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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0302/2005, του Martin Baldwin-Edwards, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη διάκριση σε σχέση με τη διαδικασία πρόσληψης από το ελληνικό Ινστιτούτο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι οι διαδικασίες πρόσληψης από το ελληνικό Ινστιτούτο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, ενός ημικρατικού οργανισμού που υπάγεται στο Υπουργείο 
Εσωτερικών της Ελλάδας, είναι μεροληπτικές σε σχέση με το γεγονός ότι αιτήσεις 
υποψηφίων με αναπηρίες, άνω των σαράντα ετών, ή μέλη μη ελληνικών εθνοτικών ομάδων, 
δεν λαμβάνονται καν υπόψη για ερευνητικές θέσεις. Είναι της γνώμης ότι υπήρξε θύμα 
διάκρισης και ότι οι διατάξεις της Συνθήκης της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εργαζομένων έχουν επομένως παραβιαστεί. Ως εκ τούτου, προτρέπει το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να διασφαλίσει ότι οι ελληνικές αρχές θα συμμορφωθούν χωρίς καθυστέρηση 
με τη νομοθεσία της ΕΕ στον εν λόγω τομέα, συγκεκριμένα την οδηγία 2000/78/EΚ 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 16 Αυγούστου 2005. 

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Μαρτίου 2006.

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι οι διαδικασίες πρόσληψης που εφάρμοσε το ελληνικό 
Ινστιτούτο Μεταναστατευτικής Πολιτικής (ένας ημικρατικός οργανισμός που υπάγεται στο 
ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών) δεν ήταν αντικειμενικές. Ισχυρίζεται ότι οι αιτήσεις 
ατόμων προερχόμενων από μη ελληνικές εθνοτικές ομάδες, ατόμων με αναπηρίες ή άνω των 
40 ετών, δεν εξετάστηκαν καν για θέσεις ερευνητών, γεγονός που συνιστά παραβίαση,
μεταξύ άλλων, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου.
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Η οδηγία 2000/78/ΕΚ απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας και πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στον τομέα της απασχόλησης, της 
εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης. Τα κράτη μέλη υποχρεώθηκαν να θέσουν σε 
ισχύ τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται με την οδηγία από τις 2 Δεκεμβρίου 2003.

Στο άρθρο 5 της οδηγίας ορίζεται ότι οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα 
μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, ώστε 
το πρόσωπο με ειδικές ανάγκες να μπορεί να έχει πρόσβαση σε θέση εργασίας, να ασκεί ή να 
προάγεται στο επάγγελμά του, ή προκειμένου να του παρέχεται εκπαίδευση, αρκεί τα μέτρα 
αυτά να μην συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη.

Το άρθρο 6 της οδηγίας επιτρέπει τη δικαιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 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.

Για την αποσαφήνιση των ζητημάτων που εγείρει ο αναφέρων, η Επιτροπή θα ζητήσει με 
επιστολή της περισσότερες πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουλίου 2007.

Η Επιτροπή απηύθυνε επιστολή στις ελληνικές αρχές τον Απρίλιο του 2006, ζητώντας
πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πρόσληψης του ελληνικού Ινστιτούτου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι ελληνικές αρχές δεν παρείχαν τις ζητούμενες
συμπληρωματικές πληροφορίες, και η Επιτροπή απέστειλε τη δέουσα επιστολή υπενθύμισης 
τον Φεβρουάριο του 2007 μαζί με αντίγραφο του αρχικού αιτήματος.

Στις 23 Απριλίου 2007, οι ελληνικές αρχές απάντησαν, εσωκλείοντας επιστολή από το
Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το Ινστιτούτο εξήγησε ότι όταν δημοσίευσε
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ερευνητές, απαιτούσαν από τους υποψηφίους να 
διαθέτουν κατάλληλα επιστημονικά προσόντα, πανεπιστημιακό πτυχίο και γνώση μιας ξένης 
γλώσσας. Επιπλέον, οι ερευνητές έπρεπε να είναι σε θέση να εργαστούν με υπολογιστή. 
Έλαβαν 177 αιτήσεις, 90 από τις οποίες προφανώς απορρίφθηκαν διότι δεν ικανοποιούσαν 
τους προαναφερθέντες όρους. Το Ινστιτούτο δήλωσε, ειδικότερα, ότι κατά την άποψή του
κανένας υποψήφιος δεν αποκλείστηκε λόγω αναπηρίας ή ηλικίας.

Η οδηγία 2000/78/ΕΚ θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο ισότητας στην απασχόληση, την εργασία
και την επαγγελματική κατάρτιση. Η οδηγία απαγορεύει τη διάκριση λόγω ηλικίας, 
αναπηρίας, γενετήσιου προσανατολισμού και θρησκείας ή πεποιθήσεων. Η οδηγία
εφαρμόζεται στους τομείς της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Εάν
κάποιος παρουσιάσει στοιχεία ενώπιον δικαστηρίου που συνιστούν τεκμήριο διάκρισης, ο
εναγόμενος οφείλει να αναλάβει να αποδείξει ότι δεν υφίσταται διάκριση.

Εφόσον μια οδηγία έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα με τον
νόμο 3304/05, όσοι πιστεύουν ότι τα δικαιώματά τους δυνάμει της εν λόγω οδηγίας έχουν
παραβιαστεί πρέπει να προσφύγουν στα εθνικά δικαστήρια. Καθώς το ελληνικό Ινστιτούτο
Μεταναστευτικής Πολιτικής αρνείται ότι υπήρξε διαφορά μεταχείρισης λόγω ηλικίας, τίθεται
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ένα ζήτημα γεγονότων και αποδείξεων του οποίου μπορούν να επιληφθούν μόνο τα εθνικά
δικαστήρια.

Η Επιτροπή εξετάζει τη νομοθεσία όλων των κρατών μελών προκειμένου να ελέγξει εάν
αντικατοπτρίζει ορθά τις διατάξεις της οδηγίας 200/78/ΕΚ και, στις περιπτώσεις που αυτό δεν
συμβαίνει, θα λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Οκτωβρίου 2008.

Προκειμένου να διασαφηνίσει περαιτέρω τα ζητήματα που έθεσε ο αναφέρων, η Επιτροπή
ζήτησε με επιστολή της περαιτέρω πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές τον Απρίλιο του 
2006 και απέστειλε επιστολή υπενθύμισης τον Φεβρουάριο του 2007. Οι ελληνικές αρχές 
απάντησαν τον Απρίλιο του 2007, εσωκλείοντας επιστολή από το Ινστιτούτο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στην απάντηση που δόθηκε, κατέστη σαφές ότι οι διαδικασίες
πρόσληψης βασίζονταν σε αντικειμενικά κριτήρια όπως κατάλληλα επιστημονικά προσόντα, 
πανεπιστημιακό πτυχίο, γνώση ξένης γλώσσας και γνώσεις χειρισμού υπολογιστή· οι 
διαδικασίες πρόσληψης δεν ήταν μεροληπτικές.

Επιπλέον, σε προηγούμενη ανακοίνωση, αναφέρθηκε ότι έχει κινηθεί διαδικασία επί
παραβάσει για την παρακολούθηση της οδηγίας 2000/78/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο. Τον
Ιανουάριο του 2008 εστάλη αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα. Ωστόσο, πρέπει να
υπογραμμιστεί ότι τα ζητήματα που τέθηκαν σε αυτήν τη διαδικασία δεν είναι συναφή με την
παρούσα αναφορά.

Πράγματι, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής
εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική τους έννομη τάξη. Ως θεματοφύλακας
των Συνθηκών, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου σε
εθνικό επίπεδο και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη ΕΚ σε
περίπτωση παραβίασης του κοινοτικού δικαίου από κράτη μέλη. Ωστόσο, εφόσον η
συγκεκριμένη μεταφορά είναι ορθή, έγκειται, καταρχήν, στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο να
κινήσει τις νομικές διαδικασίες που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο και να αμφισβητήσει 
πιθανές παραβιάσεις ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Ο έλεγχος της εφαρμογής των
οδηγιών σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση αποτελεί καταρχήν καθήκον των εθνικών
δικαστηρίων.

Συνεπώς, εφόσον η παρακολούθηση της μεταφοράς των σχετικών άρθρων της οδηγίας
2007/78/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο (νόμος 3304/05) πραγματοποιήθηκε χωρίς να διαπιστωθεί 
τυχόν παράβαση, τα άτομα που πιστεύουν ότι έχουν παραβιαστεί δικαιώματά τους που 
στοιχειοθετούνται βάσει της εν λόγω οδηγίας πρέπει να παραπέμψουν την υπόθεσή τους 
ενώπιον των αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων.
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