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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1716/2012 της Maria Iancu, ρουμανικής ιθαγένειας σχετικά 
με τη σύμβαση εργασίας της στην Ιταλία και την καταγγελλόμενη διάκριση 
εις βάρος των Ρουμάνων υπηκόων

1. Πρίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, στην οποία προσφέρθηκε θέση εργασίας μερικής απασχόλησης στην Ιταλία 
το 2003, διαμαρτύρεται για την ανασφάλεια των συνθηκών εργασίας της, δηλώνοντας ότι 
ήταν υποχρεωμένη να σηκώνει μεγάλα βάρη, παραβιάζοντας έτσι την εργατική νομοθεσία. 
Ισχυρίζεται ότι δεν είχε λάβει την πλήρη αμοιβή της και ότι η σύμβασή της έληξε χωρίς 
αιτιολόγηση. Έχοντας κινήσει νομικές διαδικασίες, αντιτίθεται στην υπερβολική διάρκεια του 
χρόνου και την καταγγελλόμενη εις βάρος της διάκριση, αναφέροντας ότι σε πολλές 
περιπτώσεις οι υπάλληλοι διατύπωναν υποτιμητικά σχόλια για την ιθαγένεια της.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 10 Ιουλίου 2013. Ζητήθηκαν πληροφορίες από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 216, παράγραφος 6.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που παρελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Πτυχές που συνδέονται με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 

Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων (άρθρο 45 της 
ΣΛΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) 492/2011 σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων στο εσωτερικό της Ένωσης) υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τους 
διακινούμενους εργαζομένους της ΕΕ κατά τον ίδιο τρόπο με τους δικούς τους υπηκόους σε 
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σχέση με την πρόσβαση για την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της απόλυσης.

Παρά την ύπαρξη μεταβατικής περιόδου για τους ρουμάνους εργαζόμενους κατά τον κρίσιμο 
χρόνο, άπαξ και ένας ρουμάνος πολίτης γίνει δεκτός στην αγορά εργασίας ενός κράτους 
μέλους και απασχολείται νομίμως στη χώρα αυτή, έχει το δικαίωμα να επωφεληθεί από όλα 
τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της ίσης μεταχείρισης με τους υπηκόους 
σε σχέση με την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας, καθώς και της απόλυσης.

Τόσο το άρθρο 45 της ΣΛΕΕ όσο και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 492/2011 σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων εντός της ΕΕ, εφαρμόζονται άμεσα στα κράτη μέλη. 
Κάθε εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει ενώπιον των εθνικών αρχών και δικαστηρίων, που 
είναι στην καλύτερη θέση να ελέγξουν και να εξακριβώσουν όλα τα σχετικά γεγονότα και την 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει άμεση δράση ενάντια σε ιδιώτη εργοδότη. Η 
Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνο εάν οι εθνικοί κανόνες παραβιάζουν το δίκαιο της 
Ένωσης ή εάν η δημόσια αρχή εμπλέκεται σε παραβίαση του δικαίου της Ένωσης. Οι 
πληροφορίες που παρέχονται από την αναφέρουσα δεν σημαίνει ότι, όσον αφορά την 
απόλυση, η ιταλική νομοθεσία αντιμετωπίζει άλλους υπηκόους της ΕΕ με διαφορετικό τρόπο 
από ό,τι τους ιταλούς υπηκόους. Σε περίπτωση που η αναφέρουσα αισθάνεται ότι υφίσταται 
διακρίσεις στην ατομική κατάσταση της ως διακινούμενη εργαζόμενη στην Ιταλία, θα πρέπει 
να προσφύγει ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, του δικαιώματος 
των πολιτών της ΕΕ να εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα που 
διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχονται στους εργαζομένους στο 
πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορία των εργαζομένων. Η οδηγία 2014/54/ΕΕ, που εγκρίθηκε 
στις 16 Απριλίου 2014, έχει ως στόχο την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των εργαζομένων, όπως η έλλειψη επίγνωσης των κανόνων της ΕΕ μεταξύ των 
δημόσιων και ιδιωτών εργοδοτών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετακινούμενοι 
πολίτες να λάβουν πληροφορίες και βοήθεια στα κράτη μέλη υποδοχής1. Τα κράτη μέλη 
έχουν προθεσμία δύο έτη για να μεταφέρουν την οδηγία στα νομικά τους συστήματα.

Πτυχές που συνδέονται με την εργασία μερικής απασχόλησης 

Σε επίπεδο ΕΕ, ορισμένα στοιχεία της εργασίας μερικής απασχόλησης ρυθμίζονται από την 
οδηγία 97/81/ΕΚ. Ο σκοπός της οδηγίας είναι να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία πλαίσιο που 
συνήφθη στις 6 Ιουνίου 1997 από τις διεπαγγελματικές οργανώσεις γενικού κλάδου. Η 
συμφωνία πλαίσιο προβλέπει τις γενικές αρχές και τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την 
εργασία μερικής απασχόλησης, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την εξάλειψη των 
διακρίσεων εις βάρος των εργαζομένων μερικής απασχόλησης και τη βελτίωση της ποιότητας 
της εργασίας με μερική απασχόληση και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της εργασίας μερικής 
απασχόλησης σε εθελοντική βάση. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον αναφέροντα δεν 
υποδηλώνουν ότι υπάρχει παράβαση των διατάξεων της οδηγίας.

                                               
1 ΕΕ. L 128, 30.04.2014, σ. 8.
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Πτυχές που συνδέονται με την αξίωση της αναφέρουσας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία (βαρέα φορτία)

Η αναφέρουσα, το έργο της οποίας συνίσταται στη μεταφορά εμπορευμάτων, δείχνει ότι 
δούλευε σε άθλιες συνθήκες, κατά παράβαση της νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των 
εργαζομένων. Υποστηρίζει ειδικότερα ότι, λόγω της ανύψωσης και μεταφοράς βαρέων 
φορτίων στους χώρους εργασίας (περίπου 800-1000 kg/8ωρο) η σπονδυλική της στήλη έπαθε 
μη αναστρέψιμες ζημίες, γεγονός που πιστοποιούν γιατροί ειδικοί σε θέματα εργασίας.

Στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε επίπεδο ΕΕ, 
κύριο στοιχείο της νομοθεσίας είναι η οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία1 (εφεξής, «η οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου»). 
Καθορίζει τις γενικές αρχές για την πρόληψη και την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Η εν λόγω οδηγία έχει συμπληρωθεί από 
σειρά ειδικών οδηγιών, κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1), σε διάφορους τομείς 
που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά την εργασία.

Πιο συγκεκριμένα, η οδηγία 90/269/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1990, καθορίζει 
τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους 
ιδίως για τη ράχη και οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων2. Για τους σκοπούς της εν λόγω 
οδηγίας, ως «χειρωνακτική διακίνηση φορτίων» νοείται «κάθε μετατόπιση ή στήριξη 
φορτίου, από έναν ή περισσότερους εργαζόμενους, όπως η ανύψωση, η απόθεση, η ώθηση, η 
έλξη ή η μετακίνηση ενός φορτίου, το οποίο, λόγω της χαρακτηριστικών του ή εξαιτίας 
δυσμενών εργονομικών συνθηκών, παρουσιάζει κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή 
χώρα των εργαζομένων». Η έκφραση αυτή αποσαφηνίζεται περαιτέρω στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας. Η οδηγία 90/269/ΕΟΚ απαιτεί από τον εργοδότη να λαμβάνει τα κατάλληλα 
οργανωτικά μέτρα και να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα, ιδίως μηχανικό εξοπλισμό, 
προκειμένου να αποφεύγεται η ανάγκη για χειρωνακτική μετακίνηση φορτίων από τους 
εργαζομένους. Όταν δεν μπορεί να αποφευχθεί η ανάγκη για χειρωνακτική μετακίνηση 
φορτίων από εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καθιστά τέτοιου είδους
εργασίες όσο πιο ασφαλείς και υγιείς είναι δυνατό, λαμβάνοντας τα κατάλληλα οργανωτικά 
μέτρα, τα κατάλληλα μέσα ή παρέχοντας στους εργαζόμενους τα μέσα προκειμένου να 
μειωθεί ο κίνδυνος που συνεπάγεται η χειρωνακτική μετακίνηση των φορτίων αυτών, 
λαμβανομένου υπόψη του παραρτήματος Ι της οδηγίας.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και, ως εκ 
τούτου, για τις συγκεκριμένες καταστάσεις ισχύει η εθνική νομοθεσία. Στη συνέχεια, είναι 
ευθύνη των αρμόδιων εθνικών αρχών (συνήθως των επιθεωρήσεων εργασίας) για την 
επιβολή των εθνικών διατάξεων μεταφοράς της υγείας και της ασφάλειας της ΕΕ στη 
νομοθεσία της εργασίας. Η οδηγία 90/269/ΕΟΚ έχει μεταφερθεί στο ιταλικό δίκαιο.

Εναπόκειται, ως εκ τούτου, στις εθνικές ιταλικές αρχές επιβολής του νόμου να εξετάζουν τις 
περιπτώσεις μη τήρησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων και, όπου είναι αναγκαίο, να 
εφαρμόζουν τις σχετικές κυρώσεις. Η αναφέρουσα μπορεί έτσι να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
προσφύγει για το θέμα ενώπιον του σχετικού υποκαταστήματος της Επιθεώρησης Εργασίας,
ερχόμενη σε επαφή με την περιφερειακή διεύθυνση εργασίας (Direzione Regionale del 
                                               
1 ΕΕ L 183, 29.06.1989, σ.1.
2 ΕΕ L 156, 21.6.1990, σ. 9.
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Lavoro) ή την περιφερειακή διεύθυνση εργασίας (Direzione Provinciale del Lavoro)1, καθώς 
και ζητώντας την εξέταση της ατομικής της περίπτωσης από την INAIL (Istituto Nazionale 
per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Υπηρεσία Αποζημίωσης Ιταλών 
Εργαζομένων)2. Η αναφέρουσα μπορεί επίσης να ζητήσει αποζημίωση προσφεύγοντας σε 
ιταλικά δικαστήρια για τραυματισμούς στον χώρο εργασίας που προκύπτουν από την 
αποτυχία του εργοδότη να τηρήσει τις νομικές υποχρεώσεις που υπέχει από τα εθνικά μέτρα 
εφαρμογής της οδηγίας 90/269/ΕΟΚ. Για οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά με περιπτώσεις 
κακοδιοίκησης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της δημόσιας διοίκησης, η αναφέρουσα
μπορεί να επικοινωνήσει με το δίκτυο των περιφερειακών διαμεσολαβητών3.

Πτυχές που συνδέονται με τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας 

Οι προβλέψιμες, έγκαιρες και εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις αποτελούν σημαντικά δομικά 
στοιχεία για ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και την απασχόληση και αποτελούν 
ζωτικά στοιχεία για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του δικαίου της ΕΕ, δεδομένου
του ουσιαστικού ρόλου που διαδραματίζουν τα εθνικά δικαστήρια στην εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι ελλείψεις στα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης δεν είναι 
μόνο ένα πρόβλημα για ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, αλλά μπορεί να επηρεάσει τη 
λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς, καθώς και του νομικού συστήματος της ΕΕ στο σύνολό της.

Το θέμα της διάρκειας των δικαστικών διαδικασιών αποτελεί δείκτη για την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος δικαιοσύνης και αποτελεί ουσιαστική πτυχή του 
δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, ένα θεμελιώδες 
δικαίωμα που κατοχυρώνεται από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις σε όλα τα κράτη 
μέλη και επιβεβαιώθηκε με το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ελλείψει κανόνων της Ένωσης που να διέπουν το θέμα, εναπόκειται στην εσωτερική έννομη 
τάξη κάθε κράτους μέλους να καθορίζει τους κανόνες που διέπουν τις αγωγές για τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων τα οποία μπορούν οι ιδιώτες να αντλούν από το δίκαιο της 
Ένωσης. Ωστόσο, είναι σαφές από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ ότι, όταν κατά την 
παροχή δικαστικής προστασίας για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων που οι ιδιώτες αντλούν 
από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να συμμορφώνονται με 
το άρθρο 47 του Χάρτη και να κινούνται σύμφωνα με τις γενικές αρχές της ισοδυναμίας και 
της αποτελεσματικότητας της ΕΕ4. Αυτό συνεπάγεται επίσης σεβασμό του δικαιώματος του 
ατόμου για εκδίκαση μιας υπόθεσής του εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος5.

Σε επίπεδο ΕΕ, η αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης 
αντιμετωπίζεται με σειρά πολιτικών διαδικασιών. Η βελτίωση της ποιότητας, της 
ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των δικαστικών συστημάτων αποτελεί 
προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, τον ετήσιο κύκλο του συντονισμού της 
οικονομικής πολιτικής της ΕΕ. Όπως όλα τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ιταλία αποτελεί 
μέρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2014.

                                               
1 http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/vigilanza/Pages/default.aspx.
2 http://www.inail.it/internet_web/appmanager/internet/home.
3 http://www.difensorecivicotoscana.it/.
4 Βλέπε απόφαση της 27ης Ιουνίου 2013 στην Υπόθεση C-93/12 Agrokonsulting-04, παράγραφος 35, και την 
αναφερόμενη νομολογία. 
5 Βλέπε απόφαση στην Υπόθεση C-93/12 Agrokonsulting-04, που αναφέρεται ανωτέρω, παράγραφος 35.
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Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ για τη 
δικαιοσύνη1 που αποτελεί εργαλείο πληροφόρησης, με στόχο να βοηθήσει την ΕΕ και τα 
κράτη μέλη να επιτυγχάνουν πιο αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης με την παροχή 
αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων δεδομένων. Ο πίνακας αποτελεσμάτων 
περιλαμβάνει επίσης στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια ορισμένων δικαστικών διαδικασιών. Τα 
κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του συστήματος δικαιοσύνης τους και μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν αυτά τα στοιχεία για πιθανές μεταρρυθμίσεις.

Το 2012, το 2013 και το 2014, το Συμβούλιο2 ενέκρινε ειδική σύσταση (ΕΚΕ) στην Ιταλία, 
σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής. Το 2014 η ΕΚΕ (# 3) καλεί την Ιταλία να «(...) 
παρακολουθήσει εγκαίρως τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν για την αύξηση 
της αποτελεσματικότητας της πολιτικής δικαιοσύνης με σκοπό την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικότητάς τους και τη θέσπιση συμπληρωματικής δράσης, εάν χρειαστεί».

Συμπέρασμα

Η αναφορά δεν υποδηλώνει παράβαση του δικαίου της Ένωσης από πλευράς της Ιταλίας. Η 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών δικαστηρίων,
εναπόκειται στις ιταλικές αρχές.

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής, Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2014 , 
COM (2014) 155 τελικό.
2 Βλέπε: Σύσταση του Συμβουλίου (2012/C219/14), της 10ης Ιουλίου 2012, σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων του 2012 της Ιταλίας και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα 
σταθερότητας της Ιταλίας, 2012-2015· Σύσταση του Συμβουλίου (2013/C 217/11), της 9ης Ιουλίου 2013 
σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων του 2013 της Ιταλίας και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου 
σχετικά με το πρόγραμμα σταθερότητας της Ιταλίας, 2012-2017.


