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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1397/2008, του Raffaele Mancuso, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ανισότητα μεταξύ των δικαιωμάτων των εργαζομένων που απασχολούνται με 
καθεστώς αορίστου χρόνου και εκείνων που απασχολούνται με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς αορίστου χρόνου και εκείνων που 
απασχολούνται με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Παραθέτει ως παράδειγμα τη δυνατότητα 
λήψης άδειας για συμμετοχή σε ανοιχτό διαγωνισμό προσλήψεων ή σπουδαστικής άδειας με 
σκοπό προετοιμασία για παρόμοιου τύπου διαγωνισμό. Ο αναφέρων θεωρεί ότι οι διαφορές 
αυτές έρχονται σε αντίθεση με τη Συνθήκη της Ρώμης του 1957.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Φεβρουαρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι υπάρχουν διαφορές στην Ιταλία μεταξύ των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς αορίστου χρόνου και εκείνων που 
απασχολούνται με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Παραθέτει ως παράδειγμα τη δυνατότητα 
λήψης άδειας για συμμετοχή σε ανοιχτό διαγωνισμό προσλήψεων ή σπουδαστικής άδειας για 
προετοιμασία για παρόμοιου τύπου διαγωνισμό.

Η οδηγία 1999/70/ΕΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου 
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που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP 1  απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
εφαρμόσουν μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει καμία αδικαιολόγητη 
διάκριση σε βάρος των εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου όσον αφορά τις 
συνθήκες εργασίας. Συγκεκριμένα, η συμφωνία πλαίσιο ορίζει τα εξής:

Σκοπός (ρήτρα 1)
Σκοπός της παρούσας συμφωνίας πλαισίου είναι:
(a) η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας ορισμένου χρόνου με τη διασφάλιση της 

εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης·
…

Αρχή της μη διάκρισης (ρήτρα 4)
1. Όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν πρέπει 

να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζομένους αορίστου 
χρόνου μόνο επειδή έχουν σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εκτός αν αυτό 
δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους.

2. Όπου κρίνεται αναγκαίο, εφαρμόζεται η αρχή «pro rata temporis».
3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας ρήτρας καθορίζονται από τα κράτη μέλη 

ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους ή/και από τους κοινωνικούς 
εταίρους, λαμβάνοντας υπόψη την κοινοτική νομοθεσία και τη νομοθεσία, τις 
συλλογικές συμβάσεις και την πρακτική σε εθνικό επίπεδο.

4. Η απαιτούμενη περίοδος προϋπηρεσίας σε σχέση με ιδιαίτερες συνθήκες απασχόλησης 
θα είναι η ίδια για τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου όπως και για τους 
εργαζομένους αορίστου χρόνου εκτός από την περίπτωση που δικαιολογείται από 
αντικειμενικούς λόγους διαφορετική διάρκεια της περιόδου προϋπηρεσίας.

Οι συνθήκες απασχόλησης δεν ορίζονται ρητά στο κοινοτικό δίκαιο, παρότι το Δικαστήριο 
κατέστησε σαφές στην υπόθεση C-307/05 Del Cerro Alonso ότι ο όρος συμπεριλαμβάνει τις 
αποδοχές.

Η οδηγία 1999/70/ΕΚ μεταφέρθηκε στην ιταλική νομοθεσία μέσω του νομοθετικού 
διατάγματος αριθ. 368 της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 (όπως τροποποιήθηκε). Το άρθρο 6 
μεταφέρει την υποχρέωση που απορρέει από τη ρήτρα 4 της συμφωνίας πλαισίου σχετικά με 
τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
εκτός εάν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι για διαφορετική μεταχείρισή τους. Το άρθρο 6 
της ιταλικής νομοθεσίας ορίζει τους εξής τομείς στους οποίους πρέπει να υπάρχει ίση 
μεταχείριση (εκτός εάν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι για διαφορετική μεταχείριση): 
«άδεια, δώρο Χριστουγέννων ή “δέκατος τρίτος μισθός”, αποζημίωση απόλυσης και 
οποιοδήποτε άλλο επίδομα καταβάλλεται από την επιχείρηση σε αντίστοιχους εργαζόμενους 
με συμβάσεις αορίστου χρόνου…».
Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο εάν στις «συνθήκες απασχόλησης» στην Ιταλία συμπεριλαμβάνεται 
ενδεχόμενο δικαίωμα λήψης άδειας για συμμετοχή σε ανοιχτό διαγωνισμό προσλήψεων ή 

                                               
1 ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ. 43.
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ενδεχόμενο δικαίωμα σπουδαστικής άδειας για προετοιμασία για παρόμοιου τύπου 
διαγωνισμό. Κατά την άποψη της Επιτροπής, δεν φαίνεται να συντρέχει βάσιμος λόγος για να 
εξαιρεθούν τα εν λόγω δικαιώματα από την έννοια αυτή.

Συνεπώς, η Επιτροπή προτίθεται να επικοινωνήσει με τις ιταλικές αρχές προκειμένου να 
ενημερωθεί εάν θεωρούν ότι το δικαίωμα λήψης άδειας για συμμετοχή σε ανοιχτό 
διαγωνισμό προσλήψεων ή το δικαίωμα λήψης σπουδαστικής άδειας για προετοιμασία για 
παρόμοιου τύπου διαγωνισμό συμπεριλαμβάνονται στις «συνθήκες απασχόλησης» υπό την 
έννοια της ρήτρας 4, παράγραφος 1, της συμφωνίας πλαισίου που επισυνάπτεται στην οδηγία 
1999/70/ΕΚ.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Μετά την έρευνα της Επιτροπής, οι ιταλικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή για τα εξής:

 ότι το άρθρο 6 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 369 της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 
σχετικά με τις σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου επιβεβαιώνει την αρχή της μη 
διάκρισης μεταξύ εργαζομένων αορίστου χρόνου και εργαζομένων ορισμένου χρόνου, 
όπως ορίζεται στη ρήτρα 4 της συμφωνίας πλαισίου·

 η συμμόρφωση των εργοδοτών προς την αρχή της μη διάκρισης διασφαλίζεται από τις 
διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του νομοθετικού διατάγματος 
αριθ. 368/2001, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται πράγματι η εφαρμογή της βασικής 
αρχής που προβλέπεται στη ρήτρα 4 της συμφωνίας πλαισίου· 

 οι κανόνες που διέπουν τις συμβάσεις αορίστου χρόνου συνεπώς εφαρμόζονται, στον 
βαθμό που είναι συμβατές, στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου· οι εργαζόμενοι με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου δικαιούνται, ειδικότερα, να λαμβάνουν όλα τα 
επιδόματα που χορηγούνται στους εργαζομένους αορίστου χρόνου της επιχείρησης, 
ανάλογα με τις περιόδους που εργάστηκαν και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται 
ασυμβατότητα με τη φύση της σύμβασης ορισμένου χρόνου·

 όσον αφορά το δικαίωμα των εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε σπουδαστική άδεια, 
οι ιταλικές αρχές επισημαίνουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του νομοθετικού 
διατάγματος αριθ. 368/2001, «οι εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορούν να 
θεσπίζουν διαδικασίες και μέσα με σκοπό να διευκολύνεται η πρόσβαση των 
εργαζομένων ορισμένου χρόνου σε κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης, ούτως ώστε να 
επεκτείνουν τα προσόντα τους, να προάγουν τη σταδιοδρομία τους και να βελτιώνουν 
την επαγγελματική τους κινητικότητα».

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή συμπεραίνει από την απάντηση που έδωσαν οι ιταλικές αρχές ότι, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της ιταλικής νομοθεσίας (και συγκεκριμένα του άρθρου 6 του νομοθετικού 
διατάγματος αριθ. 368 της 6ης Σεπτεμβρίου 2001), το δικαίωμα λήψης άδειας για συμμετοχή 
σε ανοιχτό διαγωνισμό προσλήψεων ή σπουδαστικής άδειας με σκοπό την προετοιμασία για 
παρόμοιου τύπου διαγωνισμό θα πρέπει να παρέχεται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου κατ’ αναλογία, εφόσον παρέχεται σε αντίστοιχο εργαζόμενο 
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αορίστου χρόνου, και δεν είναι ασύμβατο με τη σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω πληροφοριών, ο αναφέρων θα πρέπει να παρουσιάσει την 
υπόθεσή του ενώπιον των αρμόδιων εθνικών αρχών, εάν θεωρεί ότι η ιταλική νομοθεσία δεν 
έχει εφαρμοστεί σωστά ή ότι ο εργοδότης του δεν ενεργεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.


