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Ανακοίνωση προς τα μέλη

26 Ιανουαρίου 2004

Θέμα: Αναφορά αριθ. 640/90, του κ. J.S. GARDNER, και αναφορές 124/93, 229/94, 
322/94, 500/94, 651/94, 732/94, 750/94, 819/94, 858/94, 940/94, 
1141/94,1187/94, 1/95, 425/95, 1161/95, 21/96, 22/96, 29/96, 75/96, 260/96, 
1198/97, 511/98 και 689/98,

σχετικά με δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι λέκτορες ξένων γλωσσών (lettori) 
στα ιταλικά πανεπιστήμια

I. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Φεβρουαρίου 1999:

Όλες αυτές οι αναφορές αφορούν το θέμα των λεκτόρων ξένων γλωσσών στα ιταλικά 
πανεπιστήμια, θέμα που γνωρίζουν πολύ καλά όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας παράβασης που κινήθηκε από την Επιτροπή σχετικά με την 
παραγνώριση των δικαιωμάτων των λεκτόρων ξένων γλωσσών από τα ιταλικά 
πανεπιστήμια, η ιταλική κυβέρνηση έστειλε στην Επιτροπή, τον Αύγουστο του 1998, 
διοικητική εγκύκλιο του Υπουργείου Πανεπιστημίων, του Ιουλίου 1998, με την οποία ζητά 
από τους πρυτάνεις όλων των ιταλικών πανεπιστημίων να θέσουν οριστικά τέλος στη 
διαμάχη, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα των λεκτόρων που προβλέπονται από τον ιταλικό 
νόμο.

Η Επιτροπή, ωστόσο, είχε ζητήσει πληροφορίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις που είχαν 
σημειωθεί σε κάποια πανεπιστήμια. Η ιταλική κυβέρνηση πρόσφατα ενημέρωσε την 
Επιτροπή ότι θα μετέδιδε τις πληροφορίες αυτές το συντομότερο δυνατό.

Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τη 
συνέχεια αυτών των επαφών.

II. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, η οποία ελήφθη στις 27 Απριλίου 1999:

Εν συνεχεία των συμπληρωματικών πληροφοριών, τις οποίες παρέσχον οι ιταλικές αρχές, 
και πολυάριθμων επιστολών λεκτόρων, οι οποίες εστάλησαν κατά τη διάρκεια του 
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Ιανουαρίου 1999, η Επιτροπή κοινοποίησε συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στις 
ιταλικές αρχές με ημερομηνία 29 Ιανουαρίου 1999. Η γνώμη αυτή αφορούσε κυρίως μια 
σειρά ατομικών περιπτώσεων σε ορισμένα πανεπιστήμια.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν θα παραλείψουν να πληροφορήσουν το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνέχεια αυτής της διαδικασίας.

III. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, η οποία ελήφθη στις 22 Φεβρουαρίου 2000:

Όλες οι αναφορές αφορούν το θέμα των λεκτόρων ξένων γλωσσών στα ιταλικά 
πανεπιστήμια. Πράγματι, εδώ και πολλά χρόνια, μια ομάδα λεκτόρων ξένων γλωσσών 
παραπονούνται ότι γίνονται αντικείμενο διάκρισης από τα ιταλικά πανεπιστήμια όσον 
αφορά τις συνθήκες εργασίας τους.

Εκτιμώντας ότι η Ιταλία (και κυρίως κάποια ιταλικά πανεπιστήμια) δεν σέβονται κατά 
τρόπο ικανοποιητικό τα δικαιώματα αυτών των ευρωπαίων πολιτών, η Επιτροπή κίνησε 
διαδικασία παράβασης κατά της Ιταλίας.

Η Επιτροπή έφερε πρόσφατα αυτή τη διαδικασία παράβασης στο Δικαστήριο. Η υπόθεση 
εκκρεμεί πλέον ενώπιον του Δικαστηρίου.

IV. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Απριλίου 2001: 

Οι εν θέματι αναφορές άπτονται της προστασίας των κεκτημένων δικαιωμάτων των 
λεκτόρων ξένης γλώσσας στα ιταλικά πανεπιστήμια.

Όπως εξήγησε η Επιτροπή με προηγούμενες ανακοινώσεις της, κατόπιν πολυάριθμων 
καταγγελιών εκ μέρους των λεκτόρων, η Επιτροπή είχε υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο προσφυγή λόγω παραβάσεως κατά της Ιταλίας.

Η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου έλαβε χώρα στις 11 Ιανουαρίου 2001. 
Ο Γενικός Εισαγγελεύς παρουσίασε τα συμπεράσματά του στις 21 Μαρτίου 2001. Στα 
συμπεράσματα αυτά, ο Γενικός Εισαγγελεύς, σύμφωνα με την Επιτροπή, προτείνει στο 
Δικαστήριο:

«- να διαπιστώσει ότι όσον αφορά την διοικητική και συμβατική πρακτική που ακολουθούν 
ορισμένα κρατικά πανεπιστήμια, τα οποία κατά την επαναπρόσληψη πρώην λεκτόρων ξένων 
γλωσσών ως γλωσσικών συνεργατών δεν αναγνωρίζουν ή αναγνωρίζουν ανεπαρκώς τα 
δικαιώματα που οι τελευταίοι έχουν αποκτήσει σε ατομική βάση, η Ιταλική Δημοκρατία, παρά 
το γεγονός ότι η αναγνώριση αυτή είναι εγγυημένη για όλους τους άλλους εργαζόμενους της 
χώρας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 39 ΕΚ (πρώην άρθρο 48 της 
Συνθήκης ΕΚ)».

Στο εξής αναμένεται πλέον η έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου. Η Επιτροπή δεν θα 
παραλείψει να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την τελική απόφαση του 
Δικαστηρίου.
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V. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2002:

Η Επιτροπή αναφέρεται στις προηγούμενες ανακοινώσεις της σχετικά με τις αναφορές 
των πολιτών της ΕΕ οι οποίες σχετίζονται με τη μεταχείριση των πρώην λεκτόρων 
ξένων γλωσσών στα ιταλικά πανεπιστήμια. Δεδομένου ότι η παραβίαση της Συνθήκης 
δεν επανορθώθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει της Επιτροπής κατά της 
Ιταλίας η οποία κινήθηκε το 1996, η Επιτροπή παρέπεμψε την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο τον Ιούλιο του 1999. Το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του (υπόθεση C-
212/99) στις 26 Ιουνίου 2001.

Το Δικαστήριο υποστήριξε στην απόφασή του ότι η Ιταλία παρέλειψε να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της σύμφωνα με το άρθρο 48 της Συνθήκης ΕΚ (τώρα, μετά την 
τροποποίηση, άρθρο 39 ΕΚ) εφόσον δεν διασφάλιζε την αναγνώριση των κεκτημένων 
δικαιωμάτων των πρώην λεκτόρων των ξένων γλωσσών, οι οποίοι έγιναν επίκουροι και 
γλωσσικοί εμπειρογνώμονες στη μητρική τους γλώσσα, παρόλο που η αναγνώριση αυτή 
εξασφαλίζεται σε όλους τους εργαζομένους της χώρας. 

Η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στις ιταλικές αρχές και ζήτησε να της παρασχεθούν 
πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η ιταλική κυβέρνηση προκειμένου να 
συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 

VI. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Ιουνίου 2002:

Η Επιτροπή έλαβε στις 8 Απριλίου 2002 την απάντηση των ιταλικών αρχών σχετικά τα 
μέτρα που έλαβε η ιταλική κυβέρνηση προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση 
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση C-212/99.

Η Επιτροπή θα εξετάσει την απάντηση και θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις στα ιταλικά 
πανεπιστήμια σχετικά με τα μέτρα που θα ληφθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αναγνώριση των κεκτημένων δικαιωμάτων των πρώην λεκτόρων ξένων γλωσσών, οι 
οποίοι έγιναν γλωσσικοί συνεργάτες και γλωσσικοί ειδικοί μητρικής γλώσσας, όπως 
προβλέπει η απόφαση του Δικαστηρίου. 

Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή μετά την εξέταση θεωρήσει ότι τα μέτρα που 
ελήφθησαν δεν είναι ικανοποιητικά ή επαρκή, δύναται να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη 
σύμφωνα με το άρθρο 228, παράγραφος 2, της Συνθήκης.

Σε περίπτωση κατά την οποία η ιταλική κυβέρνηση δεν λάβει τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση εντός του χρονικού ορίου που έθεσε η 
Επιτροπή, η Επιτροπή δύναται να επαναφέρει την υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

VII. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 2002:

Στις 16 Οκτωβρίου 2002, η Επιτροπή αποφάσισε κατ’ αρχήν ότι έπρεπε να κοινοποιηθεί 
αιτιολογημένη γνώμη στις ιταλικές αρχές και εξουσιοδότησε τις υπηρεσίες της 



Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη
PE 230.117/αναθ.VII 4/4 CM\517985EL.doc

EL

Επιτροπής να έλθουν σε επαφή με τις εν λόγω αρχές προκειμένου να διασαφηνίσουν 
ορισμένα σημεία. Η παρούσα απόφαση έπρεπε να τεθεί σε εφαρμογή εντός τριών 
μηνών.

Όπως διευκρινίστηκε στην προηγούμενη ανακοίνωση της Επιτροπής, η Επιτροπή 
δύναται να επαναφέρει την υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων σε περίπτωση που η ιταλική κυβέρνηση δεν λάβει τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων

VIII. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Δεκεμβρίου 2003

Η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιθυμεί να λάβει 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει βάσει του 
άρθρου 228 ΕΚ όσον αφορά τη συμμόρφωση με την απόφαση της 26ης Ιουνίου 2001 
που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην υπόθεση C-212/99, σχετικά με τη διάκριση 
σε βάρος λεκτόρων ξένων γλωσσών στα ιταλικά πανεπιστήμια.

Από τις πληροφορίες που απέστειλαν οι ιταλικές αρχές σε απάντηση της 
προειδοποιητικής επιστολής βάσει του άρθρου 228 ΕΚ, φάνηκε ότι, παρά το προσχέδιο 
συμφωνίας σχετικά με την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας για το προσωπικό των 
πανεπιστημίων, είχαν εγκριθεί μονομερώς αποφάσεις για μισθολογικές αυξήσεις 
λεκτόρων από τα διοικητικά όργανα τουλάχιστον πέντε από τα έξι εμπλεκόμενα 
πανεπιστήμια. Επιπλέον, οι χορηγηθείσες μισθολογικές αυξήσεις τέθηκαν σε ισχύ σε 
διαφορετικές ημερομηνίες και τόσο ο αριθμός όσο και το εύρος του εφαρμοζόμενου 
«χρόνου προϋπηρεσίας» ποίκιλλε μεταξύ των διάφορων πανεπιστημίων. Επιπρόσθετα, 
οι παρασχεθείσες πληροφορίες δεν κατέδειξαν ούτε προσδιόρισαν την κατηγορία ιταλών 
εργαζομένων που εκτελούν συγκρίσιμα ή παρόμοια καθήκοντα με πρώην λέκτορες, η 
οποία έπρεπε να ληφθεί ως παράμετρος αναφοράς για τον υπολογισμό των 
εφαρμοστέων στους λέκτορες όρων. Οι πληροφορίες ήταν επίσης ελλιπείς όσον αφορά 
τα δικαιώματα εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη βάσει του άρθρου 
228 ΕΚ στις 2 Μαΐου 2003. 

Οι ιταλικές αρχές απάντησαν στις 25 Ιουλίου 2003. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής 
εξετάζουν επί του παρόντος την απάντηση αυτή προκειμένου να εξακριβώσουν κατά 
πόσο έγιναν πλήρως σεβαστά τα κεκτημένα δικαιώματα των λεκτόρων. Αν η Επιτροπή 
θεωρήσει ότι η ιταλική κυβέρνηση δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθεί 
πλήρως με την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-212/99, ενδέχεται να φέρει 
εκ νέου την υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου βάσει του άρθρου 228 ΕΚ και να 
ζητήσει από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικών ποινών.


