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Θέμα: Αναφορά 1153/2009, του Gino Trevisanato, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
πιθανή παραβίαση εκ μέρους της ιταλικής νομοθεσίας της οδηγίας 98/59/ΕΚ 
σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διατείνεται ότι η μεταφορά στην ιταλική νομοθεσία της οδηγίας 98/59/ΕΚ 
σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις αντιβαίνει στην ίδια την οδηγία. Σύμφωνα με την ιταλική 
νομοθεσία, το διοικητικό προσωπικό δεν χρειάζεται να συμμετέχει στις διαβουλεύσεις με τις 
συνδικαλιστικές ενώσεις πριν τις ομαδικές απολύσεις. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
αποζημίωση απολύσεως. Ο αναφέρων ζητεί την υποστήριξη όλων των θεσμικών οργάνων της 
ΕΕ ώστε να διασφαλισθεί ότι η ιταλική νομοθεσία θα συμμορφωθεί προς το κοινοτικό δίκαιο 
σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

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

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο ιταλικός νόμος 223/1991, που μεταφέρει στην εθνική 
νομοθεσία την οδηγία 98/59/ΕΚ σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις, δεν προστατεύει όλες τις 
κατηγορίες εργαζομένων που υπαγορεύει η οδηγία, ιδίως όσους απασχολούνται βάσει 
συμβάσεων διοικητικών στελεχών. 

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η ιταλική νομοθεσία περιλαμβάνει τους διευθυντές 
("dirigenti") στον υπολογισμό του εργατικού δυναμικού μιας επιχείρησης, αλλά τους εξαιρεί 
από τον υπολογισμό των εργαζομένων που απολύονται. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή των 
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διαδικαστικών κανόνων μπορεί να παρακαμφθεί, απολύοντας έναν ορισμένο αριθμό 
διευθυντών μεταξύ άλλων εργαζομένων, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται η απαραίτητη 
απαρτία για την κίνηση της διαδικασίας.

Ο αναφέρων διαπιστώνει εδώ μια ανακολουθία με την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου (ΕΔ) στην υπόθεση 385/05 (CGT), στην οποία σε σχέση με το άρθρο 3, 
παράγραφος 1, της οδηγίας 2002/14/ΕΚ σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση των 
εργαζομένων, το ΕΔ δήλωσε ότι η εν λόγω διάταξη απαγορεύει «εθνική κανονιστική ρύθμιση 
η οποία αποκλείει, έστω προσωρινώς, συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων από τον 
υπολογισμό του αριθμού του απασχολούμενου προσωπικού κατά την έννοια της διατάξεως 
αυτής».

Ο αναφέρων θεωρεί επίσης ότι το ιταλικό κράτος φέρει την ευθύνη για το γεγονός ότι το 
ζήτημα σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 4, παράγραφος 9, του νόμου αριθ. 223/91, δεν 
υποβλήθηκε στο ΕΔ στο πλαίσιο προδικαστικής απόφασης.

Το αρχικό πρόβλημα

Το αρχικό πρόβλημα αφορούσε δύο διαφορετικά ζητήματα: το ένα σχετιζόταν με τη 
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της οδηγίας 98/59/ΕΚ σχετικά με τις ομαδικές 
απολύσεις στην Ιταλία. Το άλλο αφορούσε την πρόσβαση σε έφεση σε εθνική δικαστική 
διαδικασία. 

- Ο αναφέρων εργαζόταν στην I.B.M. Italia spa ως διευθυντής (κατηγορία «dirigenti») και 
απολύθηκε ως συνέπεια ομαδικών απολύσεων τον Νοέμβριο του 1994. 

Το εφετείο του Μιλάνου αποφάνθηκε τον Ιανουάριο του 2007 επί της υπόθεσης του 
αναφέροντος ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 9, του νόμου αριθ. 223/1991, ο 
οποίος μαζί με τις τροποποιήσεις του μετέφερε την οδηγία 98/59 σχετικά με τις ομαδικές 
απολύσεις, η κατηγορία των διευθυντών δεν ήταν επιλέξιμη να λάβει την προστασία που 
απορρέει από τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στον νόμο αριθ. 223/1991.

Ως εκ τούτου, ο αναφέρων παρατήρησε μια αντίθεση μεταξύ της ιταλικής νομοθεσίας 
μεταφοράς και των συμπερασμάτων του ΕΔ στην υπόθεση C-385/05 (CGT), καθώς και της 
οδηγίας 98/59/ΕΚ.

- Σύμφωνα με το άρθρο 360 του ιταλικού κώδικα πολιτικής δικονομίας, μια απόφαση του 
εφετείου μπορεί να προσβληθεί με προσφυγή για εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων δικαίου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 365 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, η προσφυγή που απευθύνεται 
στο ανώτατο δικαστήριο πρέπει, προκειμένου να γίνει παραδεκτή, να υπογραφεί από 
εγγεγραμμένο δικηγόρο. 

Ο αναφέρων επεσήμανε ότι δεν μπόρεσε να βρει δικηγόρο που θα παρουσίαζε την υπόθεσή 
του ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου. Οι δικηγόροι ανακάλεσαν την εντολή τους και ο 
Δικηγορικός Σύλλογος, το Εθνικό Συμβούλιο Δικηγόρων, οι συνδικαλιστικές ενώσεις και η 
οργάνωση «Συμβούλιο για ευρωπαϊκή δικαιοσύνη αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα» 
αγνόησαν το αίτημά του για βοήθεια. 
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Ο αναφέρων έθεσε την υπόθεσή του υπόψη του γενικού εισαγγελέα του ανώτατου 
ακυρωτικού δικαστηρίου, ώστε το εν λόγω ίδρυμα να μπορέσει να ασκήσει αναίρεση προς το 
συμφέρον του δικαίου, χωρίς επιτυχία όμως.

Ο αναφέρων επεσήμανε ότι ένας δικηγόρος τον ενημέρωσε γραπτώς ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές από τα ανώτερα δικαστήρια συνιστούν να μην ασκείται αναίρεση λόγω του 
περιορισμένου πεδίου εφαρμογής του άρθρου 4, παράγραφος 9, του νόμου αριθ. 223/1991.

Ο αναφέρων θεώρησε ότι ιταλικό κράτος ευθυνόταν για τη μη άσκηση αναίρεσης. Ο 
αναφέρων έκρινε ότι το κράτος θα έπρεπε να έχει αποδεχτεί την άσκηση αναίρεσης προς το 
συμφέρον του δικαίου και στη συνέχεια να παραπέμψει το ζήτημα σχετικά με την ερμηνεία 
του άρθρου 4, παράγραφος 9, του νόμου αριθ. 223/91 στο ΕΔ για προδικαστική απόφαση.

Δράσεις συνέχειας

Μετά την πρώτη επικοινωνία τον Ιούλιο του 2007, ακολούθησε ανταλλαγή αλληλογραφίας 
μεταξύ της Επιτροπής και του αναφέροντος, καθώς και μεταξύ της Επιτροπής και των 
ιταλικών αρχών προκειμένου να προσδιοριστούν τα πραγματικά περιστατικά και το νομικό 
υπόβαθρο.

Σε μία από τις επιστολές του, το ιταλικό Υπουργείο Εργασίας, Υγείας και Κοινωνικής 
Πολιτικής επιβεβαίωσε ότι βάσει της ιταλικής νομοθεσίας η κατηγορία των «dirigenti» 
αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τη γενική κατηγορία «εργαζόμενοι» ως προς τις ατομικές 
και τις ομαδικές απολύσεις, τον χρόνο εργασίας, τις άδειες και τις συμβάσεις ορισμένου 
χρόνου. Ομοίως, σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης «ούτε η “διαδικαστική” 
προστασία που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 9, του νόμου αριθ. 223 του 1991 
σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις, ούτε η γενική προστασία που προβλέπεται για τους 
εργαζομένους σε περίπτωση μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον 
εργοδότη βάσει των νόμων αριθ. 604 του 1966, αριθ. 300 του 1970 και αριθ. 108 του 1990 
ισχύουν για τους “dirigenti”. Ωστόσο, το θέμα της καταγγελίας αφορούσε την παύση από την 
εργασία ενός “dirigente”, η οποία ήταν πολύ διαφορετική από την αντίστοιχη ενός 
εργαζόμενου». 

Επιπλέον, το Υπουργείο παρέπεμψε στην ιταλική νομολογία από τα τέλη της δεκαετίας του 
’60 όταν τα δικαστήρια είχαν αποφανθεί ότι, λόγω του ότι οι «dirigenti» συνδέονται με τον 
εργοδότη με σχέση προσωπικής δέσμευσης (intuitu personae) και λόγω του επιπέδου 
αρμοδιοτήτων τους όσον αφορά τη διοίκηση της επιχείρησης, μπορεί συνεπώς να είναι πιο 
θεμιτό να προβλέπονται πιο ασθενείς ουσιαστικοί και διαδικαστικοί περιορισμοί σχετικά με 
τη λύση σύμβασης με «dirigenti» από ό,τι με εργαζομένους.

Επιπλέον, στην απάντηση αναφερόταν σχετικά με το ζήτημα των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων ότι οι «dirigenti» ενδέχεται να μην απολυθούν χωρίς να υποπέσουν σε 
σοβαρά σφάλματα ή χωρίς να συντρέχουν σοβαροί οργανωτικοί λόγοι. Ωστόσο, οι συνέπειες 
μιας τέτοιας παράνομης απόλυσης ήταν μόνο οικονομικές (αποζημίωση που έπρεπε να 
καταβληθεί) και δεν περιλάμβαναν την υποχρέωση του εργοδότη να προσλάβει εκ νέου τους 
παράνομα απολυμένους «dirigenti» – σε αντίθεση με τους κανόνες που διέπουν τους 
εργαζόμενους.
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Καθώς δεν την ικανοποίησε η απάντηση που έλαβε, συγκεκριμένα σχετικά με τη νομική 
βάση για τη διαφορετική μέθοδο υπολογισμού του συνολικού εργατικού δυναμικού και του 
αριθμού των εργαζομένων που απολύονται αναφορικά με την κατηγορία των διευθυντικών 
στελεχών στην ιταλική νομοθεσία και στη νομολογία των ιταλικών δικαστηρίων, η Επιτροπή 
απέστειλε προειδοποιητική επιστολή με ημερομηνία 26 Ιουνίου 2009 προς την ιταλική 
κυβέρνηση επισημαίνοντας ότι η διαφορετική μεταχείριση όσον αφορά αφενός τη 
συμπερίληψη των «dirigenti» για τον σκοπό του υπολογισμού του εργατικού δυναμικού μιας 
επιχείρησης και αφετέρου τον αποκλεισμό τους από τον υπολογισμό των απολύσεων κατά 
την έννοια της οδηγίας 98/59 δεν φαινόταν να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του 
άρθρου 1 της οδηγίας. 

Στην απάντησή της τής 7ης Σεπτεμβρίου 2009, η Ιταλία επέμεινε στην προηγούμενη θέση 
της. Υποστήριξε ότι ένας «dirigente» διέθετε εξουσία λήψης αποφάσεων και από τη θέση 
απουσίαζε η γνήσια ιεραρχική εργασιακή σχέση, και ότι επιπλέον η θέση εμπιστοσύνης που 
κατείχε ο «dirigente» δικαιολογούσε διαφορετική μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης της 
ομαδικής απόλυσης και μεμονωμένων όρων. Επιπλέον, η ιταλική αρχή ενημέρωσε ότι η 
πλέον πρόσφατη νομολογία έκανε διάκριση μεταξύ ανώτερου «dirigente» και «pseudo 
dirigente» («ψευδοδιευθυντή»), με τον τελευταίο να ενεργεί υπό την καθοδήγηση ενός 
επιχειρηματία ή «dirigente» και να έχει περιορισμένες εξουσίες. Από την απάντηση της 
Ιταλίας, η ουσία της νομολογίας ήταν σχεδόν αδύνατον να αξιολογηθεί, ιδίως σχετικά με τις 
νομικές επιπτώσεις της διαφοράς μεταξύ ανώτερου «dirigente» και «pseudo dirigente», 
καθώς και σχετικά με τη νομική βάση με την οποία έγινε η εξαίρεση του «dirigente» από τους 
εργαζομένους.

Για να υπογραμμίσει τη θέση της, η ιταλική αρχή παρέπεμψε στην απόφαση του ανώτατου 
δικαστηρίου αριθ. 17965 της 9ης Αυγούστου 2006, βάσει της οποίας εξαιρέθηκε προσωπικό 
με ανώτερες διοικητικές εξουσίες από την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής.

Η Επιτροπή ενημέρωσε τον αναφέροντα σχετικά με το περιεχόμενο της απάντησης και έλαβε 
της παρατηρήσεις του τον Νοέμβριο του 2009.

Καθώς η απάντηση περιείχε νέες πληροφορίες και προκειμένου να γίνει περισσότερο 
κατανοητή η κατάσταση στην Ιταλία, η Επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις από τις ιταλικές αρχές 
σχετικά με την αναφερθείσα πρόσφατη ιταλική νομολογία, συγκεκριμένα σχετικά με τη 
διάκριση μεταξύ ανώτερου «dirigente» και «pseudo-dirigente» και την απόφαση του 
ανώτατου δικαστηρίου αριθ. 17965 της 9ης Αυγούστου 2006. Η επιστολή αυτή εστάλη στις 8 
Δεκεμβρίου 2009 και δεν έχει ληφθεί ακόμη απάντηση (οι ιταλικές αρχές έχουν προθεσμία 
δύο μηνών μετά την παραλαβή της επιστολής για να απαντήσουν). Η Επιτροπή ενημέρωσε 
και πάλι τον αναφέροντα σχετικά με την αποστολή της επιστολής και το περιεχόμενό της.

Σχετικά με τον δεύτερο ισχυρισμό, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να 
παρεμβαίνει στην εθνική δικαστική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
άσκησης προσφυγών και των αποφάσεων εθνικών δικαστών. Η οδηγία 98/59/ΕΚ για 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις ορίζει 
ότι τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ή/και οι εργαζόμενοι να 
έχουν τη δυνατότητα προσφυγής σε διοικητικές ή/και δικαστικές διαδικασίες προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία.
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Μετά από ανάλυση των πληροφοριών που ελήφθησαν από τον αναφέροντα και τις ιταλικές 
αρχές σχετικά με τον ορισμό των αποκαλούμενων "dirigenti" δυνάμει της ιταλικής 
νομοθεσίας, πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

- προκειμένου να διευκρινιστεί ενδεχόμενη παρανόηση σχετικά με τις ημερομηνίες που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να σημειωθεί ότι παρότι η υπόθεση αφορά γεγονότα που 
έλαβαν χώρα το 1994 και η εθνική νομοθεσία μεταφοράς θεσπίστηκε το 1991 ενώ η οδηγία 
ισχύει από το 1998 και μετά, η καταγγελία εξακολουθεί να είναι αποδεκτή λόγω των 
παρακάτω στοιχείων. 
Η οδηγία 98/59/ΕΚ ενοποιεί την πρώτη οδηγία 75/129/ΕΟΚ της 17ης Φεβρουαρίου 1975 
περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις 
και την οδηγία 92/56/ΕΟΚ που την τροποποιεί. Η οδηγία 75/129/ΕΟΚ περιείχε την ίδια 
διάταξη σχετικά με τα όρια για τον υπολογισμό των ομαδικών απολύσεων και είχε 
ουσιαστικά το ίδιο πεδίο εφαρμογής, εκτός από μια εξαίρεση στο πεδίο εφαρμογής που δεν 
σχετίζεται με την παρούσα υπόθεση.1 Συνεπώς, η παραπομπή στην οδηγία 98/59/ΕΚ μπορεί 
να γίνει αποδεκτή. Ο ιταλικός νόμος αριθ. 223/1991 και οι τροποποιήσεις του περιέχουν τις 
διατάξεις μεταφοράς των οδηγιών αυτών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ η οδηγία 2002/14/ΕΚ σχετικά με την ενημέρωση και τη 
διαβούλευση χρησιμοποιεί τον όρο «εργαζόμενος» (employee) εννοώντας «κάθε πρόσωπο, 
το οποίο, στο οικείο κράτος μέλος προστατεύεται ως εργαζόμενος δυνάμει της εθνικής 
εργατικής νομοθεσίας και πρακτικής», η οδηγία 98/59/ΕΚ δεν περιλαμβάνει κανέναν ορισμό 
για τον «εργαζόμενο» (worker). 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει εκφέρει άποψη ακόμη σχετικά με τον ορισμό στη 
συγκεκριμένη οδηγία, αλλά σε άλλες υποθέσεις το Δικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί ότι οι όροι 
«employee» και «worker» δεν έχουν ίδια σημασία στο κοινοτικό δίκαιο στο πλαίσιο των 
οδηγιών εργατικού δικαίου, και πρέπει να ερμηνεύονται πάντα σε σχέση με το περιεχόμενο 
και τον σκοπό του εκάστοτε συγκεκριμένου νομικού μέσου.

Καθώς το άρθρο 1, παράγραφος 2, περιέχει εξαιρέσεις από τον γενικό κανόνα, μπορεί να 
εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 98/59/ΕΚ περιλαμβάνει όλους 
τους εργαζομένους εκτός από συγκεκριμένες κατηγορίες που παρατίθενται σε εξαντλητικό 
κατάλογο στο άρθρο 1, παράγραφος 2. Ωστόσο, η παράγραφος αυτή δεν περιλαμβάνει τους 
«dirigenti» και τους κατόχους διευθυντικών θέσεων καθαυτούς. Η θέση αυτή υποστηρίζεται 
από την παρακάτω νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου: υποθέσεις C-215/83 (Επιτροπή 
κατά Βελγίου, σκέψη 21), C-32/02 (Επιτροπή κατά Ιταλίας, σκέψη 22), C-385/05 
(Confederation general du Travail, σκέψη 47).

Από την άλλη πλευρά, η οδηγία αποσκοπεί στην προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών 
μελών σχετικά με τις διαδικασίες ομαδικών απολύσεων στα κράτη μέλη θεσπίζοντας 
ελάχιστες απαιτήσεις, και όχι στη λεπτομερή εναρμόνιση των νομοθεσιών που ισχύουν σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι διατάξεις που δεν 
περιλαμβάνονται στην οδηγία εμπίπτουν στη δικαιοδοσία των κρατών μελών.
                                               
1 Η οδηγία 92/56/ΕΟΚ διέγραψε από τις εξαιρέσεις το σημείο «επί των εργαζομένων που 
θίγονται από τη διακοπή της δραστηριότητος της επιχειρήσεως, εφόσον αυτή επέρχεται 
κατόπιν δικαστικής αποφάσεως».
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Το καθεστώς των διευθυντών καθορίζεται συχνά μέσω συμβάσεων αστικού δικαίου 
(συμπεριλαμβανομένων κανόνων περί ευθύνης, ειδικών όρων απασχόλησης και ρητρών 
απόλυσης) στα διάφορα κράτη μέλη, συνεπώς δεν ισχύουν όλες οι διατάξεις του εργατικού 
δικαίου για αυτήν τη συγκεκριμένη κατηγορία. Αυτό δεν είναι ασύνηθες, π.χ. στις 
περιπτώσεις των ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Από τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν, 
δεν είναι σαφές εάν οι συμβάσεις διοικητικών στελεχών στην Ιταλία καλύπτονται από το 
εργατικό δίκαιο ή το αστικό δίκαιο, ή από συνδυασμό των δύο αυτών δικαίων. 

Συνεπώς, είναι επίσης δύσκολο να αξιολογηθεί το καθεστώς των διοικητικών στελεχών 
(«dirigenti») και οι νομοθετικές διατάξεις που ισχύουν για αυτούς στην Ιταλία, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις εξαιρέσεις που εισήχθησαν κυρίως μέσω της νομολογίας και τη διαφορά που 
προέρχεται από τη διπλή ταξινόμηση των διοικητικών στελεχών: κατατάσσονται είτε στην 
κατηγορία των πραγματικών «dirigenti» είτε στην κατηγορία των «pseudo-dirigenti». Αυτή η 
διαφορά και η ενδεχόμενη σημασία της στην παρούσα υπόθεση χρήζουν περαιτέρω 
διευκρινίσεων ιδίως αναφορικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση του αναφέροντος. Ωστόσο, 
πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών της 
υπόθεσης εμπίπτει στην αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, εάν οι «dirigenti» θεωρούνται εργαζόμενοι δυνάμει της ιταλικής 
νομοθεσίας, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του εργατικού δυναμικού, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύονται. Συνεπώς, η ιταλική νομοθεσία 
μεταφοράς, εάν συνυπολογίζει τους «dirigenti» στο εργατικό δυναμικό μιας επιχείρησης, 
αλλά από την άλλη τους εξαιρεί από τον υπολογισμό του αριθμού απολύσεων, φαίνεται να 
μην συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 1 της οδηγίας 98/59/ΕΚ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ορισμός των «dirigenti» δυνάμει της ιταλικής νομοθεσίας είναι 
εξαιρετικά ασαφής και φαίνεται να εξαρτάται από την κατά περίπτωση αξιολόγηση 
υποθέσεων από τα ιταλικά δικαστήρια βάσει των πραγματικών περιστατικών. Συνεπώς, στην 
παρούσα υπόθεση, το εάν το καθεστώς του αναφέροντος προστατεύεται ή όχι δυνάμει της 
οδηγίας εξαρτάται από τον χαρακτηρισμό της θέσης του βάσει της ιταλικής νομοθεσίας. Το 
εάν είναι «dirigente» ή «pseudo-dirigente» με σύμβαση αστικού ή εργατικού δικαίου και το 
εάν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εργαζόμενος αποτελεί ένα ζήτημα περιστατικών για το 
οποίο πρέπει να αποφανθεί το εθνικό δικαστήριο. 

Σχετικά με το αίτημα του αναφέροντος ότι τα ιταλικά δικαστήρια πρέπει να υποβάλουν 
αίτηση για προδικαστική απόφαση στο ΕΔ, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν υφίσταται 
υποχρέωση αυτού του είδους για τα εθνικά δικαστήρια δυνάμει του άρθρου 234 της 
Συνθήκης ΕΚ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει υπέρ του αναφέροντος 
σχετικά με αυτό το σημείο της αναφοράς του.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 13 Ιανουαρίου 2011

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι στις 26 Ιουνίου 2009 είχε στείλει προειδοποιητική επιστολή στην 
Ιταλία σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι ιταλικές αρχές απάντησαν με επιστολή στις 7 
Σεπτεμβρίου 2009.

Η απάντηση αυτή μαζί με πρόσθετες επιστολές από τον αναφέροντα περιέχουν νέα στοιχεία 
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όσον αφορά την κατηγορία των διευθυντών («dirigenti») και τη σχετική ιταλική νομολογία 
για την οποία είναι απαραίτητες περαιτέρω διευκρινίσεως. Ως εκ τούτου, εστάλη στις 8 
Δεκεμβρίου 2009 στην Ιταλία επιστολή για διευκρινίσεις, και η Ιταλία απάντησε διά νέας 
επιστολής στις 17 Μαρτίου 2010 όπου επισυνάπτεται η απόφαση αριθ. 17965 της 9ης 
Αυγούστου 2006 του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Στην απάντηση επιβεβαιώνεται ότι ενώ οι «dirigenti» υπολογίζονται μέσα στο συνολικό 
εργατικό δυναμικό του οργανογράμματος, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του 
κατωτάτου ορίου συλλογικών απολύσεων. 

Η εξαίρεση αυτή, βασιζόμενη στην ιταλική νομοθεσία μεταφοράς όπως ερμηνεύεται από τη 
νομολογία, δεν φαίνεται να συνάδει με τις απαιτήσεις του άρθρου 1 της οδηγίας 
αριθ. 98/59/ΕΚ1.  

Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή έστειλε επιστολές2 στον αναφέροντα ενημερώνοντάς τον για την 
πρόοδο που σημειώθηκε στο θέμα αυτό και του ζήτησε αντίγραφα των δύο αποφάσεων που 
εξέδωσαν τα δικαστήρια στο Μιλάνο σχετικά με την υπόθεσή του. 

Ο αναφέρων διαβίβασε στις 2 Νοεμβρίου 2010 τις αποφάσεις που του ζητήθηκαν. Στη 
συνέχεια, στις 22 Νοεμβρίου 2010, ενημέρωσε δι’ επιστολής την Επιτροπή ότι το Ανώτατο 
Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε την προσφυγή του ως μη παραδεκτή και προσέθεσε ότι 
παρέλαβε μόνο το διατακτικό μέρος αλλά όχι το σκεπτικό με τα επιχειρήματα που 
αιτιολογούν την απόφαση αυτή.

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος την υπόθεση επί τη βάσει των στοιχείων που διαθέτει 
και θα ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ευθύς μόλις λάβει σχετική απόφαση.

5. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2011 (ΑΝΑΘ ΙΙ).

Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωση, οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν 
εξετάσει εξονυχιστικά την υπόθεση. Κατά τη διενέργεια της εξέτασης αυτής, δεν βασίστηκαν 
μόνο στις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον αναφέροντα και τις ιταλικές αρχές, αλλά 
πραγματοποίησαν και εκτεταμένη έρευνα τεκμηρίωσης και ζήτησαν τη γνώμη ιταλού 
εμπειρογνώμονα επί νομικών θεμάτων.

Μετά την εξέταση αυτή, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κύριο πρόβλημα 
έγκειτο στην ιταλική νομολογία η οποία, από τη μια πλευρά, αποκλείει τους διευθυντές
(«dirigenti»), παρά το καθεστώς τους ως εργαζομένων («workers»), από τα διαδικαστικά 
οφέλη που προβλέπει η οδηγία και, από την άλλη πλευρά, ερμηνεύει την κατηγορία των
«dirigenti» με μια ευρεία έννοια στην οποία περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, στελέχη τα 
οποία δεν διαθέτουν ευρείες εξουσίες λήψης αποφάσεων (βλ., συναφώς, την απόφαση του 
ιταλικού ανώτατου δικαστηρίου της 30.03.2007 στην υπόθεση αριθ. 7880). 

Αντιθέτως, το γεγονός ότι οι «dirigenti» δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του 
κατωτάτου ορίου συλλογικών απολύσεων δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα, δεδομένου ότι 
                                               
1 Το άρθρο 1 ορίζει το προσωπικό πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.
2 Η πιο πρόσφατη εστάλη στις 26 Οκτωβρίου 2010.
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η ιταλική νομοθεσία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο είναι περισσότερο προστατευτική από την 
οδηγία ως προς το θέμα αυτό (ο νόμος 223/1991 προβλέπει κατώτατο όριο 5 εργαζομένων 
ενώ η οδηγία απαιτεί όριο 20 εργαζομένων).

Ούτε αμφισβητεί η Επιτροπή την κατάσταση των ανώτερων διευθυντικών στελεχών που 
μπορούν να θεωρηθούν ως το alter ego του εργοδότη. Αυτό αφορά, για παράδειγμα, 
«dirigenti» στους οποίους ο εργοδότης έχει αναθέσει εκτεταμένες εξουσίες λήψης 
αποφάσεων, ιδίως τη δυνατότητα να απολύουν εργαζομένους αυτόνομα. Εναπόκειται στις 
ιταλικές εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, να εκτιμήσουν κατά πόσον 
ένα συγκεκριμένο διευθυντικό στέλεχος εμπίπτει στην κατηγορία αυτή με βάση όλα τα 
συναφή στοιχεία της εκάστοτε περίπτωσης.

Η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στον αναφέροντα με την οποία τον ενημερώνει για τις 
προαναφερθείσες εξελίξεις.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την 
παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή σκοπεύει να επικοινωνήσει με τις ιταλικές αρχές για μια 
ακόμη φορά και να επικεντρωθεί στα ανωτέρω ζητήματα, να τονίσει τη συναφή νομολογία
(ιδίως την προαναφερθείσα απόφαση της 30.03.2007) και να ζητήσει τις απόψεις της Ιταλίας 
επί του θέματος.

Η Επιτροπή θα ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις. 


