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Θέμα: Αναφορά 0026/2005, του Gunther Ettrich, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αφαίρεση αδείας άσκησης επαγγέλματος λόγω ορίου ηλικίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Από το 1973, ο αναφέρων υπήρξε γιατρός ειδικευμένος στη γενική παθολογία. Το 2003 του 
αφαιρέθηκε η άδεια άσκησης επαγγέλματος βάσει νόμου ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 1999. Ο 
νόμος αυτός ορίζει ότι η άδεια άσκησης του επαγγέλματος γιατρού ο οποίος είναι 
εγγεγραμμένος στη Γερμανία λήγει το τρίμηνο κατά το οποίο αυτός συμπληρώνει το 68ο έτος 
της ηλικίας του. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτή η διάταξη αποτελεί απαράδεκτη διάκριση λόγω 
ηλικίας και όχι μόνον παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
αλλά επίσης αντιβαίνει στην οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, 
για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Μαΐου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Σεπτεμβρίου 2005.

Ο αναφέρων καταγγέλλει το γεγονός ότι το γερμανικό δίκαιο το οποίο υποχρεώνει τους 
γιατρούς να συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 68 ετών αντιβαίνει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και στην οδηγία 2000/78/ΕΚ. Ο δρ. Ettricht έχει ήδη 
καταγγείλει το ίδιο ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει καμία αρμοδιότητα να σχολιάσει την υποτιθέμενη 
παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δεδομένου ότι 
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αποτελεί νομικό μέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η οδηγία 2000/78/ΕΚ απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας, 
αναπηρίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης, της εργασίας και 
της επαγγελματικής κατάρτισης. Τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να θέσουν σε ισχύ τα
δικαιώματα τα οποία εγγυάται η οδηγία έως τις 2 Δεκεμβρίου 2003. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μια πρόσθετη χρονική παράταση (έως τρία χρόνια) για 
να μεταφέρουν τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά με τις διακρίσεις λόγω ηλικίας και 
αναπηρίας στο εθνικό δίκαιο. Η Γερμανία ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 
Νοέμβριο του 2003 ότι προτίθεται να κάνει χρήση των πρόσθετων τριών χρόνων, 
προκειμένου να μεταφέρει τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά με τις διακρίσεις λόγω ηλικίας. 
Κατά συνέπεια, η Γερμανία δεν υποχρεούται να μεταφέρει τις διατάξεις σχετικά με τις 
διακρίσεις λόγω ηλικίας έως τις 2 Δεκεμβρίου 2006. Η Γερμανία έχει δημοσιεύσει το σχέδιο 
νόμου το οποίο ασχολείται, εν μέρει, με τις διακρίσεις λόγω ηλικίας και το οποίο συζητείται 
επί του παρόντος στο γερμανικό Κοινοβούλιο.

Το άρθρο 6 της οδηγίας επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβλέπουν ότι σε ορισμένες 
περιστάσεις η διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας δεν θα αποτελεί διάκριση, εφόσον 
δικαιολογείται αντικειμενικά από έναν θεμιτό στόχο, όπως η πολιτική στον τομέα της 
απασχόλησης, και εφόσον τα μέσα επίτευξης του στόχου αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία. 
Το ζήτημα κατά πόσον η μεταχείριση την οποία καταγγέλλει ο αναφέρων θα ισοδυναμούσε 
με παράνομη διάκριση λόγω ηλικίας ή θα θεωρούταν δικαιολογημένη στο εθνικό πλαίσιο, 
πρέπει να εκτιμηθεί από τα εθνικά δικαστήρια, όταν η οδηγία μεταφερθεί στο γερμανικό 
δίκαιο.

Στην παρούσα φάση η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει εξ ονόματος του αναφέροντος.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 23 Μαρτίου 2007.

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που προσκόμισε ο αναφέρων δεν αποκαλύπτουν νέα 
γεγονότα ή περιστατικά, επομένως η Επιτροπή δεν κρίνει ότι υπάρχει λόγος να αλλάξει το 
προηγούμενο συμπέρασμά της.

Η μόνη νέα πληροφορία που μπορεί να παράσχει η Επιτροπή είναι ότι ο νόμος που μεταφέρει 
την οδηγία 2000/78/ΕΚ στη Γερμανία τέθηκε σε ισχύ στις 18 Αυγούστου 2006.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι η γερμανική νομοθεσία που υποχρεώνει τους ιατρούς να 
συνταξιοδοτούνται στην ηλικία των 68 ετών παραβιάζει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου και την οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου 
για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.

Όπως υπογραμμίστηκε τον Ιούλιο του 2005 στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
παρούσα αναφορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να σχολιάσει την 
παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δεδομένου ότι 
αποτελεί νομικό μέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η οδηγία 2000/78/EΚ μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον γερμανικό νόμο AGG 
(Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz). Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του AGG, η 
διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας επιτρέπεται όταν αυτή η μεταχείριση είναι 
αντικειμενική και ανάλογη και δικαιολογείται από νόμιμο σκοπό. Τα μέσα προς επίτευξη 
αυτού του σκοπού πρέπει να είναι ανάλογα και αναγκαία. Αυτή η διατύπωση αντανακλά τη 
διατύπωση της οδηγίας και επομένως θεωρήθηκε ότι αποτελούσε ορθή μεταφορά της οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο. Οι εθνικές δικαστικές αρχές είναι εκείνες που έχουν την αρμοδιότητα να 
εφαρμόζουν αυτές τις γενικές αρχές σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Επιτρέπεται στον αναφέροντα να εργάζεται ως ιατρός σε ιδιωτική συμβατική βάση με 
ασθενείς, ανακλήθηκε όμως η άδειά του να ασκεί νομίμως το επάγγελμα του γιατρού στο 
πλαίσιο συστημάτων υποχρεωτικής ασφάλισης υγείας (Vertragsarzt). Το ερώτημα αν αυτός ο 
περιορισμός είναι ανάλογος και νόμιμος τέθηκε ήδη το 1998 ενώπιον του ανώτατου εθνικού 
δικαστηρίου, του Bundesverfassungsgericht (BVerfG). Το BVerfG απεφάνθη (αναφ. BvR
2198/93) ότι προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γιατροί είναι πλήρως ικανοί να 
εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους, αυτοί οι περιορισμοί είναι δικαιολογημένοι. Σε πιο 
πρόσφατη απόφαση γερμανικού δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, τέθηκε το ίδιο ερώτημα. Στην 
απόφασή του της 23ης Οκτωβρίου 2006, το δικαστήριο, (Landessozialgericht Baden-
Württemberg, αναφ. L 5 KA 4343/06) απεφάνθη ότι υπήρχε νόμιμος σκοπός για αυτόν τον 
περιορισμό, δηλαδή μείωση του συνολικού αριθμού των γιατρών που ασκούν νομίμως το 
επάγγελμά τους προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα του 
υποχρεωτικού συστήματος ασφάλισης υγείας, καθώς και η ανάγκη να έχουν αρκετοί νεότεροι 
γιατροί τη δυνατότητα να ενταχθούν στο σύστημα. Κατά την άποψη του δικαστηρίου, αυτός 
ο περιορισμός των ιατρών συνάδει με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/78/EΚ.

Περαιτέρω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τέθηκε το ερώτημα αν η υποχρεωτική λύση σύμβασης 
εργασίας που συνήφθη στην ηλικία των 65 ετών με συλλογικές συμβάσεις στην Ισπανία 
συνάδει με τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά με τις διακρίσεις λόγω ηλικίας. Το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο απεφάνθη (υπόθεση Pallacios de la Villa, απόφαση της 16ης Οκτωβρίου 2007, C-
41105) ότι αυτές οι ρήτρες δικαιολογούνταν λόγω νόμιμου σκοπού (πολιτικές σχετικά με την 
αγορά εργασίας).

Επομένως, υπό το πρίσμα των πληροφοριών που προσκόμισε ο αναφέρων και την 
προαναφερθείσα νομολογία, η Επιτροπή δεν έχει λόγους να συναγάγει το συμπέρασμα ότι 
συντελέστηκε παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας από τη Γερμανία. Κατά συνέπεια, 
καθώς η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα χειρισμού μεμονωμένων καταγγελιών, η Επιτροπή 
μπορεί μόνο να προτείνει στον αναφέροντα να προσφύγει στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Οκτωβρίου 2009.

Όπως επισημαίνεται στις προηγούμενες απαντήσεις της σχετικά με την παρούσα αναφορά, η 
Επιτροπή δεν έχει βάσιμους λόγους να συμπεράνει ότι η Γερμανία έχει παραβιάσει το 
κοινοτικό δίκαιο. 

Σε νέα επιστολή του με ημερομηνία 15 Απριλίου 2009, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι στην 
υπόθεση C-341/08 (αίτηση έκδοσης προδικαστικής απόφασης από το ΔΕΚ στην υπόθεση 
Petersen) η Επιτροπή καταλήγει σε διαφορετικό συμπέρασμα. Ισχυρίζεται ότι το όριο ηλικίας 
των 68 ετών για τους γερμανούς οδοντιάτρους που επιτρέπεται να παρέχουν οδοντιατρική 
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φροντίδα στο πλαίσιο του δημοσίου συστήματος υγείας δεν είναι δικαιολογημένο. Εντούτοις, 
μετά από εκτεταμένη σύγκριση της νομικής και πραγματικής κατάστασης όσον αφορά τους 
γιατρούς και τους οδοντιάτρους, η Επιτροπή καταλήγει εκ νέου στο συμπέρασμα ότι η 
υπόθεση C-341/08 διαφέρει από την υπόθεση του αναφέροντος.

Πράγματι, η υπόθεση C-341/08 αφορά την περίπτωση οδοντιάτρου στη Γερμανία ο οποίος 
διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι η άδεια βάσει της οποίας παρείχε οδοντιατρική φροντίδα 
στο πλαίσιο του δημοσίου συστήματος υγείας έληξε όταν συμπλήρωσε το 68ο έτος της 
ηλικίας του. Το ανώτατο όριο ηλικίας των 68 ετών θεσπίστηκε βάσει του νόμου για την 
προστασία και διαρθρωτική βελτίωση του υποχρεωτικού συστήματος ασφάλισης υγείας
(«Gesetz zur Sicherung und Strukturverbesserung der gesetzlichen Krankenversicherung» –
GSG 1993) της 21ης Δεκεμβρίου 1992 και αφορούσε τόσο τους οδοντιάτρους όσο και τους 
γιατρούς. Η επίσημη αιτιολογία για τη θέσπιση αυτού του νόμου ήταν ότι η αύξηση του 
αριθμού των συμβεβλημένων με το δημόσιο σύστημα υγείας γιατρών και οδοντιάτρων 
αποτελεί σημαντική αιτία υπέρμετρης αύξησης των δαπανών στο υποχρεωτικό σύστημα 
ασφάλισης υγείας. Υπό το πρίσμα του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού των συμβεβλημένων 
ιατρών, θεωρήθηκε αναγκαίος ο περιορισμός τους. Η επιπλέον προσφορά δεν πρέπει, κατά τη 
γνώμη του νομοθέτη, να μειωθεί μόνο μέσω της επιβολής περιορισμών στην είσοδο στο 
επάγγελμα, η οποία θα απέβαινε εις βάρος της νέας γενιάς γιατρών και οδοντιάτρων. Για τον 
σκοπό αυτόν, θεωρήθηκε αναγκαία η θέσπιση υποχρεωτικού ορίου ηλικίας για τους 
συμβεβλημένους με το δημόσιο σύστημα υγείας γιατρούς και οδοντιάτρους. Εντούτοις, το
2006 η νομοθετική εξουσία απέσυρε το σύνολο των διατάξεων που περιορίζουν τη χορήγηση 
άδειας σε συμβεβλημένους οδοντιάτρους (νόμος της 22ας Δεκεμβρίου 2006 για την 
τροποποίηση των διατάξεων που διέπουν την επαγγελματική δραστηριότητα των 
συμβεβλημένων ιατρών και λοιπές διατάξεις – Gesetz zur Aenderung des Vertragsarztrechts 
und anderer Gesetze). Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίον, στις παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εν λόγω υπόθεση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αιτιολόγηση 
που προβάλλεται για την επιβολή του ορίου ηλικίας δεν είναι πλέον βάσιμη για τους 
συμβεβλημένους οδοντιάτρους.

Εντούτοις, η κατάσταση παραμένει διαφορετική στην περίπτωση των γιατρών, δεδομένου ότι 
οι διατάξεις που περιορίζουν τη χορήγηση αδειών σε συμβεβλημένους γιατρούς δεν έχουν 
αποσυρθεί στο σύνολό τους. Κατά συνέπεια, η αιτιολόγηση για τη θέσπιση των ορίων ηλικίας 
εξακολουθεί να είναι βάσιμη, όπως εξηγείται ανωτέρω, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εξακολουθεί να υποστηρίζει το προηγούμενο συμπέρασμά της σχετικά με την παρούσα 
αναφορά.


