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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υπέβαλε αίτηση εργασίας ως καθηγητής σε ανωτάτη σχολή στο Düsseldorf της 
Γερμανίας. Θεωρήθηκε ο καλύτερος υποψήφιος για τη θέση λόγω των γνώσεων και της 
εμπειρίας του, που απαιτούνταν ρητά από τη σχολή. Τέσσερις εβδομάδες πριν από τον 
διορισμό του, τον πληροφόρησαν ότι δεν ήταν επιλέξιμος για τη θέση διότι ήταν ηλικίας άνω 
των 45 ετών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία του γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-
Βεστφαλίας, δεν επιτρέπεται η πρόσληψη ως υπαλλήλων καθηγητών ηλικίας άνω των 45 
ετών. Ο αναφέρων είχε τη δεδομένη στιγμή κλείσει μόλις πριν από μερικές εβδομάδες τα 45. 
Θα μπορούσε να είχε προσληφθεί με καθεστώς άλλο από εκείνο του υπαλλήλου. Ωστόσο, ο 
αναφέρων ήθελε να προσληφθεί ως υπάλληλος, καθώς αυτό συνοδεύεται από συγκεκριμένα 
πλεονεκτήματα. Ο αναφέρων διερωτάται πώς συμβιβάζεται η κατάσταση αυτή με την 
επιδίωξη των αρχών να παράσχουν ευκαιρίες στους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας στην αγορά 
εργασίας. Ο αναφέρων είναι της γνώμης ότι πρόκειται για άνιση μεταχείριση και διάκριση 
λόγω ηλικίας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Μαρτίου 2012

Σε επίπεδο ΕΕ, η οδηγία 2000/78/ΕΚ απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στους τομείς της 
απασχόλησης και της εργασίας. Ωστόσο, σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, η λόγω ηλικίας 
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διαφορετική μεταχείριση δεν συνιστά διάκριση εφόσον δικαιολογείται στο πλαίσιο του 
εθνικού δικαίου αντικειμενικά και λογικά βάσει ενός θεμιτού στόχου, και εφόσον τα μέσα 
επίτευξης του στόχου αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία (άρθρο 6 παράγραφος 1 της 
οδηγίας). Ως παράδειγμα επιτρεπόμενων διαφορετικών μεταχειρίσεων, η οδηγία αναφέρει 
στο άρθρο 6, παράγραφος 1 στοιχείο γ) τον καθορισμό ανώτατου ορίου ηλικίας για την 
πρόσληψη με βάση την ανάγκη εύλογης περιόδου απασχόλησης πριν από τη συνταξιοδότηση.
Η Γερμανία μετέφερε την οδηγία το 2006 στο εθνικό της δίκαιο με τον γενικό νόμο περί ίσης 
μεταχείρισης (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), υπό την παρακολούθηση της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω νόμος μετέφερε την οδηγία 
ορθά και ολοκληρωμένα.

Μετά την ορθή και ολοκληρωμένη μεταφορά οδηγίας, όλα τα περαιτέρω νομικά ζητήματα 
που ανακύπτουν σε εθνικό πλαίσιο σχετικά με τους ηλικιακούς περιορισμούς πρέπει να 
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 

Η σχετική νομοθεσία της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας που καθορίζει συγκεκριμένους 
ηλικιακούς περιορισμούς για την πρόσληψη υπαλλήλων έχει αμφισβητηθεί δύο φορές 
ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Ως εκ τούτου, και κατόπιν αποφάσεως του 
ομοσπονδιακού διοικητικού δικαστηρίου στις 19 Φεβρουαρίου 2009 (αρ. πρωτ.: C-18/07), η 
Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία έχει μεταβάλει το όριο ηλικίας για την πρόσληψη υπαλλήλων 
από την ηλικία των 30 ετών στην ηλικία των 40 ετών. Το όριο ηλικίας αμφισβητήθηκε εκ 
νέου ενώπιον του ομοσπονδιακού διοικητικού δικαστηρίου, χωρίς όμως αποτέλεσμα 
(απόφαση της 24ης Ιανουαρίου 2011, 2B2/11). Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
αυτό το όριο ηλικίας δικαιολογείται προκειμένου να εξασφαλιστεί μια ισορροπία μεταξύ των 
ετών ενεργής προϋπηρεσίας που απομένουν και του δικαιώματος συνταξιοδότησης. Η εν 
λόγω νομολογία φαίνεται να συνάδει με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Με βάση εκκίνησης την υπόθεση Pallacios de la Villa (C-411/05), το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντοτε τόνιζε ότι, καταρχήν, τα κράτη μέλη έχουν διακριτική 
ευχέρεια καθορισμού των στόχων της εθνικής αγοράς εργασίας τους. 

Συμπεράσματα

Εφόσον η Γερμανία μετέφερε την οδηγία στο εθνικό της δίκαιο ορθά και ολοκληρωμένα, οι 
ενστάσεις του αναφέροντα πρέπει να εστιάσουν στη σχετική νομοθεσία της Βόρειας 
Ρηνανίας-Βεστφαλίας σύμφωνα με τις διαδικασίες του εθνικού δικαίου. Ωστόσο, σύμφωνα 
με τη νομική εκτίμηση της Επιτροπής, το αμφιλεγόμενο όριο ηλικίας για την πρόσληψη 
υπαλλήλων δεν συνιστά ηλικιακή διάκριση.


