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Επιτροπή Αναφορών, 25 Ιανουαρίου 2011 – Καθηγητές ξένων γλωσσών «lettori» σε ιταλικά 
πανεπιστήμια

Επικαιροποιημένη περίληψη:

Σύμφωνα με διάταξη του ιταλικού νόμου αριθ. 382 (άρθρο 28), η πρόσληψη καθηγητών 
ξένων γλωσσών (lettori) σε ιταλικά πανεπιστήμια είναι δυνατή μέσω ετήσιων συμβάσεων, με 
δυνατότητα ανανέωσης 5 φορές το μέγιστο. Δεν ισχύει αντίστοιχη ρήτρα για τους 
εργαζόμενους που δεν είναι ιταλικής ιθαγένειας. 

Στις 9 Φεβρουαρίου 1989, το ιταλικό συνταγματικό δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η εν λόγω 
διάταξη ήταν παράνομη. 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η Ιταλία δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει 
της Συνθήκης, εξαιτίας της παράνομης εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας (αποφάσεις 
σε υποθέσεις των ετών 1989, 1993, 1997, 2001, 2006 και 2008) όσον αφορά την πρόσβαση 
σε θέσεις απασχόλησης, τη διάρκεια των συμβάσεων, τις προσαυξήσεις βάσει ετών 
υπηρεσίας και τα δικαιώματα συνταξιοδοτικών παροχών και κοινωνικής ασφάλισης. 

Στις 13 Ιουλίου 1995, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα, καταδικάζοντας την 
ηθική παρενόχληση και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των καθηγητών 
ξένων γλωσσών (lettori) στο Πανεπιστήμιο της Βερόνας, ενέκρινε δε περαιτέρω ψηφίσματα 
στις 25 Φεβρουαρίου 1996 και στις 27 Οκτωβρίου 2000.

Το 1995 η Ιταλία προέβη σε τροποποίηση της νομοθεσίας της (νόμος αριθ. 236) –
ακολούθησαν μαζικές απολύσεις σε πολλά πανεπιστήμια, διότι οι lettori ισχυρίστηκαν ότι 
υποβαθμίζονταν σε τεχνικούς, ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για τη μείωση 
των αποδοχών τους. 

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (26 Ιουνίου 2001) απέρριψε τον νόμο αριθ. 236 και αποφάνθηκε 
ότι η Ιταλία δεν τηρούσε τις υποχρεώσεις της βάσει της Συνθήκης. 
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Η Ιταλία προέβη σε τροποποίηση της νομοθεσίας της (νόμος αριθ. 63).

 Το 2004 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (18 Ιουλίου 2006) αποφάσισε ότι η Ιταλία είχε εκ νέου 
αποτύχει να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις της, αλλά ο νόμος αριθ. 63 μπορούσε να 
παράσχει ένα πλαίσιο για τη συμμόρφωσή της προς τις προηγούμενες αποφάσεις του.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2010 η ιταλική Γερουσία ενέκρινε μεταρρύθμιση για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση («Gelmini»). Στις 30 Δεκεμβρίου, ο ιταλός πρόεδρος Giorgio Napolitano 
υπέγραψε τον νέο νόμο, αλλά προσέθεσε μια «καίρια σημείωση» στο άρθρο 26 (σχετικά με 
τους αλλοδαπούς lettori), αναφέροντας ότι ενδέχεται να αντιβαίνει στο ιταλικό Σύνταγμα. Το 
άρθρο 26 ερμηνεύει εκ νέου τον νόμο αριθ. 236.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τον ALLSI επισημαίνουν ότι το άρθρο 26 αντιβαίνει ευθέως 
στις αποφάσεις που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τα έτη 2001 και 2006, στις οποίες 
αναφερόταν ότι ο νόμος αριθ. 236 δεν μπορεί να ρυθμίζει τις συμβάσεις των lettori και 
αντίκειται στα άρθρα 24 και 111 του ιταλικού Συντάγματος, καθώς και στο άρθρο 6 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

9 Φεβρουαρίου 1993, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: οι lettori υποβάλλουν αναφορά στον David Martin, 
βουλευτή του ΕΚ.


