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Θέμα: Αναφορά 1335/2009, του Raffaele Mancuso, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες διακρίσεις μεταξύ προσωπικού του δημοσίου και του ιδιωτικού 
τομέα

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι, παρότι το προσωπικό του δημοσίου τομέα στην Ιταλία μπορεί 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις να δικαιούται ειδική άδεια για ακαδημαϊκές σπουδές, χωρίς να 
στερείται αποδοχές, συνταξιοδοτικά δικαιώματα και κατοχύρωση αρχαιότητας, αυτό δεν 
ισχύει και στον ιδιωτικό τομέα. Θεωρεί ότι αυτό συνιστά διάκριση μεταξύ των υπαλλήλων 
του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και, ως εκ τούτου, παραβίαση της ισχύουσας 
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 142 της Συνθήκης ΕΚ.

2. Παραδεκτό

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

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οδηγία 2003/88/ΕΚ προβλέπει τις στοιχειώδεις προδιαγραφές 
ασφάλειας και υγείας όσον αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Η οδηγία ισχύει για 
τους εργαζομένους τόσο του δημόσιου τομέα όσο και του ιδιωτικού τομέα. Ρυθμίζει, μεταξύ 
άλλων, ορισμένα στοιχεία που αφορούν την ετήσια άδεια. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
οδηγίας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να παρέχεται σε όλους τους 
εργαζομένους ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων, 
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπουν οι εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές για την 
απόκτηση του σχετικού δικαιώματος και τη χορήγηση της άδειας. Η οδηγία αναφέρει επίσης 
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ότι η ελάχιστη περίοδος ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών μπορεί να αντικαθίσταται από 
χρηματική αποζημίωση μόνον σε περίπτωση τερματισμού της εργασιακής σχέσης.

Στη σημαντική απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο επί της υπόθεσης BECTU, το 2001, 
διευκρινίζεται η σημασία και οι στόχοι του δικαιώματος για ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών. Το 
Δικαστήριο έκρινε ότι «το δικαίωμα για ετήσια άδεια κάθε εργαζομένου πρέπει να θεωρηθεί 
ιδιαίτερης σημασίας αρχή του κοινοτικού κοινωνικού δικαίου από την οποία δεν χωρεί 
εξαίρεση, και της οποίας η εφαρμογή από τις αρμόδιες εθνικές αρχές μπορεί να γίνεται μόνον 
εντός των ορίων που θέτει ρητώς η ίδια η οδηγία 93/104»1.

Η Ιταλία έχει μεταφέρει το δικαίωμα για ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών που απορρέει από την 
οδηγία για τον χρόνο εργασίας με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 66/2003, το οποίο προβλέπει 
στο άρθρο 10 ότι κάθε εργαζόμενος δικαιούται ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών διάρκειας 
τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων. Το νομοθετικό αυτό διάταγμα εφαρμόζεται τόσο στον 
δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι κανόνες στους οποίους παραπέμπει η 
αναφορά δεν επηρεάζουν τη διάταξη αυτή.

Η ειδική άδεια για σκοπούς ακαδημαϊκών σπουδών, όπως αυτή που περιγράφεται στην 
αναφορά, είναι συνεπώς συμπληρωματική προς τα δικαιώματα που απορρέουν από το άρθρο 
10 και δεν θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/88/ΕΚ. Ως εκ 
τούτου, η οδηγία δεν αντιτίθεται στον καθορισμό μιας τέτοιας άδειας από τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της ΕΚ, η διάκριση είναι παράνομη όταν γίνεται κυρίως με 
βάση το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την 
αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Ο αναφέρων δεν κατέδειξε ότι στην 
περίπτωσή του συντρέχουν οι συγκεκριμένοι παράνομοι λόγοι. Πρέπει να επισημανθεί ότι η 
ύπαρξη διαφορών στις συνθήκες εργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα δεν 
μπορούν να συγχέονται με τους παράνομους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω.

Συμπεράσματα
Από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προκύπτει ότι το επίμαχο εθνικό μέτρο αντιβαίνει στις 
απαιτήσεις της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας ή ότι μπορεί να αμφισβητηθεί στη βάση 
θεμιτών λόγων που δικαιολογούν την ανάληψη δράσεων κατά των διακρίσεων. Κατά την 
άποψη της Επιτροπής, η εν λόγω αναφορά σχετίζεται με ζητήματα τα οποία δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου αλλά στο πεδίο αρμοδιότητας των εθνικών 
αρχών.

                                               
1 BECTU (υπόθεση C-173/99), παράγραφος 43.


