
     
 

EEccccoo  llaa  mmaannoovvrraa  dd’’eessttaattee..........pprreeppaarriiaammooccii  aallll’’aauuttuunnnnoo!!  
  
AA  vvoollttee  llaa  rreeaallttàà  ssuuppeerraa  llaa  ffaannttaassiiaa!!  
LLaa  ggrraannccaassssaa  ddeellllaa  nneecceessssiittàà  ddii  rriimmeetttteerree  mmaannoo  aall  wweellffaarree  ee  aallllee  ppoolliittiicchhee  ddeell  llaavvoorroo,,  qquueessttaa  vvoollttaa  nnoonn  hhaa  
ssuuoonnaattoo  iinnvvaannoo..  MMoollttii  ssii  aassppeettttaavvaannoo,,  ssbbaagglliiaannddoo,,  cchhee  BBrruunneettttaa  ee  SSaaccccoonnii,,  ii  dduuee  ppaassddaarraann  ddii  ssttrreettttaa  
oosssseerrvvaannzzaa  CCoonnffiinndduussttrriiaallee,,  nnoonn  ssaarreebbbbeerroo  aannddaattii  ffiinnoo  iinn  ffoonnddoo  nneellllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  qquuaannttoo  
rriippeettuuttaammeennttee,,  ee  ccoonn  rroobbooaannttii  ddiicchhiiaarraazziioonnii,,  aannnnuunncciiaattoo  ddaall  ggiioorrnnoo  sstteessssoo  ddeellll’’iinnsseeddiiaammeennttoo  ddeell  nnuuoovvoo  
eesseeccuuttiivvoo..    
IInnvveeccee,,  ttrraa  iill  DDPPEEFF,,  iill  DDeeccrreettoo  FFiissccaallee  ee  iill  DDeeccrreettoo  LLeeggggee  111122,,  ssii  ssoonnoo  rreeaalliizzzzaattee  qquuaassii  ttuuttttee  llee  
ttrraassffoorrmmaazziioonnii  aannnnuunncciiaattee..  
CCoommee  sseemmpprree  aavvvviieennee  ssuullllee  mmaatteerriiee  ppiiùù  ddeelliiccaattee  ee  cchhee  hhaannnnoo  uunn  mmaaggggiioorr  iimmppaattttoo,,  ssii  èè  pprroocceedduuttoo  aanncchhee  
qquueessttaa  vvoollttaa  ccoonn  uunn  DDeeccrreettoo  LLeeggggee  ((111122//0088))  cchhee  èè  ddiivveennuuttoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ooppeerraattiivvoo  iill  2266  ggiiuuggnnoo  
ssccoorrssoo  aanncchhee  ssee  ddoovvrràà  eesssseerree  ttrraassffoorrmmaattoo  iinn  lleeggggee  eennttrroo  6600  ggiioorrnnii..  EE  ccoommee  ttuuttttee  llee  mmaannoovvrree  cchhee  ssii  
rriissppeettttiinnoo,,  iinniizziiaa  ddaannddoo  ssuubbiittoo  uunn  sseeggnnaallee  aallllee  iimmpprreessee  ee  aaii  ppaaddrroonnii  ccuuii  vviieennee  ggaarraannttiittoo  uulltteerriioorree  ssoosstteeggnnoo  
aattttrraavveerrssoo  aattttrriibbuuzziioonnii,,  ssggrraavvii,,  rriimmoozziioonnee  ddii  nnoorrmmee  eessiisstteennttii  cchhee  aavveevvaannoo  llaa  ggrraavvee  ccoollppaa  ddii  pprreetteennddeerree  cchhee  
aanncchhee  ""lloorr  ssiiggnnoorrii""  ccoonnttrriibbuuiisssseerroo,,  ppeerr  llaa  lloorroo  ppaarrttee,,  aallllaa  vviittaa  eeccoonnoommiiccaa  ee  ssoocciiaallee  ddeell  PPaaeessee!!  
PPooii,,  èè  uunn  ddiilluuvviioo  ddii  ppeessaannttii  aarrrreettrraammeennttii  ddeellllee  ttuutteellee  ddeell  llaavvoorroo  ee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  cchhee  rriiddiisseeggnnaannoo,,  sseennzzaa  
cceerrccaarree  nneemmmmeennoo  aallccuunn  ccoonnsseennssoo  ssoocciiaallee,,  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  llee  ppoolliittiicchhee  ddii  wweellffaarree  ee  ddeell  llaavvoorroo  iinn  IIttaalliiaa..  
PPrriivvaattiizzzzaazziioonnii,,  eesstteerrnnaalliizzzzaazziioonnii,,  rreeiinnttrroodduuzziioonnee  ddeeii  ppeeggggiioorrii  aarrttiiccoollii  ddeellllaa  LLeeggggee  3300,,  ssvviilluuppppoo  sseellvvaaggggiioo  ddeell  
pprreeccaarriiaattoo  ee  ffiinnee  ddii  ooggnnii  ssppeerraannzzaa  ppeerr  llee  cceennttiinnaaiiaa  ddii  mmiigglliiaaiiaa  ddii  ggiioovvaannii  pprreeccaarrii  cchhee  mmaannddaannoo  aavvaannttii  llaa  
ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  rriidduuzziioonnee  ccoonnssiisstteennttee  ddeeggllii  ssttiippeennddii  aattttrraavveerrssoo  uunn  rriiddiisseeggnnoo  ddeellllee  ppaarrttii  vvaarriiaabbiillii  
ddeell  ssaallaarriioo  cchhee  ggiiàà  ooggggii,,  iinntteerreessssaannoo  oollttrree  iill  3300%%  ddeellllaa  bbuussttaa  ppaaggaa..  
LL’’eelleennccoo  èè  lluunnggoo  ee  lloo  aannaalliizzzziiaammoo  ddii  sseegguuiittoo..  
TTaallii  pprroovvvveeddiimmeennttii  aavvvveennggoonnoo,,  ppooii,,  iinn  uunn  ccoonntteessttoo  eeccoonnoommiiccoo  ffiinnaannzziiaarriioo  ddrraammmmaattiiccoo  ddii  ccuuii  ttuuttttii  ppaarrllaannoo  
mmaa  ssuu  ccuuii  nneessssuunnoo  pprreennddee  llaa  bbeenncchhéé  mmiinniimmaa  iinniizziiaattiivvaa..  LLee  pprriimmee  ppaaggiinnee  ddeeii  mmaaggggiioorrii  qquuoottiiddiiaannii  iittaalliiaannii  
ssoonnoo  ccoossttrreettttee,,  aa  mmaalliinnccuuoorree,,  aa  rriippoorrttaarree  llee  ddrraammmmaattiicchhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ddeellll’’eeccoonnoommiiaa  nnoossttrraannaa  eedd  
iinntteerrnnaazziioonnaallee,,  aa  rraaccccoonnttaarree  ddii  ssaallaarrii  oorrmmaaii  iinnccaappaaccii  ddii  ggaarraannttiirree  uunnaa  vviittaa  ddeecceennttee  aaii  llaavvoorraattoorrii  ee  aallllee  lloorroo  
ffaammiigglliiee,,  aa  ddeennuunncciiaarree  ll’’iinnccoommpprreennssiibbiillee  ––  ddiimmeennttiiccaannddoo  iill  rruuoolloo  ffuunneessttoo  ddeellll’’EEuurrooppaa  ––  iinnffllaazziioonnee  ffiissssaattaa  
aallll’’11,,77%%  qquuaannddoo  ll’’IIssttaatt,,  cchhee  nnoonn  èè  pprroopprriioo  uunn  ccaammppiioonnee  ddii  ttrraassppaarreennzzaa,,  ccii  aavvvveerrttee  cchhee  ssiiaammoo  aarrrriivvaattii  aall  
33,,88%%,,  cciiooèè  ppiiùù  ddii  22  ppuunnttii  ppeerrcceennttuuaallii  ddii  ddiiffffeerreennzzaa!!!!  
IInnttaannttoo  CCoonnffiinndduussttrriiaa  ee  CCGGIILL,,  CCIISSLL  ee  UUIILL  ddiissccuuttoonnoo  ddii  ccoommee  rreennddeerree  iinnuuttiillee  iill  ccoonnttrraattttoo  ccoolllleettttiivvoo  nnaazziioonnaallee,,  
ddaarrggllii  vvaalliiddiittàà  eeccoonnoommiiccoo//nnoorrmmaattiivvaa  ttrriieennnnaallee  ––  ffrreeggaannddooccii  uunn  aannnnoo  ddii  ccoonnttrraattttoo  ––  ddii  rreessttrriinnggeerree  iill  nnuummeerroo  
ddeeii  ccoonnttrraattttii  nnoonn  ppeerr  uunniiffiiccaarree  ccoonnttrraattttii  ddiivveerrssii  eessiisstteennttii  nneelllloo  sstteessssoo  sseettttoorree  oo  nneelllloo  sstteessssoo  ssiittoo  aazziieennddaallee,,  
mmaa  ppeerr  rriiuunniiffiiccaarrllii  aall  lliivveelllloo  ppiiùù  bbaassssoo  ssiiaa  eeccoonnoommiiccoo  cchhee  nnoorrmmaattiivvoo,,  ttuuttttoo  cciiòò,,  oovvvviiaammeennttee,,  sseennzzaa  cchhiieeddeerree  
nneemmmmeennoo  iill  ppaarreerree  ddeeii  ddiirreettttii  iinntteerreessssaattii,,  cciiooèè  ii  llaavvoorraattoorrii..  
SSee  aa  cciiòò  aaggggiiuunnggiiaammoo  iill  nnuuoovvoo  ddiissppiieeggaarrssii  ddeeii  ttaammbbuurrii  ddii  gguueerrrraa,,  llaa  vveennttaattaa  rraazzzziissttaa  cchhee  ssttaa  ppeerrccoorrrreennddoo  iill  
PPaaeessee,,  llaa  vvoolloonnttàà  ddii  ccoonnttiinnuuaarree  nneellllaa  ddiissttrruuzziioonnee  ddeell  nnoossttrroo  eeccoossiisstteemmaa  aattttrraavveerrssoo  llaa  rreeiinnttrroodduuzziioonnee  ddeellllee  
cceennttrraallii  nnuucclleeaarrii,,  llaa  ffoorrttee  rreepprreessssiioonnee  ddii  ttuuttttee  llee  lloottttee  cchhee  ii  cciittttaaddiinnii  mmeettttoonnoo  iinn  ccaammppoo  ppeerr  ddiiffeennddeerrssii  ee  
ddiiffeennddeerree  llaa  pprroopprriiaa  eessiisstteennzzaa  ddaallllaa  ssppaazzzzaattuurraa  ccoommee  ddaallllaa  TTAAVV  oo  ddaallllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  nnuuoovvii  bbaassii  mmiilliittaarrii,,  
eeccccoo  cchhee  èè  nneecceessssaarriioo  ccoommiinncciiaarree,,  ffiinn  ddaa  oorraa,,  aa  pprreeppaarraarree  llee  lloottttee  ddeellll’’aauuttuunnnnoo,,  ppeerr  ccaammbbiiaarree,,  ppeerr  nnoonn  
aarrrreettrraarree,,  ppeerr  iimmppoorrrree,,  nnooii  llaavvoorraattrriiccii  ee  llaavvoorraattoorrii,,  llaa  vveerraa  aaggeennddaa  ddeellllee  qquueessttiioonnii  iimmppoorrttaannttii..  
    

SSoosstteeggnnii  aallllee  iimmpprreessee  
  
GGiiàà  nneellllaa  ssuuaa  ddeennoommiinnaazziioonnee  iill  ddeeccrreettoo  lleeggggee  ccoonntteenneennttee  llaa  ccoossiiddddeettttaa  mmaannoovvrraa  dd’’eessttaattee,,  cchhiiaarriissccee  bbeennee  ii  
pprriinncciippii  iissppiirraattoorrii  ddeell  ssuuoo  ccoonntteennuuttoo::  ccrreesscciittaa  ddeell  PPIILL  ddaa  rraaggggiiuunnggeerree  aattttrraavveerrssoo  ssoosstteeggnnii  aallllee  iimmpprreessee,,  ccoonn  
mmaaggggiioorrii  iinnvveessttiimmeennttii  iinn  rriicceerrccaa  eedd  iinnnnoovvaazziioonnee,,  ccoonn  rriillaanncciioo  ddeellllee  lliibbeerraalliizzzzaazziioonnii,,  ccoonn  sseemmpplliiffiiccaazziioonnii  
aammmmiinniissttrraattiivvee  ((iimmpprreessaa  iinn  uunn  ggiioorrnnoo))  eedd  aalllleennttaammeennttoo  ddeeii  vviinnccoollii  ddii  ccaarraatttteerree  aammbbiieennttaallee,,  ccoonn  llaa  
rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  PPuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  aattttrraavveerrssoo  ttaaggllii  ddii  ssppeessaa  ee  rriidduuzziioonnee  ddeell  ppeerrssoonnaallee,,  ccoonn  
rriillaanncciioo  ddeellllee  lliibbeerraalliizzzzaazziioonnii  ee  pprriivvaattiizzzzaazziioonnii  ddeeii  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii  llooccaallii  mmaa,,  ssoopprraattttuuttttoo,,  ccoonn  llaa  ddeemmoolliizziioonnee  



ddii  qquuaallssiiaassii  iimmppeeddiimmeennttoo  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo,,  ssttrraaoorrddiinnaarrii,,  rriippoossii,,  ccoonn  llaa  rreeiinnttrroodduuzziioonnee  ddii  
nnuummeerroossee  ffoorrmmee  ddii  llaavvoorroo  pprreeccaarriioo  ppeerr  ppeerrmmeetttteerree  lloo  ssvviilluuppppoo  ee  llaa  ccoommppeettiittiivviittàà  ddeell  nnoossttrroo  ssiisstteemmaa  
eeccoonnoommiiccoo..  
    

PPrriivvaattiizzzzaazziioonnee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  iimmmmoobbiilliiaarree  ppuubbbblliiccoo  
    
IIll  ppaattrriimmoonniioo  iimmmmoobbiilliiaarree  ddeeggllii  IIssttiittuuttii  AAuuttoonnoommii  CCaassee  PPooppoollaarrii,,  ccoommuunnqquuee  ddeennoommiinnaattii,,  ddoovvrràà  eesssseerree  
vveenndduuttoo..  EEnnttrroo  66  mmeessii  ddaallll’’eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggggee  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ccoonncclluussii  aaccccoorrddii  ttrraa  
GGoovveerrnnoo  ee  RReeggiioonnii,,  cchhee  ccoonnttrroollllaannoo  ggllii  IIAACCPP,,  ppeerr  sseemmpplliiffiiccaarree  llee  pprroocceedduurree  ddii  vveennddiittaa..  NNeelllloo  sstteessssoo  sseennssoo  
vvaannnnoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ppeerr  iill  ppaattrriimmoonniioo  iimmmmoobbiilliiaarree  ddii  rreeggiioonnii,,  ccoommuunnii,,  pprroovviinnccee  eedd  aallttrrii  eennttii  llooccaallii  cchhee  nnoonn  
ssiiaa  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  llee  lloorroo  ffuunnzziioonnii  iissttiittuuzziioonnaallii..  DDoovvrraannnnoo  eesssseerree  cceennssiittii  ee  ddiissmmeessssii..  SSiiaammoo  aallllaa  vviiggiilliiaa  ddii  uunnaa  
nnuuoovvaa  ccaarrttoorraalliizzzzaazziioonnee,,  ccoommee  qquueellllaa  cchhee  hhaa  rriigguuaarrddaattoo  iill  ppaattrriimmoonniioo  ddeeggllii  eennttii  pprreevviiddeennzziiaallii  ee  cchhee  hhaa  
aarrrriicccchhiittoo  eennoorrmmeemmeennttee  bbaanncchhee,,  aassssiiccuurraazziioonnii  ee  ssppeeccuullaattoorrii  eeddiilliizzii  ??  
    

MMeerrccaattoo  ddeell  llaavvoorroo..  MMooddiiffiicchhee  aallllaa  ddiisscciipplliinnaa  ddeeii  ccoonnttrraattttii  aa  tteemmppoo  ddeetteerrmmiinnaattoo,,  
ddeeii  ccoonnttaattttii  ooccccaassiioonnaallii  ee  ddeellll’’aapppprreennddiissttaattoo  
    
SSii  rriiccoonnffeerrmmaa  llaa  ppaarrttee  ppeeggggiioorree  ddeellllaa  LLeeggggee  3300..  II  ccoonnttrraattttii  aa  tteemmppoo  ddeetteerrmmiinnaattoo  vveennggoonnoo  ccoonnsseennttiittii  aanncchhee  
ssee  rriiffeerriittii  aallll’’aattttiivviittàà  oorrddiinnaarriiaa  ddeellll’’iimmpprreessaa;;  ssii  iinnttrroodduuccee  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ddeerrooggaa  aallllaa  dduurraattaa  ddeell  ccoonnttrraattttoo  aa  
tt..dd..  oorraa  ssttaabbiilliittaa  iinn  3366  mmeessii  ssee  ccoonnccoorrddaattaa  iinn  sseeddee  ddii  ccoonnttrraattttoo  nnaazziioonnaallee,,  tteerrrriittoorriiaallee  ee  ffiinnaanncchhee  aazziieennddaallee,,  
ffaacceennddoo  vveenniirree  mmeennoo  ll’’oobbbblliiggoo  ddeellllaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  ddooppoo  ii  3366  mmeessii..  VViieennee  
rreeiinnttrrooddoottttoo  iill  llaavvoorroo  aa  cchhiiaammaattaa  eedd  iill  ccoonnttrraattttoo  wweeeekk  eenndd  ppeerr  pprreessttaazziioonnii  ooccccaassiioonnaallii  iinn  vvaarrii  ccaammppii  ee  ssii  
aammpplliiaannoo  llee  ttiippoollooggiiee  ddeeggllii  sstteessssii..  
SSii  eelliimmiinnaa  llaa  dduurraattaa  mmiinniimmaa  ddeeii  ccoonnttrraattttii  ddii  aapppprreennddiissttaattoo  pprrooffeessssiioonnaalliizzzzaannttee,,  ffiinnoorraa  ffiissssaattaa  iinn  dduuee  aannnnii,,  
mmaa  rriimmaannee  llaa  mmaassssiimmaa  ppaarrii  aa  sseeii  aannnnii..    LLaa  ffoorrmmaazziioonnee,,  cchhee  èè  ssttaattoo  ll’’aalliibbii  ddeeii  ppaaddrroonnii  ppeerr  ggooddeerree  ddii  mmaannoo  
dd’’ooppeerraa  aa  ppiiùù  bbaassssoo  ccoossttoo,,  nnoonn  èè  ppiiùù  ssooggggeettttaa  aa  rreeggoollaammeennttaazziioonnee  rreeggiioonnaallee  mmaa  ssoolloo  aallll’’aaccccoorrddoo  ttrraa  llee  
ppaarrttii,,  ssiinnddaaccaattii  eedd  iimmpprreessee,,  aa  qquuaallssiiaassii  lliivveelllloo  aanncchhee  aazziieennddaallee..  LL’’aapppprreennddiissttaattoo  pprrooffeessssiioonnaalliizzzzaannttee  vviieennee  
eesstteessoo  aanncchhee  aaii  ddoottttoorraattii  ddii  rriicceerrccaa  ((ssiicc!!))..  
VVeennggoonnoo  eelliimmiinnaattii  mmoollttii  oobbbblliigghhii  rreellaattiivvii  aallll’’aassssuunnzziioonnee  ddeeggllii  aapppprreennddiissttii  ee  vvooiillàà::  ssccoommppaarree  qquuaallssiiaassii  
ccoonnttrroolllloo,,  ccaaddoonnoo  ddii  ffaattttoo  ggllii  oobbbblliigghhii  aallllaa  ffoorrmmaazziioonnee    ppeerr  uunn  aapppprreennddiissttaattoo  cchhee  ppuuòò  dduurraarree  aanncchhee  sseeii  aannnnii,,  
lloo  sstteessssoo  tteemmppoo  nneecceessssaarriioo  ppeerr  ddiivveennttaarree  iinnggeeggnneerrii,,  mmeeddiiccii  oo  aarrcchhiitteettttii  !!  
SSii  ccaappiissccee  bbeennee  ccoommee  iill  ffiinnee  uullttiimmoo  ddii  qquueessttee  mmiissuurree  ssiiaa  ddaarree  aallllee  iimmpprreessee  mmaannoo  lliibbeerraa  nneelllloo  ssffrruuttttaammeennttoo  
ddeeii  llaavvoorraattoorrii..  
  

AAbboolliizziioonnee  ddeell  ddiivviieettoo  ddii  ccuummuulloo  ttrraa  ppeennssiioonnii  ee  rreeddddiittii  ddaa  llaavvoorroo  
    
AA  ddeeccoorrrreerree  ddaall  11°°  GGeennnnaaiioo  22000099  vviieennee  aabboolliittoo  ooggnnii  lliimmiittee  aall  ddiivviieettoo  ddii  ccuummuulloo  ttrraa  rreeddddiittii  ddaa  llaavvoorroo,,  ddii  
qquuaallssiiaassii  ttiippoo,,  ee  ppeennssiioonnii,,  aanncchhee  qquueellllee  ccoonnsseegguuiittee  ccoonn  iill  ssiisstteemmaa  ccoonnttrriibbuuttiivvoo  iinn  vviiaa  aannttiicciippaattaa  rriissppeettttoo  aaii  
6655  aannnnii  ppeerr  ggllii  uuoommiinnii  ee  6600  ppeerr  llee  ddoonnnnee..  SSii  bbrruucciiaa,,  ccoossìì,,  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ppeerr  mmoollttiissssiimmii  ggiioovvaannii  ee  ddiissooccccuuppaattii  
ddii  aacccceeddeerree  aall  mmoonnddoo  ddeell  llaavvoorroo..  
    

OOrraarriioo  ddii  llaavvoorroo  
    
SSii  mmooddiiffiiccaa  iinn  ppeeggggiioo  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ppeerr  lleeggggee  ddii  ""llaavvoorraattoorree  nnoottttuurrnnoo"",,  ddiivveennttaa  rreeqquuiissiittoo  nneecceessssaarriioo  
llaavvoorraarree  ppeerr  aallmmeennoo  33  oorree  nneell  ppeerriiooddoo  nnoottttuurrnnoo  ((ddaallllee  2222  aallllee  55))  ppeerr  uunn  mmiinniimmoo  ddii  oottttaannttaa  ggiioorrnnii  llaavvoorraattiivvii  
aallll''aannnnoo..  
VVeennggoonnoo  iinnttrrooddoottttee  ddeerroogghhee  ppeerr  sseettttoorree  oo  ttiippoollooggiiaa  ddii  llaavvoorroo  aallllee  nnoorrmmee  ssuullll’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo::  ssoonnoo  eesscclluussii  
ddaall  ddiirriittttoo  aall  rriippoossoo  oobbbblliiggaattoorriioo  sseettttiimmaannaallee  ii  llaavvoorraattoorrii  ttuurrnniissttii  iinn  ccaassoo  ddii  ccaammbbiioo  ttuurrnnoo  ddii  sseerrvviizziioo..  PPeerr  ii  
llaavvoorraattoorrii  iimmppiieeggaattii  pprreessssoo  iimmpprreessee  ddii  ttrraassppoorrttoo  ssii  aallllaarrggaannoo  llee  ddeerroogghhee  aa  rriippoossii  ggiioorrnnaalliieerrii  ee  sseettttiimmaannaallii,,  aall  
llaavvoorroo  nnoottttuurrnnoo  ee  aallllee  ppaauussee::  vveennggoonnoo  rriiccoommpprreessii  nneellllee  ddeerroogghhee  aanncchhee  cchhii  llaavvoorraa  ppeerr  ""ccoonnttoo  tteerrzzii""..  
UUlltteerriioorree  ee  ttoottaallee  nnoonn  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllee  nnoorrmmee  ppeerr  ii  llaavvoorraattoorrii  ddeellllaa  vviiggiillaannzzaa  pprriivvaattaa..  
IIll  ddiirriittttoo  aallllee  1111  oorree  ccoonnttiinnuuaattiivvee  ddii  rriippoossoo  nneellllee  2244  oorree  nnoonn  ssii  aapppplliiccaa  iinn  ccaassoo  ddii  llaavvoorraattoorrii  iinn  ttuurrnnoo  ddii  
rreeppeerriibbiilliittàà..  IIll  ddiirriittttoo  aallllaa  ggiioorrnnaattaa  ddii  rriippoossoo  sseettttiimmaannaallee  ((2244  ppiiùù  1111  oorree))  nnoonn  èè  ppiiùù  sseettttiimmaannaallee  mmaa  ddiivveennttaa  
uunnaa  ""mmeeddiiaa""  iinn  uunn  ppeerriiooddoo  ddii  1144  ggiioorrnnii..  
  
LLaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ddeerrooggaarree  aaii  vviinnccoollii  ssuullll’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  èè  rriimmaannddaattaa  nnoonn  ssoolloo  aadd  aaccccoorrddii  nnaazziioonnaallii  mmaa  
eesstteessaa  aanncchhee  aadd  aaccccoorrddii  tteerrrriittoorriiaallii  oo  aaddddiirriittttuurraa  aazziieennddaallii,,  sseemmpprree  ttrraammiittee  ii  ssiinnddaaccaattii  ““ccoommppaarraattiivvaammeennttee  
ppiiùù  rraapppprreesseennttaattiivvii””..  
IInn  rreellaazziioonnee  aalllloo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo  vviieennee  ccaanncceellllaattoo  ll''oobbbblliiggoo  ddeellllee  aazziieennddee  ddii  iinnffoorrmmaarree  llaa  DDiirreezziioonnee  pprroovviinncciiaallee  
ddeell  llaavvoorroo  ssuull  ssuuppeerraammeennttoo  ddeellllee  4488  oorree  ddii  llaavvoorroo  sseettttiimmaannaallee  ee  ssuullll’’aammmmoonnttaarree  ddeell  llaavvoorroo  nnoottttuurrnnoo  
uuttiilliizzzzaattoo..  



EE’’  ccaanncceellllaattaa  llaa  nnoorrmmaa  cchhee  ccoonnsseennttiivvaa  aaggllii  iissppeettttoorrii  ddeell  llaavvoorroo  llaa  ssoossppeennssiioonnee  ddeellll’’aattttiivviittàà  iimmpprreennddiittoorriiaallee  iinn  
ccaassoo  ddii  rriippeettuuttee  vviioollaazziioonnii  ddeellllee  nnoorrmmee  ssuullll’’oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’iimmpprreessaa  ((èè  uunnaa  mmooddiiffiiccaa  aall  TTeessttoo  
UUnniiccoo  ssuullllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo,,  DD..LLggss  nn°°  8811//22000088));;  ddiimmiinnuuiittee  llee  ssaannzziioonnii  ssuull  mmaannccaattoo  rriissppeettttoo  ddeell  rriippoossoo  
ggiioorrnnaalliieerroo::  pprreecceeddeenntteemmeennttee  eerraannoo  ddaa  110055  aa  660033  eeuurroo,,  mmeennttrree  ddiivveennttaannoo  ddaa  2255  aa  110000  eeuurroo  aa  llaavvoorraattoorree,,  
pprraattiiccaammeennttee  uunn  nniieennttee  cchhee  ccoonnsseennttee  aallllee  iimmpprreessee  mmaannoo  lliibbeerraa  ssuullll’’oorraarriioo..  
    

CCoonntteenniimmeennttoo  ddeellllee  ssppeessee  nneell  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo  
    
SSii  vvaa  ddaallll’’iinnttrroodduuzziioonnee  ddii  ffoorrmmee  ddii  llaavvoorroo  fflleessssiibbiillee  ppeerr  eessiiggeennzzee  tteemmppoorraanneeee  eedd  eecccceezziioonnaallii  ––  ccoonn  iill  ddiivviieettoo  
ddii  uuttiilliizzzzoo  ppeerr  ppiiùù  ddii  ttrree  aannnnii  nneell  qquuiinnqquueennnniioo  ddeelllloo  sstteessssoo  llaavvoorraattoorree  aanncchhee  ssee  ccoonn  ttiippoollooggiiee  ccoonnttrraattttuuaallii  
ddiivveerrssee--  aall  ddiivviieettoo  ddii  aassssuunnzziioonnee  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  ppeerr  iill  llaavvoorraattoorree  nneeii  ccuuii  ccoonnffrroonnttii  ssiiaannoo  ssttaattee  
vviioollaattee  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  aassssuunnzziioonnii;;  aall  mmaassssiimmoo  èè  ccoonncceessssoo  uunn  rriissaarrcciimmeennttoo  ddeeii  ddaannnnii;;  
vveennggoonnoo  iinnttrrooddoottttii  uulltteerriioorrii  ccoonnttrroollllii  aanncchhee  ssuullll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  LLSSUU..  
MMaa  llaa  ppaarrttee  ppiiùù  ccoorrppoossaa  rriigguuaarrddaa  iill  ttaagglliioo  ddeeii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  nneellllaa  ssccuuoollaa,,  ppaarrii  aa  113300..000000  nneell  ttrriieennnniioo  
22000099//22001111,,  aauummeennttaannddoo  iill  rraappppoorrttoo  aalluunnnnii//ddoocceennttii,,  mmooddiiffiiccaannddoo  ii  ppiiaannii  ddii  ssttuuddiioo,,  ll’’oorraarriioo,,  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  
ddeellllee  ccllaassssii  ee  aall  ddiiddaattttiiccaa,,  ffiinnoo  aadd  aarrrriivvaarree  aadd  uunn  rriissppaarrmmiioo  ddii  33..118888  mmiilliioonnii  ddii  eeuurroo  nneell  22001122..  
PPeerr  iill  rreessttoo  ddeell  PP..II..  ssii  iimmppoonnggoonnoo  ccoonnssiisstteennttii  rriissppaarrmmii  ddii  ssppeessaa  ccoonn  iill  bbllooccccoo  ddii  ffaattttoo  ddeell  ttuurrnn  oovveerr,,  bbllooccccoo  
cchhee  ssii  eesstteennddee  aallllaa    ssttaabbiilliizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprreeccaarrii  ppuurr  aassssuunnttii  ccoonn  rreeggoollaarree  ccoonnccoorrssoo,,  llaa  ccuuii  ssppeessaa  nnoonn  ppuuòò  
ssuuppeerraarree  iill  1100%%  ddeeii  ppeennssiioonnaammeennttii  ddeellll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee!!!!  
CChhee  ffiinnee  ffaarraannnnoo  ggllii  aattttuuaallii  550000..000000  pprreeccaarrii  ddeellllaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  vviissttoo  cchhee  llee  eevveennttuuaallii  
nneecceessssiittàà  dd’’oorrggaanniiccoo  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  ccooppeerrttee  pprriioorriittaarriiaammeennttee  ttrraammiittee  llaa  mmoobbiilliittàà??  
VVeennggoonnoo  ppooii  rriiddoottttee  ddeell  2200%%  ,,  aa  ppaarrttiirree  ddaall  22001100,,  llee  rriissoorrssee  ddeessttiinnaattee  aallllaa  ccoonnttrraattttaazziioonnee  iinntteeggrraattiivvaa  ee  ssii  
aabboolliissccoonnoo  llee  nnoorrmmee  iinn  eesssseerree  cchhee  pprreevveeddoonnoo  rriissoorrssee  aaggggiiuunnttiivvee  aaii  ffoonnddii  iinntteeggrraattiivvii  ddii  ssttaattoo  ee  ppaarraassttaattoo  
mmeennttrree    ssii  iimmppoonnggoonnoo  lliimmiittii  ppeessaannttii  ee  uulltteerriioorrii  ccoonnttrroollllii  ppeerr  ll’’aattttrriibbuuzziioonnee  aaii  ssiinnggoollii  ddeell  ssaallaarriioo  ddii  
pprroodduuttttiivviittàà..  
PPeerr  ii  pprriimmii  1100  ggiioorrnnii  ddii  mmaallaattttiiaa  ii  ddiippeennddeennttii  ppuubbbblliiccii  rriicceevveerraannnnoo  iill  ssoolloo  ssttiippeennddiioo  ttaabbeellllaarree  aall  nneettttoo  ddeellllee  
iinnddeennnniittàà  ee  ttrraattttaammeennttii  aacccceessssoorrii..  LLee  aasssseennzzee  ssuuppeerriioorrii  aa  1100  ggiioorrnnii  ddoovvrraannnnoo  eesssseerree  cceerrttiiffiiccaattee  ddaa  uunnaa  
ssttrruuttttuurraa  ppuubbbblliiccaa  ee  llee  vviissiittee  mmeeddiicchhee  ddii  ccoonnttrroolllloo,,  ppeerr  llee  qquuaallii  ssii  aalllluunnggaa  aallll’’iinntteerraa  ggiioorrnnaattaa  llaa  ffaasscciiaa  ddii  
rreeppeerriibbiilliittàà,,  ssaarraannnnoo  eeffffeettttuuaattee  aanncchhee  nneeii  ggiioorrnnii  ffeessttiivvii  ee  nnoonn  llaavvoorraattiivvii,,  aanncchhee  ssee  ssii  ttrraattttaassssee  ddii  uunn  ssoolloo  
ggiioorrnnoo  ddii  aasssseennzzaa..  
II  ccoonnttrraattttii  ccoolllleettttiivvii  ddoovvrraannnnoo  ssttaabbiilliirree  llee  mmooddaalliittàà  ddii  ffrruuiizziioonnee  ddeeii  ppeerrmmeessssii  rreettrriibbuuiittii  ee,,  ttrraannnnee  qquueellllii  ppeerr  
mmaatteerrnniittàà  ee  lluuttttoo  ffaammiilliiaarree,,  nnoonn  ssaarraannnnoo  ccoonntteeggggiiaattii  aaii  ffiinnii  ddeeii  pprreemmii  ddii  pprroodduuttttiivviittàà  oo  ddeell  ssaallaarriioo  aacccceessssoorriioo  
ssttaabbiilliittoo  iinn  sseeddee  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee  iinntteeggrraattiivvaa..  
EEnnttrroo  iill  3311  OOttttoobbrree  22000088  ggllii  eennttii  ppuubbbblliiccii  ddoovvrraannnnoo  rriidduurrrree  ggllii  oorrggaanniiccii  nneellllaa  mmiissuurraa  ddeell  1100%%  ddeellllaa  ssppeessaa  
ppeerr  iill  ppeerrssoonnaallee,,  ddeell  1155  ee  2200%%  ppeerr  ii  ddiirriiggeennttii  ggeenneerraallii  ee  ddii  lliivveelllloo  nnoonn  ggeenneerraallee..  
PPeerr  ggllii  EEnnttii  LLooccaallii  ssii  ssttaabbiilliissccee  cchhee  rriieennttrraannoo  nneellllee  ssppeessee  ppeerr  iill  ppeerrssoonnaallee  aanncchhee  ii  ccoonnttrraattttii  ccoo..ccoo..ccoo..  ggllii  
iinntteerriinnaallii  ee  ttuuttttii  qquueellllii  uuttiilliizzzzaattii  iinn  rraappppoorrttoo  ddii  ppuubbbblliiccoo  iimmppiieeggoo  iinn  ssttrruuttttuurree  ee  oorrggaannii  ppaarrtteecciippaattii  oo  ffaacceennttii  
ccaappoo  aaggllii  eennttii;;  ssoonnoo  vviieettaattee  llee  aassssuunnzziioonnii,,  aanncchhee  ddii  pprreeccaarrii,,  ppeerr  cchhii  nnoonn  hhaa  rriissppeettttaattoo  iill  ppaattttoo  ddii  ssttaabbiilliittàà  
iinntteerrnnoo  ddeellll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee  eedd  iinn  uullttiimmoo  ssii  ssttaabbiilliissccee  cchhee  iill  ttrraattttaammeennttoo  eeccoonnoommiiccoo  ddeeii  pprreeccaarrii  ssttaabbiilliizzzzaattii  
iinn  bbaassee  aallllaa  ffiinnaannzziiaarriiaa  22000077  ssiiaa  qquueelllloo  ddii  lliivveelllloo  iinniizziiaallee,,  ccoonn  ttaannttoo  ddii  aaddddiioo  aallll’’aannzziiaanniittàà  mmaattuurraattaa  ccoonn  ii  
ccoonnttrraattttii  aa    tteerrmmiinnee..  
    

LLiibbrroo  uunniiccoo  ddeell  llaavvoorroo,,  ddiimmiissssiioonnii  iinn  bbiiaannccoo,,  llaavvoorroo  iinntteerrmmiitttteennttee  
    
VViieennee  iissttiittuuiittoo  iill  LLiibbrroo  uunniiccoo  ddeell  llaavvoorroo,,  cchhee  ssoossttiittuuiirràà  ggllii  aallttrrii  ggiiàà  oobbbblliiggaattoorrii,,  lliibbrroo  mmaattrriiccoollaa  ee  lliibbrroo  ppaaggaa,,  
ddaa  ccoommppiillaarrssii  eennttrroo  iill  1166  ddeell  mmeessee  ssuucccceessssiivvoo,,  llaa  ccuuii  ccooppiiaa,,  ccoonnsseeggnnaattaa  aall  llaavvoorraattoorree  ssoossttiittuuiirràà  llaa  bbuussttaa  
ppaaggaa  aattttuuaallee..  QQuueessttoo  ppoottrràà  ssiiggnniiffiiccaarree  uunn  rriittaarrddoo  nneell  ppaaggaammeennttoo  ddeell  ssaallaarriioo  ddeell  mmeessee  pprreecceeddeennttee!!  
LL’’aarrtt..3399  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggggee  aabbrrooggaa  llee  ddiissppoossiizziioonnii  rreellaattiivvee  aallllee  ddiimmiissssiioonnii  vvoolloonnttaarriiee  cchhee  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  
pprreesseennttaattee  sseennzzaa  ddoovveerr  rriiccoorrrreerree  aallllaa  pprroocceedduurraa  iinnffoorrmmaattiizzzzaattaa  ddiissppoossttaa  ddaall  GGoovveerrnnoo  PPrrooddii  ccoonn  llaa  lleeggggee  
118888//22000077,,  cchhee  iimmppeeddiivvaa,,  ddii  ffaattttoo,,  llaa  ccoonnssuueettuuddiinnee  ddii  mmoollttii  iimmpprreennddiittoorrii  ddii  ffaarr  ffiirrmmaarree,,  aallll’’aattttoo  
ddeellll’’aassssuunnzziioonnee,,  ddiimmiissssiioonnii  iinn  bbiiaannccoo!!  
SSii  rreeiinnttrroodduuccee  iill  llaavvoorroo  iinntteerrmmiitttteennttee  ee  ssii  ssttaabbiilliissccoonnoo  mmooddiiffiicchhee  aanncchhee  aallllee  nnoorrmmee  ssuull  ccoollllooccaammeennttoo  
oobbbblliiggaattoorriioo  ddeeii  ddiissaabbiillii  ddaattoo  cchhee  llee  iimmpprreessee  cchhee  hhaannnnoo  rraappppoorrttii  ccoonn  llaa  PP..AA..  nnoonn  ddeebbbboonnoo  ppiiùù  pprreesseennttaarree  llaa  
cceerrttiiffiiccaazziioonnee  cchhee    aatttteessttaa  iill  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  ssuull  ddiirriittttoo  aall  llaavvoorroo  ddii  qquueessttii  ssooggggeettttii  ssvvaannttaaggggiiaattii..  
  

SSttrraatteeggiiaa  EEnneerrggeettiiccaa  NNaazziioonnaallee  
    
DDeelleeggaa  aall  GGoovveerrnnoo  ppeerr  iinnddiivviidduuaarree,,  eennttrroo  ddiicceemmbbrree,,  ii  ssiittii  ee  llee  aarreeee  ddii  ssttooccccaaggggiioo  ppeerr  qquuaattttrroo  cceennttrraallii  
nnuucclleeaarrii..  II  ssiittii  ssoonnoo  ddeennoommiinnaattii  ""aarreeee  dd’’iinntteerreessssee  ssttrraatteeggiiccoo  nnaazziioonnaallee  ssooggggeettttee  aa  ssppeecciiaallii    ffoorrmmee  ddii  
vviiggiillaannzzaa  ee  pprrootteezziioonnee""  ee  ssoottttrraattttee  aall  ccoonnttrroolllloo  ddeeii  cciittttaaddiinnii  ee  ddeellllee  iissttiittuuzziioonnii  llooccaallii..  IIll  GGoovveerrnnoo  mmaannttiieennee  llaa  
ppaarroollaa  ddaattaa  aa  CCoonnffiinndduussttrriiaa,,  mmoollttoo  iinntteerreessssaattaa  aall  bbuussiinneessss  vviissttoo  cchhee  ooggnnii  cceennttrraallee  vveerrrràà  aa  ccoossttaarree  aaii  
ccoonnttrriibbuueennttii  aallmmeennoo  55  mmiilliiaarrddii  ddii  eeuurroo,,  ee  nnoonn  ssoolloo  ffaa  ccaarrttaa  ssttrraacccciiaa  ddeellllaa  vvoolloonnttàà  aannttiinnuucclleeaarree  ddeell  ppooppoolloo  



iittaalliiaannoo  mmaa  nnoonn  ttiieennee  iinn  nneessssuunnaa  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ii  rriilliieevvii  eesspprreessssii  ddaaii  mmaaggggiioorrii  eessppeerrttii  ssiiaa  iinn  mmeerriittoo  aallllaa  
ssiiccuurreezzzzaa  ddeellllaa  tteeccnnoollooggiiaa  ooggggii  iinn  uussoo  ssiiaa  iinn  rreellaazziioonnee  aalllloo  ssmmaallttiimmeennttoo  ddeellllee  ssccoorriiee::  aannccoorraa  nnoonn  ssaappppiiaammoo  
ddoovvee  mmeetttteerree  qquueellllee  ddeellllee  vveecccchhiiee  cceennttrraallii,,  aannccoorraa  ppoosstteeggggiiaattee  aa  SSaalluuggggiiaa..  
NNeessssuunn  dduubbbbiioo  ddaall  ffaattttoo  cchhee  nneeggllii  SSttaattii  UUnniittii,,  iinn  GGiiaappppoonnee  ee  nneellllaa  ssttrraaggrraannddee  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeii  ppaaeessii  
eeuurrooppeeii  ddaa  oollttrree  2200  aannnnii  nnoonn  ssii  ccoossttrruuiissccoonnoo  cceennttrraallii  nnuucclleeaarrii??  
 

  

  
CCoooorrddiinnaammeennttoo  NNaazziioonnaallee  MMiinniisstteerroo  ddeellll''EEccoonnoommiiaa  ee  ddeellllee  FFiinnaannzzee  
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