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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τον κανόνα που ισχύει στην Ιταλία σύμφωνα με τον οποίο τα άτομα 
που εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες και απολύονται λόγω πειθαρχικών ποινών ή ελλιπούς 
εκπλήρωσης των καθηκόντων τους δεν μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς 
πρόσληψης στον δημόσιο τομέα. Ο αναφέρων εκτιμά ότι τα άτομα αυτά πρέπει να μπορούν 
να έχουν μια ευκαιρία να αποδείξουν ότι βελτιώθηκαν και να είναι σε θέση να λάβουν και 
πάλι μέρος σε παρόμοιους διαγωνισμούς πρόσληψης. Ο αναφέρων εκτιμά ότι πρόκειται για 
διάκριση, διότι στον ιδιωτικό τομέα δεν ισχύει παρόμοια εξαίρεση. Θεωρεί ότι και στους δύο 
τομείς πρέπει να ισχύουν ίδιοι όροι. Παραπέμπει μεταξύ άλλων στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ και στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Το άρθρο 15 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 (σχετικά με 
την ελευθερία του επαγγέλματος και το δικαίωμα προς εργασία) προβλέπει τα εξής:

«1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να εργάζεται και να ασκεί το επάγγελμα, το οποίο 
                                               
1 Ο εν λόγω Χάρτης είναι νομικά δεσμευτικός μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (1η 
Δεκεμβρίου 2009).  
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επιλέγει ή αποδέχεται ελεύθερα.
2. Κάθε πολίτης της Ένωσης είναι ελεύθερος να αναζητά απασχόληση, να εργάζεται, να 
εγκαθίσταται ή να παρέχει υπηρεσίες σε κάθε κράτος μέλος…»

Το άρθρο 20 του Χάρτη (σχετικά με την ισότητα έναντι του νόμου) ορίζει ότι «όλοι οι 
άνθρωποι είναι ίσοι έναντι του νόμου».

Το άρθρο 21 του Χάρτη (σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων) ορίζει τα εξής:
"1. Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 
καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής 
μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
2. Εντός του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών και με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεών τους, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγενείας.»

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη (σχετικά με το πεδίο εφαρμογής), οι 
διατάξεις του Χάρτη απευθύνονται στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, καθώς και στα 
κράτη μέλη, μόνον όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν υφίσταται συγκεκριμένη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την απασχόληση όσον αφορά 
τους όρους πρόσληψης στον δημόσιο ή/και τον ιδιωτικό τομέα, πέρα από τις πράξεις της ΕΕ 
για την απαγόρευση διακρίσεων στον χώρο εργασίας. Τέτοιες διακρίσεις απαγορεύονται 
εφόσον βασίζονται σε λόγους ιθαγένειας, φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού1.
Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο αναφέρων υπήρξε θύμα διακριτικής μεταχείρισης για κανέναν 
από τους λόγους που προαναφέρθηκαν στην παρούσα υπόθεση.

Επιπλέον, οι αποφάσεις του ΕΔ τις οποίες επικαλείται ο αναφέρων δεν φαίνονται να είναι 
συναφείς εν προκειμένω. Στην πραγματικότητα, οι υποθέσεις αυτές αφορούν κυρίως την 
εγκυρότητα, όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, πράξεων οι οποίες έχουν εγκριθεί από 
τα θεσμικά όργανα της ΕΚ. Αντιθέτως, η υπό εξέταση υπόθεση αφορά την εγκυρότητα 
εθνικής κανονιστικής ρύθμισης, η θέσπιση της οποίας δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση 
με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ.

Συμπέρασμα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται συγκεκριμένη νομοθεσία της ΕΕ για την απασχόληση 
όσον αφορά όρους πρόσληψης στον δημόσιο ή/και τον ιδιωτικό τομέα η οποία να 
εφαρμόζεται στην παρούσα υπόθεση, θα πρέπει να συσταθεί στον αναφέροντα, εφόσον το 
επιθυμεί, να δώσει συνέχεια στην υπόθεσή του ενώπιον των αρμόδιων εθνικών αρχών, 
περιλαμβανομένων των δικαστηρίων, με βάση το εθνικό ιταλικό δίκαιο.

                                               
1 Βλέπε, εν προκειμένω, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=el


