μεταχείριση του ζητήματος της προαγωγής στις τάξεις των εργαζομένων της 
περιφερειακής διοίκησης της Ανδαλουσίας (Junta de Andalusia) που έχουν συμβάσεις 
εργασίας αορίστου χρόνου, ορισμένοι από τους οποίους είχαν εργαστεί στο παρελθόν για 
τον εργοδότη με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Η αναφορά περιγράφει τον εσωτερικό 
κανονισμό της Junta της Ανδαλουσίας για τον συνυπολογισμό της προϋπηρεσίας, καθώς 
και τις διαφορές στη μεταχείριση ως προς την καταλληλότητα προαγωγής στις τάξεις των 
εργαζόμενων με προϋπηρεσία βάσει σύμβασης αορίστου χρόνου και εκείνων που είχαν 
εργαστεί για τον εργοδότη το ίδιο διάστημα, αλλά μέρος της εν λόγω προϋπηρεσίας τους 
είχε αποκτηθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου πριν από τη σύναψη μόνιμης σύμβασης.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η διαφορετική αυτή μεταχείριση όσον αφορά την 
προϋπηρεσία είναι χαρακτηριστική της Junta της Ανδαλουσίας και δεν παρατηρείται σε 
αντίστοιχες αυτόνομες κοινότητες, και ότι αντιβαίνει στις απαιτήσεις της οδηγίας 
1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου 
χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP.

Το εν λόγω ζήτημα το είχε θέσει στο παρελθόν η USTEA απευθείας στην Επιτροπή.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η αρχή της μη διάκρισης ορίζεται στη ρήτρα 4, παράγραφος 1, του παραρτήματος της 
οδηγίας 1999/70 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που 
συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP, και απαιτεί «οι εργαζόμενοι ορισμένου 
χρόνου να μην αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζομένους 
αορίστου χρόνου μόνο επειδή έχουν σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εκτός 
αν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους».

Ο σκοπός της εν λόγω διάταξης δεν είναι η εξάλειψη των διακρίσεων μεταξύ των
διαφορετικών ομάδων εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου, δηλαδή των μόνιμων 
εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνταν στο παρελθόν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και
των μόνιμων εργαζομένων χωρίς συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με τη ρήτρα 4, παράγραφος 4, της συμφωνίας πλαισίου που επισυνάπτεται στη 
συγκεκριμένη οδηγία η απαιτούμενη περίοδος προϋπηρεσίας σε σχέση με ιδιαίτερες 
συνθήκες απασχόλησης πρέπει να είναι η ίδια για τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου 
όπως και για τους εργαζομένους αορίστου χρόνου εκτός από την περίπτωση που 
αντικειμενικοί λόγοι αιτιολογούν διαφορετική διάρκεια της περιόδου προϋπηρεσίας. 
Ωστόσο, αυτή η διάταξη ισχύει για εργαζόμενους ορισμένου χρόνου για όσο διάστημα 
απασχολούνται με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Δεν σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος
ορισμένου χρόνου μπορεί να μεταφέρει οποιαδήποτε προϋπηρεσία σε μια νέα σύμβαση 
που συνάπτει ως μόνιμος υπάλληλος.

Ο εσωτερικός κανονισμός της Junta της Ανδαλουσίας σχετικά με την προαγωγή ισχύει για
τους μόνιμους υπαλλήλους της. Συνεπώς, δεν πρόκειται για ζήτημα που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 1999/70/ΕΚ, το οποίο αφορά υπαλλήλους με συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου. Η οδηγία δεν εξετάζει το ζήτημα της ισότητας μεταξύ εργαζομένων με συμβάσεις 
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αορίστου χρόνου, ορισμένοι από τους οποίους είχαν προϋπηρεσία ως εργαζόμενοι 
ορισμένου χρόνου.

Το Δικαστήριο στην υπόθεση C-307/05 Del Cerro Alonso εξέτασε το ζήτημα των 
επιδομάτων αρχαιότητας, αλλά δεν έθιξε το ζήτημα της «μεταφοράς» προϋπηρεσίας ή 
δικαιωμάτων αρχαιότητας από μια σύμβαση ορισμένου χρόνου σε μια σύμβαση αορίστου 
χρόνου.

Συνεπώς, ο εσωτερικός κανονισμός σχετικά με τις προαγωγές και η πρακτική της Junta της 
Ανδαλουσίας δεν φαίνεται να είναι ασύμβατος με την οδηγία 1999/70/ΕΚ.

Συμπεράσματα

Η αναφορά δεν εγείρει ζητήματα σχετικά με τη συμβατότητα του νομικού καθεστώτος στην 
Ισπανία με τις απαιτήσεις βάσει του κοινοτικού δικαίου, ιδίως της οδηγίας 1999/70/ΕΚ ως 
προς τα σημεία που καλύπτονται από την αναφορά.
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