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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1274/2007, του Guiseppe Sirianni, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
ανοικτό διαγωνισμό πρόσληψης στις υπηρεσίες των νομαρχιών και το όριο 
ηλικίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι σε ανοικτό διαγωνισμό για την πρόσληψη ανώτερων υπαλλήλων 
σε υπηρεσίες των νομαρχιών, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ιταλικής 
Δημοκρατίας, προβλέπονταν τα 35 έτη ως όριο ηλικίας για ορισμένες κατηγορίες υποψηφίων.
Η διάταξη αυτή δεν δικαιολογείται από τη φύση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή από 
το πλαίσιο στο οποίο θα ασκείται αυτή. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι το όριο ηλικίας 
αντιβαίνει στην οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Απριλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Ο αναφέρων απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό 
στις 04/06/2007. Η Επιτροπή απάντησε στην επιστολή του στις 03/07/2007. Στην απάντησή 
της, η Επιτροπή διατύπωσε τους κανόνες (και τις εξαιρέσεις) σχετικά με την ισότητα στην 
απασχόληση, αναφορικά με την ηλικία, σύμφωνα με την οδηγία 2000/78/ΕΚ. Επίσης, 
υπέδειξε τους σχετικούς ιστότοπους για περισσότερες πληροφορίες και εξήγησε ότι η 
Επιτροπή ανέλυε τη μεταφορά της οδηγίας στην ιταλική νομοθεσία και ότι, μετά την 
ολοκλήρωση της μεταφοράς, οποιοδήποτε άτομο ισχυρίζεται ότι είναι θύμα διακρίσεων θα 
πρέπει να παραπέμπει την υπόθεσή του στα εθνικά δικαστήρια.

Στις 21/11/2007, ο αναφέρων έστειλε δύο ηλεκτρονικά μηνύματα (με το ίδιο περιεχόμενο) 
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στην Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων 
Ευκαιριών), στα οποία εξέφραζε τα παράπονά του για το ότι δεν είχε λάβει καμία απάντηση 
μέχρι τότε. Η Επιτροπή απάντησε με επιστολή στις 22/11/2007. Η Επιτροπή επανέλαβε το 
περιεχόμενο της προηγούμενης επιστολής της.

Ο αναφέρων έστειλε νέο ηλεκτρονικό μήνυμα με ημερομηνία 27/11/2007 στην ιστοσελίδα 
του κ. SPIDLA και στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων 
Ευκαιριών. Σε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα, ο αναφέρων ζητούσε να μάθει για ποιο λόγο η 
Επιτροπή δεν ανταποκρινόταν στο αίτημά του. Ύστερα από το εν λόγω ηλεκτρονικό μήνυμα 
ακολούθησε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 03/12/2007 (με το 
ίδιο περιεχόμενο). Η Επιτροπή απάντησε με επιστολή της 04/01/2008, όπου εξηγούσε ότι τα 
γεγονότα που κατήγγειλε ο αναφέρων ήταν μεμονωμένα (δηλαδή δεν επρόκειτο για γενική 
πρακτική στην Ιταλία) και, κατά συνέπεια, πρέπει, ως ενάγων, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον 
των εθνικών δικαστηρίων. Επιπλέον, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι «ενόψει του ρόλου της ως 
θεματοφύλακα της Συνθήκης, η Επιτροπή είναι επομένως η μόνη αρμόδια να αποφασίζει αν 
είναι σκόπιμο να κινήσει τη διαδικασία αναγνωρίσεως παραβάσεως κράτους μέλους και κατά 
ποιας πράξεως ή παραλείψεως καταλογιστέας στο οικείο κράτος μέλος πρέπει να κινηθεί η 
διαδικασία αυτή.» (Απόφαση της 11ης Αυγούστου 1995, υπόθεση C-431/92, Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, σημείο 22).
Τέλος, η Επιτροπή επεσήμανε ότι προτεραιότητα εκείνη τη στιγμή είχε η διαδικασία επί 
παραβάσει κατά της Ιταλίας για λανθασμένη μεταφορά της οδηγίας 2000/78/ΕΚ.

Στις 29/01/2008, ο αναφέρων απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(με περιεχόμενο ίδιο με αυτό του προηγούμενου ηλεκτρονικού μηνύματος της 27/11/2007) 
και στις 13/02/2007, απέστειλε ξανά άλλη μια επιστολή στον Πρόεδρο (με το ίδιο 
περιεχόμενο). Η Επιτροπή απάντησε και στις δύο επιστολές στις 26/03/2008, 
επαναλαμβάνοντας το περιεχόμενο των προηγούμενων επιστολών της.

Επομένως, η Επιτροπή, σε σχέση με τη συχνή αλληλογραφία με τον αναφέροντα, μπορεί 
μόνο να επαναλάβει ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο πολίτης, τα γεγονότα 
που κατήγγειλε δεν φαίνεται ότι αποτελούν γενική πρακτική στην Ιταλία, πράγμα το οποίο θα 
δικαιολογούσε μια συγκεκριμένη διαδικασία, ότι ο αναφέρων θα πρέπει καλύτερα να ασκήσει 
προσφυγή στην Ιταλία ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων και ότι η Επιτροπή έχει εκκινήσει 
μια διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας αναφορικά με τη λανθασμένη μεταφορά της 
οδηγίας 2000/78/ΕΚ.

Μπορεί επίσης να προστεθεί ότι, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας επί παραβάσει που κίνησε η 
Επιτροπή, η Ιταλία υιοθέτησε πρόσφατα έναν νέο νόμο που προβλέπει τροποποιήσεις στην 
ισχύουσα νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Αυτές οι τροποποιήσεις σκοπό έχουν να 
επιλύσουν τα προβληματικά σημεία που προέκυψαν κατά τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά 
της Ιταλίας.

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τη νέα ιταλική νομοθεσία, η οποία μόλις της 
κοινοποιήθηκε. Βάσει αυτής της ανάλυσης, η Επιτροπή θα αποφασίσει αν θα συνεχίσει ή όχι 
τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Στην προηγούμενη ανακοίνωσή της, η Επιτροπή διευκρίνισε ότι ανέλυε τη μεταφορά της 
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οδηγίας 2000/78/ΕΚ στην ιταλική νομοθεσία και ότι, μετά την ορθή ολοκλήρωση της 
μεταφοράς, οποιοδήποτε άτομο ισχυρίζεται ότι είναι θύμα διακρίσεων θα πρέπει να 
παραπέμπει την υπόθεσή του στα εθνικά δικαστήρια.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ανωτέρω οδηγίας, η λόγω ηλικίας διαφορετική μεταχείριση 
μπορεί να δικαιολογείται. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν ότι η 
λόγω ηλικίας διαφορετική μεταχείριση δεν συνιστά διάκριση εφόσον δικαιολογείται στο 
πλαίσιο του εθνικού δικαίου αντικειμενικά και λογικά από έναν θεμιτό στόχο, ιδίως δε από 
θεμιτούς στόχους της πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και της 
επαγγελματικής κατάρτισης, και εφόσον τα μέσα επίτευξης του στόχου αυτού είναι 
πρόσφορα και αναγκαία.
Αυτή η διαφορετική μεταχείριση μπορεί ιδίως να περιλαμβάνει:

 την καθιέρωση ειδικών συνθηκών για την πρόσβαση στην απασχόληση και την 
επαγγελματική κατάρτιση, για την απασχόληση και την εργασία, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων απόλυσης και αμοιβής, για τους νέους, τους 
ηλικιωμένους και τους εργαζομένους που συντηρούν άλλα πρόσωπα, προκειμένου να 
ευνοείται η επαγγελματική τους ένταξη ή να εξασφαλίζεται η προστασία τους,

 τον καθορισμό ελάχιστων όρων ηλικίας, επαγγελματικής εμπειρίας ή αρχαιότητας 
στην απασχόληση για την πρόσβαση στην απασχόληση ή σε ορισμένα πλεονεκτήματα 
που συνδέονται με την απασχόληση,

 τον καθορισμό ανώτατου ορίου ηλικίας για την πρόσληψη, με βάση την απαιτούμενη 
κατάρτιση για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας ή την ανάγκη εύλογης περιόδου 
απασχόλησης πριν από τη συνταξιοδότηση.

Γενικά, μετά τη μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία, εναπόκειται στα εθνικά 
δικαστήρια και στις αρμόδιες εθνικές διοικητικές αρχές να αναλύσουν την υπόθεση και τη 
συμμόρφωσή της με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία. Το ερώτημα του κατά πόσον 
ένας ανοικτός διαγωνισμός δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας που θέτει ορισμένο όριο ηλικίας 
συνάδει με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία δεν μπορεί να αξιολογηθεί από την 
Επιτροπή. Η Επιτροπή είναι αρμόδια μόνο να διασφαλίσει τη γενική μεταφορά μιας οδηγίας, 
αλλά δεν είναι αρμόδια να εξετάσει κατά πόσον, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ισχύουν 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα αιτιολογούσαν διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας.

Η Επιτροπή παρακολούθησε τη μεταφορά της οδηγίας 2000/78/ΕΚ στην εθνική νομοθεσία 
της Ιταλίας. Όσον αφορά τις διατάξεις για διακρίσεις λόγω ηλικίας, η Επιτροπή, στην 
προειδοποιητική επιστολή της, ζήτησε να υπάρξουν αλλαγές στις εθνικές διατάξεις. Οι εν 
λόγω νομοθετικές αλλαγές πραγματοποιήθηκαν με τον νόμο αριθ. 101 της 6ης Ιουνίου 2008. 
Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο νόμος αυτός μεταφέρει ορθά τις διατάξεις της οδηγίας για 
διακρίσεις λόγω ηλικίας και δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια στο θέμα.

Η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να αξιολογήσει κατά πόσον η θέσπιση ορίου ηλικίας σε 
συγκεκριμένο ανοικτό διαγωνισμό συνάδει με το κοινοτικό δίκαιο. Αυτό μπορεί να 
αξιολογηθεί μόνο μέσω νομικών διαδικασιών στην Ιταλία.


