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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0063/2009, του Georgio Germani, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche» - ANQUAP 
(Ένωση ανώτερων δημοσίων υπαλλήλων), σχετικά με την ίση αμοιβή για όμοια 
εργασία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι η αναδιάρθρωση του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήματος 
επέσυρε μισθολογικές ανισότητες στον εν λόγω τομέα, παρά το γεγονός ότι, όπως ισχυρίζεται 
ο αναφέρων, οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι διέθεταν τα ίδια επαγγελματικά προσόντα και 
εκτελούσαν τα ίδια καθήκοντα. Συναφείς δικαστικές αποφάσεις δεν κατόρθωσαν να 
αποσαφηνίσουν πλήρως τα θέματα αυτά. Ο αναφέρων ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με σκοπό τον τερματισμό της εν λόγω παραβίασης της σχετικής εθνικής και 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την προάσπιση των έννομων συμφερόντων των θιγέντων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 7 Ιουλίου 2009.

"Ο αναφέρων δηλώνει ότι η αναδιάρθρωση του ιταλικού εκπαιδευτικού συστήματος επέσυρε 
μισθολογικές ανισότητες στον εν λόγω τομέα, παρά το γεγονός ότι, κατ’ αυτόν, οι 
εμπλεκόμενοι υπάλληλοι διέθεταν τα ίδια επαγγελματικά προσόντα και εκτελούσαν τα ίδια 
καθήκοντα. Δεν είναι σαφές για την Επιτροπή για ποιους λόγους ο αναφέρων θεωρεί ότι 
υπάρχουν διακρίσεις. Ο αναφέρων παραπέμπει στην Οδηγία 2000/78/ΕΚ της 27ης 
Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία και καταγγέλει διάκριση λόγω ηλικίας.
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Η οδηγία 2000/78/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία απαγορεύει κάθε άμεση ή έμμεση 
διάκριση λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού.

Η οδηγία 2000/78/ΕΚ απαγορεύει (πλην ορισμένων εξαιρέσεων) διακρίσεις λόγω ηλικίας. 
Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Επιτροπή εκτιμά ότι η διάκριση για την οποία κάνει 
λόγο ο αναφέρων δεν βασίζεται ακριβώς στην ηλικία αλλά στη διάρκεια της υπηρεσίας, και 
αυτό είναι εκτός του πεδίου της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ."


