
AAllllaa  ccrriissii  eeccoonnoommiiccaa,,  cchhee  iill  ggoovveerrnnoo  vvuuoollee  ffaarr  ppaaggaarree  aaii  llaavvoorraattoorrii  ee  aaii  
sseettttoorrii  ssoocciiaallii  ppiiùù  ddeebboollii,,  rriissppoonnddiiaammoo  ccoonn  lloo  sscciiooppeerroo  ggeenneerraallee  ddii  ttuuttttee  
llee  ccaatteeggoorriiee..  

  

EE’’  oorrmmaaii  ddaa  aannnnii  cchhee  iill  MMiinniisstteerroo  ddeellll’’EEccoonnoommiiaa  ee  ddeellllee  FFiinnaannzzee  ffaa  ddaa  
bbaattttiissttrraaddaa  aallllee  ppoolliittiicchhee  ggeenneerraallii  ddii  ssmmaanntteellllaammeennttoo  ddeeii  sseerrvviizzii  ee  ddii  rriidduuzziioonnee  
ddeeii  ddiirriittttii  ggeenneerraallii  ee  ssaallaarriiaallii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii..  
  

LL’’iinnttrroodduuzziioonnee  pprrooggrreessssiivvaa  ddii  mmeeccccaanniissmmii  ccoossiiddddeettttii  pprreemmiiaallii,,  ccoonncceerrttaattii  ttrraa  
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ee  CCGGIILL,,  CCIISSLL,,  UUIILL,,  UUNNSSAA  ee  FFLLPP,,  ddii  ffaattttoo,,  hhaannnnoo  rreecceeppiittoo  ggllii  
eeffffeettttii  ddeeii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ggiiàà  aapppprroovvaattii  ddaall  mmiinniissttrroo  BBrruunneettttaa  ee  aannttiicciippaattoo  ggllii  
eeffffeettttii  ddii  qquueellllii  aattttuuaallmmeennttee  iinn  ddiissccuussssiioonnee;;  llaa  rriidduuzziioonnee  ddeell  ssaallaarriioo  èè  sseemmpprree  
ppiiùù  ccoonnssiisstteennttee,,  ppeessaa  ccoommee  uunn  mmaacciiggnnoo  ssuullllee  bbuussttee  ppaaggaa  ee  ggeettttaa  nneellllaa  
mmiisseerriiaa  cceennttiinnaaiiaa  ddii  llaavvoorraattoorrii;;  iill  bbllooccccoo  ddeellllee  pprrooggrreessssiioonnii  pprrooffeessssiioonnaallii  

aannnnuullllaannoo  llee  lleeggiittttiimmee  aatttteessee  ee  llee  ffaammiiggeerraattee  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnii,,  cchhee  hhaannnnoo  llaasscciiaattoo  ffuuoorrii  iill  7700%%  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ddeell  
MMEEFF,,  hhaannnnoo  mmoorrttiiffiiccaattoo  llaa  ddiiggnniittàà  ee  llaasscciiaattoo  aappppeessii  ggllii  iiddoonneeii,,  cchhee  ppuurr  ssuuppeerraannddoo  iill  ccoorrssoo//ccoonnccoorrssoo  nnoonn  hhaannnnoo,,  aall  
mmoommeennttoo,,  aallccuunnaa  pprroossppeettttiivvaa;;  llaa  rriioorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeell  MMEEFF,,  ssaanncciittaa  ccoonn  ii  nnoottii  pprroovvvveeddiimmeennttii  lleeggiissllaattiivvii  ddeell  
rreecceennttee  ppaassssaattoo,,  èè  iinn  ppiieennaa  aattttuuaazziioonnee  aa  lliivveelllloo  cceennttrraallee,,  aaccccoommppaaggnnaattaa  ddaallll’’iinnddeeggnnoo  ssppeettttaaccoolloo  ddeelllloo  ssccoonnttrroo  ttrraa  
DDiippaarrttiimmeennttii  ee  ddeellllaa  ssppaarrttiizziioonnee  ddeeii  rreellaattiivvii  iinnccaarriicchhii  ddiirriiggeennzziiaallii;;  aa  lliivveelllloo  ppeerriiffeerriiccoo,,  iinnvveeccee,,  ssii  ccoonnssuummaa  ll’’aaggoonniiaa  
ddeellllee  aarrttiiccoollaazziioonnii  pprroovviinncciiaallii  aabbbbaannddoonnaattee  aallllaa  lloorroo  ssoorrttee  iinnssiieemmee  aaii  llaavvoorraattoorrii..  
  

LLaa  RRddBB//CCUUBB  MMEEFF,,  ccoonn  llee  mmoobbiilliittaazziioonnii  mmeessssee  iinn  ccaammppoo  iinn  qquueessttii  mmeessii,,  èè  rriiuusscciittaa  aa  ssbbllooccccaarree  iill  ssaallaarriioo  aacccceessssoorriioo  
tteennuuttoo  iinn  oossttaaggggiioo  ddaallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee;;  hhaa  iimmppoossttoo  uunn  aaccccoorrddoo  ppaarrzziiaallmmeennttee  ppoossiittiivvoo  aall  IIVV  DDiippaarrttiimmeennttoo;;  hhaa  
ccoossttrreettttoo  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  aa  ddiissccuutteerree  ddeellll’’aaccccoonnttoo  ddeell  FFUUAA  22000099  eedd  hhaa  iimmppuuggnnaattoo,,  nneellllee  sseeddii  ooppppoorrttuunnee,,  ggllii  
aaccccoorrddii  iinnffaammii  ddeell  DDiippaarrttiimmeennttoo  ddeell  TTeessoorroo  ee  qquueelllloo  ddeell  DDiippaarrttiimmeennttoo  ddeellllaa  RRaaggiioonneerriiaa  GGeenneerraallee  ddeelllloo  SSttaattoo..  
  

QQuueessttoo  ddiimmoossttrraa  cchhee  ssoolloo  llaa  lloottttaa  ee  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ppaaggaa  ee  ssmmaasscchheerraa  llaa  ssvveennddiittaa  ddeeii  bbiissooggnnii  ddeeii  
llaavvoorraattoorrii  ee  llee  mmeennzzooggnnee  ddeeii  ssiinnddaaccaattii  ccoollllaabboorraazziioonniissttii..  
OOccccoorrrree,,  qquuiinnddii,,  rriillaanncciiaarree  aall  MMEEFF  uunnaa  vveerrtteennzzaa  ggeenneerraallee  cchhee  mmeettttee  aall  cceennttrroo  ii  ddiirriittttii  ssaallaarriiaallii  ee  pprrooffeessssiioonnaallii,,  
bblloocccchhii  lloo  ssmmaanntteellllaammeennttoo  ddeell  MMEEFF  cchhee  rriidduuccee  ddrraassttiiccaammeennttee  ii  sseerrvviizzii  ee  ii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo,,  pprroossppeettttaannddoo  mmoobbiilliittàà  
ppeerr  mmiigglliiaaiiaa  ddii  llaavvoorraattoorrii..  
  

IIll  2233  oottttoobbrree  22000099  iill  ssiinnddaaccaalliissmmoo  ddii  bbaassee  hhaa  pprrooccllaammaattoo  lloo  sscciiooppeerroo  
ggeenneerraallee  nnaazziioonnaallee  ccoonn  uunnaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  iinncceennttrraattaa  ssuullllee  eessiiggeennzzee  ddeeii  
llaavvoorraattoorrii  ee  ddeeii  cciittttaaddiinnii..  
  

LL’’aarrttiiccoollaattaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  ddeelllloo  sscciiooppeerroo  rraapppprreesseennttaa  uunn  aammppiioo  eedd  eessaauurriieennttee  pprrooggrraammmmaa  ssuull  qquuaallee  ccoossttrruuiirree  
mmoobbiilliittaazziioonnee,,  lloottttaa,,  oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ee  ccoonnsseennssoo,,  ffoorrnneennddoo  uunn  aalltteerrnnaattiivvoo  ee  ccoonnccrreettoo  ssttrruummeennttoo  iinn  mmaannoo  aallllee  
llaavvoorraattrriiccii  ee  llaavvoorraattoorrii..  
BBllooccccoo  ddeeii  lliicceennzziiaammeennttii  ee  llaa  rriidduuzziioonnee  ddeellll''oorraarriioo  ddii  llaavvoorroo  aa  ppaarriittàà  ddii  ssaallaarriioo;;  aauummeennttii  ccoonnssiisstteennttii  ddii  ssaallaarrii  ee  
ppeennssiioonnii;;  iinnttrroodduuzziioonnee  ddii  uunn  rreeddddiittoo  mmiinniimmoo  ggaarraannttiittoo  ppeerr  ttuuttttii//ee;;  aaggggaanncciioo  ddeeii  ssaallaarrii  ee  ppeennssiioonnii  aall  rreeaallee  ccoossttoo  
ddeellllaa  vviittaa;;  ccaassssaa  iinntteeggrraazziioonnee  aallmmeennoo  aallll''8800%%  ddeell  ssaallaarriioo  ee  rreeddddiittoo  ppeerr  ii  llaavvoorraattoorrii  ''''  aattiippiiccii'''',,  ccoonn  mmaanntteenniimmeennttoo  
ddeell  ppeerrmmeessssoo  ddii  ssooggggiioorrnnoo  ppeerr  ggllii  iimmmmiiggrraattii//ee;;  aabbrrooggaazziioonnee  ddeellllaa  BBoossssii--FFiinnii  ee  ddeell  ppaacccchheettttoo  ssiiccuurreezzzzaa;;  ssoosstteeggnnoo  
ddeellllee  eenneerrggiiee  rriinnnnoovvaabbiillii,,  ddeell  rriissppaarrmmiioo    eenneerrggeettiiccoo,,  ddeell  rriiaasssseettttoo  iiddrrooggeeoollooggiiccoo  ee  ccoonnttrroo  iill  nnuucclleeaarree,,  llaa  
pprriivvaattiizzzzaazziioonnee  ddeellll''aaccqquuaa  ee  ll''iinncceenneerriimmeennttoo  ddeeii  rriiffiiuuttii;;  mmeessssaa  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo,,  ddeellllee  ssccuuoollee,,  ddeeii  
ttrraassppoorrttii,,  rriiffiiuuttaannddoo  llaa  rriidduuzziioonnee  ddeellllee  ssaannzziioonnii  ppeerr  cchhii  ccaauussaa  mmoorrttii  ddeell  llaavvoorroo,,  ggrraavvii  iinnffoorrttuunnii,,  mmaallaattttiiee  
pprrooffeessssiioonnaallii;;  ccoonnttrroo  ii  ttaaggllii  ddii  ppoossttii,,  ccllaassssii  ee  oorraarrii  nneellllaa  ssccuuoollaa  ppuubbbblliiccaa  ee  ccoonnttrroo  llaa  lleeggggee  AApprreeaa;;  aassssuunnzziioonnee  aa  
tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo  ddeeii  pprreeccaarrii  ee  rreeiinntteerrnnaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii;;  iinnvveessttiimmeennttii  iinn  uunn  mmiilliioonnee  ddii  aallllooggggii  ppooppoollaarrii,,  
ttrraammiittee  uuttiilliizzzzoo  ddii  ccaassee  ssffiittttee  ee  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ee  rreeqquuiissiizziioonnii  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  iimmmmoobbiilliiaarree;;  bbllooccccoo  ddeeggllii  ssffrraattttii,,  
ccaannoonnee  ssoocciiaallee  ppeerr  ii  bbaassssii  rreeddddiittii;;  ddiirriittttoo  ddii  uusscciittaa  iimmmmeeddiiaattaa  ppeerr  ggllii  iissccrriittttii//ee  aaii  ffoonnddii--ppeennssiioonnee  cchhiiuussii;;  ccoonnttrroo  lloo  
ssmmaanntteellllaammeennttoo  ee  ll’’aauummeennttoo  ddeellll’’eettàà  ppeennssiioonnaabbiillee  ppeerr  llee  llaavvoorraattrriiccii  ddeellllaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee;;  rriittiirroo  ddeellllaa  
rriiffoorrmmaa  BBrruunneettttaa;;  ddiiffeessaa  ddeell  ddiirriittttoo  ddii  sscciiooppeerroo;;  ffiinnee  ddeell  mmoonnooppoolliioo  oolliiggaarrcchhiiccoo  ddii  CCGGIILL,,  CCIISSLL,,  UUIILL  ssuullllaa  
rraapppprreesseennttaannzzaa  ee  ii  ddiirriittttii  ssiinnddaaccaallii;;  ccoonnttrroo  llaa  pprreetteessaa  ppaaddrroonnaallee  ddii  sscceegglliieerree  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ccoonn  ccuuii  ttrraattttaarree;;  
ppaarrii  ddiirriittttii  ppeerr  ttuuttttee  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,  rraapppprreesseennttaannzzaa  eelleettttiivvaa  ddeemmooccrraattiiccaa  ssuuii  ppoossttii  ddii  llaavvoorroo  ee  aa  
lliivveelllloo  rreeggiioonnaallee//nnaazziioonnaallee..  
  

LLee  rriivveennddiiccaazziioonnii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ddeell  MMEEFF  ssttaannnnoo  ttuuttttee  ddeennttrroo  qquueessttaa  ppiiaattttaaffoorrmmaa  
ee,,  qquuiinnddii,,  llaa  ggiioorrnnaattaa  ddii  sscciiooppeerroo  èè  iill  pprriimmoo  iimmppoorrttaannttee  aappppuunnttaammeennttoo  ddii  lloottttaa  ddii  
qquueesstt’’aauuttuunnnnoo  ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaallllaa  ccrriissii  eeccoonnoommiiccaa  cchhee  mmoorrddee  ii  llaavvoorraattoorrii  ee  llee  
lloorroo  ffaammiigglliiee..  
  

SScciiooppeerriiaammoo  ttuuttttii  ee  ppaarrtteecciippiiaammoo  iinn  mmaassssaa  aallllaa  MMaanniiffeessttaazziioonnee  NNaazziioonnaallee  ddii  
RRoommaa..  


