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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0074/2012 της M. S. ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η πρόσφατη μεταρρύθμιση όσον αφορά τη συνταξιοδότηση στην Ιταλία προβλέπει την έξοδο 
από την εργασία στην ηλικία των 64 ετών για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που 
γεννήθηκαν κατά τα έτη 1951/52. Η δυνατότητα αυτή δεν προβλέφθηκε για τους 
εργαζόμενους του δημόσιου τομέα της ίδιας ηλικίας, για τους οποίους προβλέπεται 
συνταξιοδότηση στην ηλικία των 67 ετών και 6 μηνών.
Σύμφωνα με την αναφέρουσα, αυτή η ξαφνική μεταβολή οδηγεί σε μια μεταχείριση που 
εισάγει αδικαιολόγητες διακρίσεις

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Μαΐου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί πλήρως για την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Εντούτοις, μπορεί να δράσει μόνο εντός των ορίων αρμοδιότητάς της.
Το δίκαιο της Ένωσης δεν περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών να οργανώνουν τα 
συστήματα κοινωνικής τους ασφάλισης και, ελλείψει εναρμόνισης σε επίπεδο Ένωσης,
εναπόκειται στη νομοθεσία του κάθε κράτους μέλους να θέτει τους όρους χορήγησης των 
επιδομάτων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το ποσό των εν λόγω επιδομάτων και την 
περίοδο χορήγησής τους. Η ίδια αρχή ισχύει και για τις μεταρρυθμίσεις της Ιταλίας όσον 
αφορά το συνταξιοδοτικό της σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών ρυθμίσεων. 
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Ως εκ τούτου, η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ περιορισμένη στον τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης. 

Η νομοθεσία της ΕΕ απαγορεύει τις διακρίσεις, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, με βάση το 
φύλο, τη φυλή ή την εθνοτική καταγωγή, για παράδειγμα. Ωστόσο, δεν απαγορεύει τις 
διακρίσεις με βάση τη διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα.
Ως εκ τούτου, το ζήτημα αν μια διαφορετική μεταχείριση μεταξύ της ηλικίας 
συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, είναι 
νόμιμη ή όχι, πρέπει να επιλυθεί βάσει του εθνικού δικαίου. 

Συμπέρασμα

Με δεδομένη την πολύ περιορισμένη αρμοδιότητα της ΕΕ όσον αφορά τις διατάξεις περί 
κοινωνικών παροχών, με ιδιαίτερη αναφορά στους όρους συνταξιοδότησης των δημοσίων 
υπαλλήλων, η Επιτροπή δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω την παρούσα αναφορά


