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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1367/2012 του Alejandro Laguna Martín-Meldaña, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης «Plataforma Sindical de Empleados 
Públicos de España», που συνοδεύεται από 21 υπογραφές, σχετικά με την 
επιβολή μέτρων λιτότητας στους δημόσιους υπαλλήλους της Ισπανίας

Αναφορά 1929/2012 του Marrahí Escribà Marrahí ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την επιβολή μέτρων λιτότητας στους δημόσιους υπαλλήλους της 
Ισπανίας

1. Περίληψη της αναφοράς 1367/2012 

Οι αναφέροντες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 21 διαφορετικές συνδικαλιστικές ενώσεις 
δημόσιων υπαλλήλων στην Ισπανία, καταγγέλλουν τα μέτρα λιτότητας που επεβλήθησαν ως 
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Προσφάτως, τον Ιούλιο του 2012, με το βασιλικό 
διάταγμα 20/2012 της 13ης Ιουλίου, αυξήθηκε ο φόρος προστιθέμενης αξίας σε πληθώρα 
προϊόντων και υπηρεσιών και μειώθηκε η χρηματοδότηση προγραμμάτων και παροχών που 
απευθύνονται σε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, ιδίως στους ανέργους. Το εν λόγω 
διάταγμα είχε επίσης σοβαρές επιπτώσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους καθώς προέβλεπε 
μείωση των μισθών και των παροχών και τροποποίηση ή αναστολή των ισχυουσών 
κανονιστικών διατάξεων και των συλλογικών συμβάσεων. Οι αναφέροντες καταγγέλλουν ότι 
με τον τρόπο αυτόν παραβιάζονται το δίκαιο και η νομολογία της Ισπανίας. Όσον αφορά τα 
ευρωπαϊκά κείμενα, οι αναφέροντες παραπέμπουν στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ, στον οποίο προβλέπεται η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, το 
δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση εντός της επιχείρησης και 
το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης και των συλλογικών δράσεων. Οι αναφέροντες 
παραπέμπουν επίσης στον Κοινοτικό Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των 
Εργαζομένων, που εγκρίθηκε το 1989, και τέλος στην απόφαση αριθ. 2000/750/ΕΚ σχετικά 
με τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων και 
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την απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για την 
απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη – Progress.

Περίληψη της αναφοράς 1929/2012

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι το ισπανικό βασιλικό διάταγμα 20/2012 της 13ης Ιουλίου 
παραβιάζει τις αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης των διακρίσεων που προβλέπονται 
στο Σύνταγμα της Ισπανίας. Το εν λόγω διάταγμα είχε σοβαρές επιπτώσεις στους δημόσιους 
υπαλλήλους καθώς οδήγησε σε μείωση των μισθών και των παροχών τους και σε 
τροποποίηση ή αναστολή των ισχυουσών κανονιστικών διατάξεων και των συλλογικών 
συμβάσεων.  

2. Παραδεκτό

Αναφορά 1367/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Φεβρουαρίου 2012. 
Αναφορά 1929/2012: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Ιουλίου 2012. 
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, ληφθείσα στις 30 Οκτωβρίου 2013

Οι αναφέροντες ασκούν με βάση το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του συντάγματος 
και του δικαίου της ΕΕ, κριτική σε σειρά νομοθετικών διατάξεων που θεσπίστηκαν πρόσφατα 
στην Ισπανία. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έχει εξουσία να εξετάσει τη συμβατότητα των 
εν λόγω διατάξεων με το εθνικό ή με το διεθνές δίκαιο 1, θα περιοριστεί στην αξιολόγησή 
τους υπό το πρίσμα του εφαρμοστέου δικαίου της ΕΕ.

¨Όσον αφορά την εικαζόμενη παραβίαση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης :
Οι πρόσφατες ισπανικές νομοθετικές πράξεις, και ιδίως το βασιλικό διάταγμα 20/2012, 
εισήγαγε μια σειρά αλλαγών στις συνθήκες εργασίας των Ισπανών δημοσίων υπαλλήλων, και 
συγκεκριμένα: 1) νέα ρύθμιση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, κατάργηση των 
ειδικών παροχών (ιδίως το δώρο Χριστουγέννων του 2012), τροποποίηση των νομοθετικών 
διατάξεων που σχετίζονται με πρόσθετες αργίες και διακοπές,  και 2) γενική αναστολή των 
συμφωνιών που αφορούν τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Υποστηρίζεται ότι οι 
αλλαγές αυτές συνιστούν παραβίαση του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ιδίως 
των άρθρων 20 , 21, 27 , και  28 αυτού).

Όσον αφορά τα άρθρα 20 και 21 του Χάρτη της ΕΕ:

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τη Συνθήκη για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης 
σε περιπτώσεις εικαζόμενης παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Επιτροπή μπορεί να 
παρέμβει μόνο σε περίπτωση που ανακύπτει κάποιο ζήτημα σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ.  

                                               
1 Συγκεκριμένα, τον Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Χάρτη που εγκρίθηκε  στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
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Κατά συνέπεια, ενώ το άρθρο 6 παρ. 1 ΣΕΕ προβλέπει ότι "η Ένωση αναγνωρίζει τα 
δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που περιέχονται στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων  της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000, όπως προσαρμόστηκε στις 
12 Δεκεμβρίου 2007, στο Στρασβούργο, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες ", 
ορίζει επίσης στο δεύτερο εδάφιο ότι "οι διατάξεις του Χάρτη δεν συνεπάγονται καμία 
επέκταση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης , όπως αυτές καθορίζονται στις Συνθήκες".

Επιπροσθέτως, το άρθρο 51 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ προβλέπει ότι οι 
διατάξεις του απευθύνονται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη μόνο όταν 
εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. 

Η αναφορά σχετίζεται με μέτρα των ισπανικών αρχών (και όχι με πράξεις των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ). Ως εκ τούτου, ο Χάρτης της ΕΕ ισχύει μόνο σε περίπτωση που οι πράξεις 
που έχουν προηγηθεί συνιστούν εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.  

Εν τούτοις, αυτό δεν φαίνεται να ισχύει εν προκειμένω. Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία 
πράξη της ΕΕ στον τομέα του εργατικού δικαίου, η οποία να ρυθμίζει τις αποδοχές, 
δεδομένου ότι το άρθρο 153 ΣΛΕΕ (παράγραφος 5) ορίζει ότι οι διατάξεις του δεν ισχύουν 
για τις αμοιβές. Δεν υπάρχουν επίσης διατάξεις στο δίκαιο της ΕΕ που να ρυθμίζουν τις 
ημέρες αδείας για ειδικές περιπτώσεις ή τις πρόσθετες ημέρες αδείας λόγω ηλικίας. Εξάλλου, 
δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις στο δίκαιο της ΕΕ οι οποίες απαγορεύουν μία διαφορετική 
μεταχείριση μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων αφενός και των λοιπών εργαζομένων του 
δημοσίου τομέα που δεν έχουν καθεστώς δημοσίου υπαλλήλου (empleados publicos no 
functionarios) καθώς και των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αφετέρου.  

Κατά συνέπεια, η επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων φαίνεται να εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του εθνικού δικαίου και όχι του δικαίου της ΕΕ. Εναπόκειται στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου και του Συνταγματικού Δικαστηρίου, να κρίνουν τη 
νομιμότητα των εν λόγω πράξεων υπό το πρίσμα της εθνικής νομοθεσίας ή των εφαρμοστέων 
διεθνών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από την Ισπανία.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις 2000/750/ΕΚ και 1672/2006/ΕΚ αφορούν, 
αντίστοιχα, στη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος δράσης για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και ενός κοινοτικού προγράμματος  για την απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη (Progress) και, επομένως, δεν φαίνεται να συναρτώνται με τα πραγματικά 
περιστατικά που εκτίθενται εν προκειμένω.

Όσον αφορά τα άρθρα 27 και 28 του Χάρτη της ΕΕ:
Το άρθρο 27 του Χάρτη εκφράστηκε συγκεκριμένα στο δίκαιο της ΕΕ με την οδηγία 
2002/14/ΕΚ1, η οποία προβλέπει την ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων και τη 
διαβούλευση στις επιχειρήσεις2 ή/και στις εγκαταστάσεις3. Η εν λόγω ενημέρωση και η 
διαβούλευση καλύπτει, μεταξύ άλλων, και αποφάσεις που δύνανται να επιφέρουν 
ουσιαστικές αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας και τις συμβατικές σχέσεις4.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0014:EN:HTML
2 Για ορισμό της "επιχείρησης" βλ. το άρθρο 2α της οδηγίας.
3 Για ορισμό της "εγκατάστασης" βλ. το άρθρο 2β της οδηγίας.
4 Βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 2 γ) της οδηγίας.



PE523.132v01-00 4/4 CM\1010202EL.doc

EL

Ωστόσο, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3, η οδηγία 2002/13/ΕΚ δεν καλύπτει τον τομέα της 
δημόσιας διοίκησης1 ή τους δημοσίους υπαλλήλους2. 

Το άρθρο 28 του Χάρτη προβλέπει ότι, βάσει του δικαίου της  Ένωσης και των εθνικών 
νόμων και πρακτικών, οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται και να 
συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας (δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης).  Δεν 
υφίστανται, ωστόσο, ειδικές διατάξεις της ΕΕ στον τομέα του εργατικού δικαίου οι οποίες  
απαγορεύουν στις εθνικές νομοθεσίες να εισαγάγουν αλλαγές στις διατάξεις ή τις πρακτικές 
που είχαν ήδη εφαρμοσθεί στο παρελθόν στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 

Ως εκ τούτου, η γενική αναστολή των συλλογικών συμβάσεων σχετικά με τους εργαζόμενους 
στο δημόσιο τομέα στις περιπτώσεις όπου οι συμβάσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με 
νομοθετικές διατάξεις, φαίνεται να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των εθνικών νομοθεσιών 
και όχι του δικαίου της ΕΕ. Εναπόκειται επομένως στις αρμόδιες εθνικές αρχές 
συμπεριλαμβανομένου και του Συνταγματικού Δικαστηρίου, να κρίνουν τη νομιμότητα των 
εν λόγω πράξεων υπό το πρίσμα της εθνικής νομοθεσίας ή των εφαρμοστέων διεθνών 
συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από την Ισπανίας.

Συμπέρασμα 

Δεν προκύπτει παραβίαση του δικαίου της ΕΕ στην προκειμένη περίπτωση. Ως εκ τούτου, η 
Επιτροπή δεν έχει στην παρούσα υπόθεση εξουσία παρέμβασης για λογαριασμό των 
αναφερόντων.

                                               
1 Σε αντίθεση με τις δημόσιες επιχειρήσεις, οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας,
2 Για ορισμό του "εργαζομένου" βλ. το άρθρο 2δ της οδηγίας.


