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Θέμα: Αναφορά 0805/2006, των A. Rosa Montilla Diaz και Juan A. Gavira 
Menédez, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες διακρίσεις στις 
ισπανικές δημόσιες υπηρεσίες

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες καταγγέλλουν διακρίσεις κατά προσωρινών (όχι μόνιμων) δημόσιων 
υπαλλήλων, για τους οποίους δεν ισχύουν οι ρυθμίσεις περί αρχαιότητας που ισχύουν για το 
μόνιμο προσωπικό. Συνεπώς, ζητούν νομοθεσία παρόμοια με την οδηγία 1999/70/ΕΚ με 
στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος του προσωπικού ορισμένου χρόνου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Φεβρουαρίου 2007. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Ιουλίου 2007.

Οι αναφέροντες δηλώνουν ότι μόνο οι μόνιμοι υπάλληλοι και όχι οι προσωρινοί εργαζόμενοι 
στον ισπανικό δημόσιο τομέα (κεντρική κυβέρνηση, αυτόνομες κοινότητες και δημοτικά 
συμβούλια) λαμβάνουν ειδικό επίδομα για κάθε τριετία υπηρεσίας υπό τον ίδιο εργοδότη 
(«trienio»).

Οι αναφέροντες δηλώνουν ότι θεωρούν αυτήν την πρακτική μεροληπτική και ότι παραβιάζει 
τη ρήτρα 4 της συμφωνίας πλαίσιο που προσαρτήθηκε στην οδηγία 1999/70/ΕΚ σχετικά με 
τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την 
UNICE και το CEEP1 καθώς και τους παρεμφερείς αντίστοιχους κανόνες της ισπανικής 
νομοθεσίας.

                                               
1 ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ. 43.
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Η ρήτρα 4 της συμφωνίας πλαίσιο που προσαρτήθηκε στην οδηγία 1999/70/ΕΚ ορίζει την 
αρχή της μη διάκρισης μεταξύ εργαζόμενων ορισμένου χρόνου και αντίστοιχων εργαζόμενων 
αορίστου χρόνου σε σχέση με τις συνθήκες απασχόλησης και έχει ως εξής:

1. Όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν πρέπει να 
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.

2. Όπου κρίνεται αναγκαίο, εφαρμόζεται η αρχή «pro rata temporis».

3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας ρήτρας καθορίζονται από τα κράτη μέλη ύστερα 
από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ή/και από τους κοινωνικούς εταίρους, 
λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική νομοθεσία και τη νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις 
και την πρακτική σε εθνικό επίπεδο.

4. Η απαιτούμενη περίοδος προϋπηρεσίας σε σχέση με ιδιαίτερες συνθήκες απασχόλησης θα 
είναι η ίδια για τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου όπως και για τους εργαζομένους 
αορίστου χρόνου εκτός από την περίπτωση που δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους 
διαφορετική διάρκεια της περιόδου προϋπηρεσίας.

Η έννοια «αντίστοιχος εργαζόμενος αορίστου χρόνου» καθορίζεται στη ρήτρα 3, παράγραφος 
2 της συμφωνίας πλαίσιο, η οποία προσδιορίζει ότι αφορά «τον εργαζόμενο που έχει 
σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στην ίδια επιχείρηση, και απασχολείται στην 
ίδια ή παρόμοια εργασία/απασχόληση, λαμβανομένων υπόψη των προσόντων ή των 
δεξιοτήτων».

Σύμφωνα με τη ρήτρα 2, παράγραφος 1 της συμφωνίας πλαίσιο, η παρούσα συμφωνία 
εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου που έχουν σύμβαση ή σχέση 
εργασίας όπως αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις ή την 
πρακτική σε κάθε κράτος μέλος.

Η Ισπανία έχει μεταφέρει την οδηγία 1999/70/ΕΚ μεταξύ άλλων, μέσω τροποποιήσεων του 
καταστατικού των εργαζομένων (Estatuto de los Trabajadores, ET) βάσει των βασιλικών 
νομοθετικών διαταγμάτων 5/2001 και 12/2001. Το άρθρο 15.6 του καταστατικού των 
εργαζομένων αναγνωρίζει σε γενικές γραμμές την αρχή της μη διάκρισης μεταξύ 
εργαζομένων ορισμένου χρόνου και αορίστου χρόνου. Σύμφωνα με τη νομολογία επαρκώς 
δικαιολογημένοι αντικειμενικοί λόγοι μπορούν να θέσουν εν αμφιβόλω την εφαρμογή της εν 
λόγω αρχής. Όπως επισημαίνεται στην αναφορά, είναι επίσης σύνηθες με τις συλλογικές 
συμφωνίες στον εν λόγω τομέα.

Η Επιτροπή, έχοντας εξετάσει τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο της 
Ισπανίας, δεν εντόπισε λόγους ώστε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ισπανίας 
όσον αφορά τη μεταφορά της ρήτρας 4 της συμφωνίας πλαίσιο που προσαρτήθηκε στην 
οδηγία 1999/70/ΕΚ. Η εν λόγω αναφορά δεν παραθέτει νέα στοιχεία τα οποία να αλλάζουν 
αυτήν την εκτίμηση. Προκειμένου να αποδειχθεί το βάσιμο των δικαιωμάτων τους δυνάμει 
της οδηγίας και των εθνικών κανόνων, οι αναφέροντες θα πρέπει να προσφύγουν σε εθνικό 
επίπεδο.
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Ένα ακόμη θέμα είναι ο τρόπος που θα πρέπει να ερμηνευθεί το κοινοτικό δίκαιο στον εν 
λόγω τομέα, καθώς και οι αντίστοιχοι εθνικοί κανόνες σε μια κατάσταση όπως αυτή που 
περιγράφεται στην αναφορά. Όσον αφορά την ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου πρέπει να 
σημειωθεί ότι το ισπανικό δικαστήριο ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την έκδοση 
προδικαστικής απόφασης για παρεμφερές ζήτημα σχετικά με εικαζόμενη διακριτική 
μεταχείριση των προσωρινών εργαζομένων στον ισπανικό δημόσιο τομέα σε σχέση με τα 
δικαιώματα επιδόματος τριετούς υπηρεσίας και ότι η εν λόγω υπόθεση εκκρεμεί επί του 
παρόντος ενώπιον του Δικαστηρίου (υπόθεση C-307/05 Yolanda Del Cerro Alonso κατά 
Osakidetza (Servicio Vasco del Salud)). Οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Poiares 
Maduro στην εν λόγω υπόθεση εκδόθηκαν στις 10 Ιανουαρίου 2007, αλλά η απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν έχει εκδοθεί ακόμη.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο της Ισπανίας, 
δεν εντόπισε κανέναν λόγο να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ισπανίας όσον 
αφορά τη μεταφορά της ρήτρας 4 της συμφωνίας πλαίσιο που προσαρτήθηκε στην οδηγία 
1999/70/ΕΚ. Η παρούσα αναφορά δεν εισάγει νέα στοιχεία τα οποία θα άλλαζαν την εν λόγω 
εκτίμηση. Προκειμένου να αποδειχθεί το βάσιμο των δικαιωμάτων τους δυνάμει της οδηγίας 
και των εθνικών κανόνων, οι αναφέροντες θα πρέπει να προσφύγουν σε εθνικό επίπεδο.

Όσον αφορά την ερμηνεία της οδηγίας 1999/70/ΕΚ σε περίπτωση όπως αυτή που 
περιγράφεται στην αναφορά, η Επιτροπή θα ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για την 
έκβαση της υπόθεσης C-307/05 όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκδώσει την απόφασή του.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Μαρτίου 2008.

Στην απάντηση της 9ης Ιουλίου 2007 προς την Επιτροπή Αναφορών, η Επιτροπή ανέλαβε να 
ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών για την έκβαση της υπόθεσης C-307/05 (Del Cerro 
Alonso κατά Osakidetsa (Servicio Vasco de Salud)). Το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή 
του στις 13 Σεπτεμβρίου 2007.

Η ρήτρα 4, παράγραφος 1 του Παραρτήματος της οδηγίας 1999/70/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999 
σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη 
CES, την UNICE και το CEEP («συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου») 
ορίζει ότι «όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν 
πρέπει να 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.» Η έννοια «αντίστοιχος εργαζόμενος αορίστου 
χρόνου» ορίζεται στη ρήτρα 3, παράγραφος 2 της συμφωνίας πλαίσιο, η οποία εξηγεί ότι 
αφορά τον εργαζόμενο «που έχει σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στην ίδια 
επιχείρηση, και απασχολείται στην ίδια ή παρόμοια εργασία/απασχόληση, λαμβανομένων 
υπόψη των προσόντων ή των δεξιοτήτων».

Υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής απόφασης σχετικά 
με την ερμηνεία της ρήτρας 4, παράγραφος 1 της συμφωνίας πλαίσιο. Η κύρια δίκη 
αφορούσε την αίτηση της κ. Del Cerro Alonso προς τον εργοδότη της του δημόσιου τομέα, 
σχετικά με τη μετατροπή των διαδοχικών της συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου 
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χρόνου, προκειμένου να της καταβληθεί το επίδομα της τριετίας που είχε λήξει κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου της μονιμοποίησής της έτους.

Το Juzgado de lo Social n° 1 de San Sebastián (κοινωνικό δικαστήριο αριθ. 1 του San
Sebastian) (Ισπανία) υπέβαλε στο Δικαστήριο τα ακόλουθα ζητήματα για προδικαστική 
απόφαση:

1.      Όταν η οδηγία 1999/70/ΕΚ ορίζει ότι οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους εργαζομένους αορίστου 
χρόνου, αναφέρεται και στους οικονομικούς όρους της σχέσης εργασίας;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης:

2.      Αποτελεί επαρκή αντικειμενικό λόγο το γεγονός ότι το άρθρο 44 του νόμου 
55/2003 ορίζει ότι οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν δικαιούνται την 
καταβολή του σχετικού με την αρχαιότητα συμπληρώματος των αποδοχών που 
χορηγείται στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου;

3.      Αποτελούν επαρκείς αντικειμενικούς λόγους για τη μη χορήγηση του σχετικού με 
την αρχαιότητα συμπληρώματος των αποδοχών στο έκτακτο προσωπικό οι 
συμφωνίες μεταξύ των συνδικαλιστικών εκπροσώπων του προσωπικού και της 
διοίκησης;

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο όρος «συνθήκες απασχόλησης» της ρήτρας 4, παράγραφος 1 της 
συμφωνίας πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια 
ότι δύναται να αποτελέσει βάση αξιώσεως, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, περί χορήγησης 
σε έναν εργαζόμενο με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου του επιδόματος αρχαιότητας το 
οποίο χορηγείται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, αποκλειστικώς στους εργαζομένους με 
σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

Επιπλέον, έκρινε ότι η ρήτρα 4, παράγραφος 1 της συμφωνίας πλαίσιο πρέπει να ερμηνευθεί 
υπό την έννοια ότι απαγορεύει τη διαφορετική μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων ορισμένου 
χρόνου και εργαζομένων αορίστου χρόνου που θα δικαιολογούνταν αποκλειστικώς από το 
γεγονός ότι προβλέπεται από νομοθετική ή κανονιστική διάταξη κράτους μέλους ή από 
συλλογική σύμβαση μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και του οικείου εργοδότη.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι «συνθήκες απασχόλησης» πρέπει να ερμηνευθούν υπό την 
έννοια ότι καλύπτουν τις αποδοχές, οι οποίες περιλαμβάνουν το μισθό και άλλες αποδοχές.
Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε ότι η διαφορετική μεταχείριση των εργαζομένων ορισμένου 
χρόνου και των εργαζομένων αορίστου χρόνου δεν δικαιολογείται αποκλειστικώς από το 
γεγονός ότι προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο ή τις συλλογικές συμβάσεις.

Συμπεράσματα

Λαμβανομένης υπόψη της προαναφερθείσας απόφασης, η Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τις 
ισπανικές εθνικές αρχές για να ρωτήσει με ποιον τρόπο προτίθενται να συμμορφωθούν με την 
απόφαση αυτή. Με άλλα λόγια, η Επιτροπή θα ρωτήσει τις ισπανικές αρχές με ποιον τρόπο 
θα θέσουν τέρμα στη διαφορετική μεταχείριση όπως έκρινε το Δικαστήριο.
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Ωστόσο, προκειμένου να αποδειχθεί το βάσιμο των δικαιωμάτων τους δυνάμει της οδηγίας
και των εθνικών κανόνων, οι αναφέροντες μπορούν να κινήσουν διαδικασίες σε εθνικό 
επίπεδο.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Η Επιτροπή ανέλαβε να έρθει σε επαφή με τις ισπανικές αρχές και να διερευνήσει με ποιον 
τρόπο συμμορφώθηκαν προς την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
στην υπόθεση C-307/05 (Del Cerro Alonso κατά Osakidetsa (Servicio Vasco de Salud)), το 
οποίο υποστήριξε ότι οι «συνθήκες απασχόλησης» πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι 
καλύπτουν τις αποδοχές, οι οποίες περιλαμβάνουν τον μισθό και άλλες αποδοχές.  Επιπλέον, 
το Δικαστήριο επιβεβαίωσε περαιτέρω την υπάρχουσα νομολογία που ορίζει ότι η 
διαφορετική μεταχείριση των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και των 
εργαζομένων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αποκλειστικά 
από το γεγονός ότι προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο ή τις συλλογικές συμβάσεις.

Οι ισπανικές αρχές ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το άρθρο 25 του «Estatuto
Basico del Empleado Publico» (βασικοί κανονισμοί που σχετίζονται με τους δημόσιους 
υπαλλήλους· νόμος 7/2007 της 12ης Απριλίου, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. 89 της 13ης 
Απριλίου 2007) τροποποίησε τους προγενέστερους κανόνες αναφορικά με τους προσωρινούς 
δημοσίους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και αναγνωρίζει στο εξής ρητά 
το δικαίωμα των προσωρινών δημοσίων υπαλλήλων να λαμβάνουν πλήρη βασικό μισθό, 
συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων ανά τριετία, για τις υπηρεσίες που παρέχονται από 
προσωρινούς δημόσιους υπαλλήλους, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (13 
Μαΐου 2007).


