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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1420/2010 , του M.A., γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης υποστήριξης έκτακτων υπαλλήλων της ανώτατης εκπαίδευσης 
(Association de Soutien aux Vacataires de l'Enseignement Supérieur), 
σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης των έκτακτων υπαλλήλων στα 
γαλλικά πανεπιστήμια

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί από το Κοινοβούλιο να εξετάσει κατά πόσον το καθεστώς απασχόλησης 
των έκτακτων δημοσίων υπαλλήλων στα γαλλικά πανεπιστήμια, όπως κατοχυρώνεται στο 
διάταγμα 87-889 της 29ης Οκτωβρίου 1987, συνάδει με τη νομοθεσία της ΕΕ. Ειδικότερα,
επισημαίνονται η μακρά καθυστέρηση (διάρκειας αρκετών μηνών) της καταβολής των 
μισθών και οι αυθαίρετες προσλήψεις και απολύσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Φεβρουαρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Ο αναφέρων καταγγέλλει τις εργασιακές συνθήκες αυτών των εργαζομένων στη Γαλλία εξ 
ονόματος μιας γαλλικής οργάνωσης εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης στον κλάδο 
ανώτατης εκπαίδευσης. Ο αναφέρων ερωτά αν οι γαλλικοί κανόνες (συγκεκριμένα το 
διάταγμα «Décret 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et 
d'emploi des vacataires pour l'enseignement supérieur») παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ, δηλ. 
το άρθρο 15 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, που παρέχει σε κάθε πολίτη της 
Ένωσης, μεταξύ άλλων, την ελευθερία να αναζητήσει απασχόληση και να εργαστεί σε 
οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. 
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Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Τα κράτη μέλη είναι εν γένει ελεύθερα να καθορίζουν την οργάνωση του δημόσιου τομέα 
τους (στην προκειμένη περίπτωση το θέμα αφορά δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα), 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων πρόσληψης και εργασιακών συνθηκών του 
προσωπικού. Ωστόσο, οι εθνικοί κανόνες δεν πρέπει να παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ. 

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

Το δίκαιο της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 45 ΣΛΕΕ και 
άρθρο 3 και 7, παράγραφος 1, του κανονισμού 1612/68 περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εργαζομένων) υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τους διακινούμενους 
εργαζόμενους με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν τους υπηκόους τους σε σχέση με την 
πρόσβαση στην εργασία και τις συνθήκες απασχόλησης. 

Το διάταγμα (Décret) αριθ. 87-889 δεν προβλέπει διαφορετική μεταχείριση για τους 
διακινούμενους εργαζόμενους. Ο αναφέρων δεν παρέχει τυχόν πληροφορίες που να δείχνουν 
ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται διαφορετικά στην πράξη. 

Συνεπώς, οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν διαπιστώνουν παραβίαση των κανόνων της ΕΕ 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. 

Εργατικό δίκαιο

Το συγκεκριμένο πρόβλημα μεγάλων καθυστερήσεων στην καταβολή των μισθών που 
τίθεται από τον αναφέροντα δεν είναι θέμα που καλύπτεται από το δίκαιο της ΕΕ (ούτε από 
τη Συνθήκη ούτε από τη νομοθεσία1 στον κοινωνικό/εργασιακό τομέα). Το προαναφερθέν 
διάταγμα (Décret αριθ.° 87-889) δεν ρυθμίζει τον χρόνο καταβολής των μισθών. Ελλείψει 
συγκεκριμένης απαίτησης που να επιβάλλει τέτοιες καθυστερήσεις, η απόφαση για το ζήτημα 
εμπίπτει στο πεδίο της εθνικής νομοθεσίας και πρακτικής επί τέτοιων θεμάτων. Συνεπώς, η 
Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει υπέρ του αναφέροντος.

Συμπεράσματα

Η αναφορά δεν στοιχειοθετεί τυχόν παραβίαση του δικαίου της ΕΕ.

                                               
1 Δεν εφαρμόζεται η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2000/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για την καταπολέμηση 
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), δεδομένου ότι εφαρμόζεται μόνο 
σε «κάθε συναλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών, η 
οποία οδηγεί στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής».


