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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0689/1998 του David Petrie, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia», σχετικά με την 
κατάσταση των λεκτόρων ξένων γλωσσών στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στην υπόθεση δύο ιρλανδών πολιτών και 
ενός βρετανού πολίτη, οι οποίοι απολύθηκαν από τις θέσεις τους ως «lettori» στο 
Πανεπιστήμιο της Γένοβα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Νοεμβρίου 1998. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. (ΑΝΑΘ. ΙΧ) Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 
Σεπτεμβρίου 2011.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 24ης/25ης Ιανουαρίου 2011, το θέμα του 
σεβασμού των κεκτημένων δικαιωμάτων των πρώην καθηγητών ξένων γλωσσών (πρώην 
«lettori») οι οποίοι έγιναν CEL (ειδικοί γλωσσικοί συνεργάτες – collaboratori esperti 
linguistici) επανήλθε στην ημερήσια διάταξη από την τελευταία φορά που είχε συζητηθεί το 
2007. 

Ο αναφέρων διατύπωσε ανησυχίες σχετικά με την έναρξη ισχύος του ιταλικού νόμου αριθ.
240 της 30ής Δεκεμβρίου 2010 με τίτλο «Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», ο οποίος αποκαλείται
«μεταρρύθμιση Gelmini».
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Την κατάσταση των ξένων καθηγητών στην Ιταλία αφορά το άρθρο 26(3) το οποίο παρέχει 
την ερμηνεία του άρθρου 1(1) του ιταλικού νόμου αριθ. 63 της 5ης Μαρτίου 2004
«Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso
talune università ed in materia di titoli equipollenti».

Ο τελευταίος αυτός νόμος αριθ. 63/2004 θεσπίστηκε για να προστατεύσει τα κεκτημένα 
δικαιώματα των πρώην lettori που έγιναν CEL. Το Δικαστήριο έκρινε στις 18 Ιουλίου 2006 
ότι ο επικείμενος νόμος συνιστούσε την ενδεδειγμένη λύση για να αποκατασταθούν οι 
σταδιοδρομίες των lettori1.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με τον αναφέροντα και 
αντήλλαξαν αλληλογραφία σχετικά με την κατάσταση των τωρινών και των πρώην «lettori» 
και «collaboratori e esperti linguistici» (CEL) και σχετικά με την εφαρμοστέα ιταλική 
νομοθεσία (συγκεκριμένα, με τον ιταλικό νόμο αριθ.  240 της 30ής Δεκεμβρίου 2010 που 
αναφέρεται ανωτέρω).

Το άρθρο 26(3) του ιταλικού νόμου εγείρει ορισμένα ερωτήματα τα οποία θα ήθελαν να 
διευκρινίσουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό, οι συνέπειες για τα άτομα που 
καλύπτονται από τον προηγούμενο νόμο του 2004 θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικές.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής πρόκειται να επικοινωνήσουν με τις ιταλικές αρχές μέσω του EU 
Pilot ώστε να κατανοήσουν περισσότερα σχετικά με την ερμηνεία του νέου νόμου και τις 
πρακτικές του συνέπειες όσον αφορά την κατάσταση των πρώην lettori που έγιναν CEL.

4. (ΑΝΑΘ. Χ) Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 
Φεβρουαρίου 2012.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναφορών της 24ης-25η Ιανουαρίου 2011, προέκυψε ένα 
νέο θέμα σχετικά με σεβασμό των κεκτημένων δικαιωμάτων των πρώην λεκτόρων ξένων 
γλωσσών (πρώην lettori ) που έγιναν CEL (collaboratori esperti linguistici-ειδικοί γλωσσικοί 
συνεργάτες). Εκφράστηκαν ανησυχίες όσον αφορά τον ιταλικό νόμο αρ. 240 της 30ης 
Δεκεμβρίου 2010 για την οργάνωση των πανεπιστημίων «Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», ο οποίος αποκαλείται 
«μεταρρύθμιση Gelmini». 

Την κατάσταση των ξένων καθηγητών στην Ιταλία αφορά το άρθρο 26(3) το οποίο παρέχει 
την ερμηνεία του άρθρου 1(1) του ιταλικού νόμου αριθ. 63 της 5ης Μαρτίου 2004 
«Disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso 
talune università ed in materia di titoli equipollenti». Ο νόμος αριθ. 63/2004 θεσπίστηκε για 
να προστατεύσει τα κεκτημένα δικαιώματα των πρώην lettori που έγιναν CEL. Το 
Δικαστήριο έκρινε στις 18 Ιουλίου 2006 ότι ο επικείμενος νόμος συνιστούσε την 
ενδεδειγμένη λύση για να αποκατασταθούν οι σταδιοδρομίες των lettori .

                                               
1 Στην υπόθεση C-119/04, Επιτροπή/Ιταλία, Συλλογή 2006, σ. Ι-6885.
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Η διατύπωση του άρθρου 26 (3) της μεταρρύθμισης Gelmini αφήνει περιθώρια για 
διευκρινίσεις σχετικά με τις πραγματικές αλλαγές που επέφερε αυτός ο νέος νόμος, όσον 
αφορά την κατάσταση των πρώην λεκτόρων που έγιναν CEL και καλύπτονται από τον 
προηγούμενο νόμο του 2004. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής βρίσκονται σε επαφή με τις 
ιταλικές αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί η ερμηνεία και οι πρακτικές συνέπειες αυτού 
του νέου νόμου όσον αφορά την κατάσταση των πρώην λεκτόρων που έγιναν CEL και να 
αποφασιστεί εάν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα .

Η απάντηση που ελήφθη από τις ιταλικές αρχές στις αρχές του Δεκεμβρίου 2011 εξετάζεται 
επί του παρόντος από την Επιτροπή.

 Επιπλέον, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ήρθαν πρόσφατα σε επαφή με τον αναφέροντα, καθώς 
και άλλο διακινούμενο εργαζόμενο ο οποίος βρίσκεται σε παρόμοια κατάσταση, προκειμένου 
να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, και ιδίως με ποιόν τρόπο ο νόμος 
Gelmini είχε εφαρμοστεί στην πράξη.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θα τηρεί την Επιτροπή Αναφορών ενήμερη για τις περαιτέρω εξελίξεις. 


