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Θέμα: Αναφορά αριθ. 0702/2019, του S.I.T., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διάκριση κατά των εργαζομένων προσωρινής απασχόλησης του Ισπανικού 
Οργανισμού Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (AEMPS)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τον Ισπανικό Οργανισμού Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας 
(AEMPS) για διακρίσεις μεταξύ των προσωρινών και των μόνιμων υπαλλήλων του. 
Ισχυρίζεται ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι, σε αντίθεση με τους μόνιμους υπαλλήλους, 
δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα «επαγγελματικής ανέλιξης» και δεν λαμβάνουν πριμ 
παραγωγικότητας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Δεκεμβρίου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Μαΐου 2020

Ο αναφέρων κάνει λόγο για πιθανή διακριτική μεταχείριση των εργαζομένων ορισμένου 
χρόνου, η οποία, όπως ισχυρίζεται ο αναφέρων, δεν βασίζεται στις διατάξεις του εθνικού 
δικαίου, αλλά στην πρακτική του Οργανισμού Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας η οποία 
εφαρμόζεται στο δικό του προσωπικό.

Η Επιτροπή είναι ιδίως αρμόδια για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της 
νομοθεσίας της ΕΕ από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών. Μπορεί να κινήσει διαδικασίες 
επί παραβάσει κατά των κρατών μελών, ώστε να ευθυγραμμίσει την εθνική νομοθεσία με το 
ενωσιακό δίκαιο. Ωστόσο, δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε μεμονωμένες διαφορές όσον αφορά 
τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.



PE652.473v01-00 2/2 CM\1205985EL.docx

EL

Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων για τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου 
καθορίζεται στη ρήτρα 4 της συμφωνίας-πλαισίου που προσαρτάται στην οδηγία 1999/70/ΕΚ 
του Συμβουλίου1. Η αρχή αυτή έχει μεταφερθεί, όσον αφορά τους έκτακτους δημοσίους 
υπαλλήλους στην Ισπανία, στο άρθρο 10 παράγραφος 5, του κωδικοποιημένου κειμένου του 
νόμου περί του βασικού καταστατικού των δημοσίων υπαλλήλων2, στο οποίο ορίζεται ότι «ο 
γενικός κανονισμός υπηρεσιακής καταστάσεως των δημοσίων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 
ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, στο μέτρο που προσαρμόζεται στη 
φύση της θέσης τους».

Ως εκ τούτου, εάν ο εργοδότης δεν ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, 
εναπόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών, να 
παρεμβαίνουν και να διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα των εργαζομένων γίνονται ουσιαστικά 
σεβαστά.

Επιπλέον, ο αναφέρων υπέβαλε καταγγελία και στην Επιτροπή, τον Ιούλιο του 2017, για τα 
ίδια ζητήματα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή βρίσκεται ήδη σε άμεση επαφή με τον αναφέροντα 
και, βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα και που βρίσκονται ήδη 
στη διάθεσή του, δεν προτίθεται να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από το κράτος μέλος.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Οι 
πολίτες που πιστεύουν ότι τα δικαιώματά τους έχουν παραβιαστεί πρέπει να καταφεύγουν 
στους κατάλληλους εθνικούς μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των μέσων επίλυσης 
διαφορών, που θέτουν στη διάθεσή τους τα εθνικά νομικά συστήματα για την προστασία των 
δικαιωμάτων τους. 

1 Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία 
ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP, ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ. 43–48.
2 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público.


