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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-411/05 

Félix Palacios de la Villa κατά Cortefiel Servicios SA 

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ 
ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΩ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 

Ο στόχος που προκύπτει από το γενικό πλαίσιο µιας εθνική ρύθµισης, να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
στην απασχόληση µε την καλύτερη κατανοµή της µεταξύ των γενεών, µπορεί, καταρχήν, ότι 
δικαιολογεί «αντικειµενικά και λογικά», «στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου» τη διαφορετική 

µεταχείριση λόγω ηλικίας που θεσπίζουν τα κράτη µέλη. 

Μια οδηγία του 2000 1 σκοπεί τη θέσπιση γενικού πλαισίου για την καταπολέµηση, στον τοµέα 
της απασχόλησης και της εργασίας, ορισµένων µορφών δυσµενούς διάκρισης και µεταξύ αυτών 
της διάκρισης λόγω ηλικίας. Η διαφορετική µεταχείριση που συνδέεται άµεσα µε την ηλικία 
συνιστά, καταρχήν, δυσµενή διάκριση που απαγορεύεται από το κοινοτικό δίκαιο. Ωστόσο, η 
οδηγία δίνει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να προβλέπουν τέτοια διαφορετική µεταχείριση ως 
µη συνιστώσα διάκριση οσάκις δικαιολογείται αντικειµενικά και λογικά στο πλαίσιο του 
εθνικού δικαίου, από θεµιτό στόχο και ιδίως από θεµιτούς στόχους της πολιτικής στον τοµέα της 
απασχόλησης και της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, τα µέσα επίτευξης του στόχου αυτού πρέπει 
να είναι πρόσφορα και αναγκαία. 

Η ισπανική νοµοθεσία θεωρεί έγκυρες τις ρήτρες υποχρεωτικής συνταξιοδότησης που 
περιέχονται σε συλλογικές συµβάσεις και απαιτούν ως µοναδική προϋπόθεση ότι ο εργαζόµενος 
έχει συµπληρώσει το όριο ηλικίας –που καθορίζεται στο 65ο έτος– για τη συνταξιοδότηση και 
ότι πληροί τα λοιπά κριτήρια στον τοµέα της κοινωνικής ασφαλίσεως για τη θεµελίωση 
δικαιώµατος συντάξεως βασιζοµένης σε εισφορές. 

Ο F. Palacios de la Villa εργαζόταν στην εταιρία Cortefiel από το 1981 ως διευθυντής 
οργανώσεως. Το 2005, η Cortefiel του ανακοίνωσε τη λύση της συµβάσεως εργασίας, για τον 
λόγο ότι συµπλήρωσε την ηλικία υποχρεωτικής συνταξιοδότησης. Κατά τον χρόνο της 
ανακοινώσεως αυτής ο F. Palacios de la Villa είχε συµπληρώσει τις αναγκαίες περιόδους 
                                                 
1  Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για 

την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (EE L 303, σ. 16). 



εργασίας για να λάβει σύνταξη από το σύστηµα κοινωνικής ασφαλίσεως σε ποσοστό 100 % της 
βάσεως εισφορών του. 

Θεωρώντας ότι η ανακοίνωση αυτή ισοδυναµούσε µε απόλυση, ο F. Palacios de la Villa, άσκησε 
αγωγή ενώπιον του ισπανικού δικαστηρίου που υπέβαλε στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων διάφορα προδικαστικά ερωτήµατα σχετικά µε την ερµηνεία της οδηγίας 2000, για 
τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. 

Κατ’ αρχάς, το ∆ικαστήριο υπογραµµίζει ότι µια εθνική νοµοθεσία, κατά την οποία το γεγονός 
ότι ο εργαζόµενος συµπληρώνει το όριο ηλικίας για την υποχρεωτική συνταξιοδότηση 
συνεπάγεται αυτοµάτως τη λύση της σχέσεως εργασίας του, επηρεάζει τη διάρκεια της σχέσεως 
εργασίας που έχει συναφθεί µεταξύ του εργαζοµένου και του εργοδότη του και γενικότερα την 
άσκηση από τον εργαζόµενο της επαγγελµατικής δραστηριότητάς του, εµποδίζοντας τη 
συµµετοχή του στην ενεργό ζωή, στο µέλλον. Συνεπώς µια τέτοια νοµοθεσία κράτους µέλους 
θεσπίζει κανόνες που αφορούν «τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, 
συµπεριλαµβανοµένων των απολύσεων και των αµοιβών» κατά την έννοια της οδηγίας 2000/78 
και κατά συνέπεια, εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. 

Στη συνέχεια το ∆ικαστήριο κρίνει ότι µια εθνική νοµοθεσία αυτού του είδους πρέπει να 
θεωρηθεί ότι επιβάλλει άµεσα λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση στους εργαζοµένους που 
συµπληρώνουν την ηλικία αυτή σε σύγκριση µε όλα τα άλλα πρόσωπα που εξακολουθούν να 
εργάζονται. Η ρύθµιση αυτή εισάγει συνεπώς διαφορετική µεταχείριση στηριζόµενη άµεσα στην 
ηλικία. 

Στη συνέχεια, το ∆ικαστήριο εξετάζει την ενδεχοµένη δικαιολόγηση αυτής της διαφορετική 
µεταχείρισης. 

Το ∆ικαστήριο υπογραµµίζει ότι η ισπανική ρύθµιση θεσπίστηκε µε την προτροπή των 
κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο µιας εθνικής πολιτικής που έχει ως στόχο να διευκολύνει 
την πρόσβαση στην απασχόληση µε την καλύτερη κατανοµή της µεταξύ των γενεών. Το 
γεγονός ότι η ρύθµιση αυτή δεν αναφέρεται ρητά σε στόχο τέτοιας φύσεως δεν σηµαίνει ότι 
αυτή δεν µπορεί να δικαιολογηθεί. 

Συγκεκριµένα, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι από άλλα στοιχεία του γενικού πλαισίου του 
συγκεκριµένου µέτρου µπορεί να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισµός του στόχου που 
διαπνέει το µέτρο, ενόψει ασκήσεως δικαστικού ελέγχου ως προς το αν αυτό 
δικαιολογείται. 

Από το πλαίσιο εντός του οποίου θεσπίστηκε η ισπανική ρύθµιση, το ∆ικαστήριο συνάγει ότι οι 
σχετικές διατάξεις σκοπούν να ρυθµίσουν την εθνική αγορά απασχόλησης µε σκοπό ιδίως τη 
µείωση της ανεργίας. Η νοµιµότητα ενός τέτοιου στόχου γενικού συµφέροντος δεν µπορεί 
ευλόγως να τεθεί εν αµφιβόλω εξεταζόµενη υπό το φως της οδηγίας 2000 καθώς και των 
Συνθηκών ΕΕ και ΕΚ, δεδοµένου ότι η επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης αποτελεί ένα 
από τους στόχους που επιδιώκει τόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Κοινότητα. 

Συνεπώς ένας τέτοιος στόχος πρέπει, καταρχήν, να θεωρηθεί ότι δικαιολογεί «αντικειµενικά και 
λογικά», «στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου» όπως προβλέπει η οδηγία 2000, τη διαφορετική 
µεταχείριση λόγω ηλικίας που θεσπίζουν τα κράτη µέλη. 

Τέλος, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι, στο παρόν στάδιο εξελίξεως του κοινοτικού δικαίου, τα 
κράτη µέλη καθώς και, ενδεχοµένως, οι κοινωνικοί εταίροι στο εθνικό επίπεδο έχουν ευρύ 
περιθώριο εκτιµήσεως στην επιλογή όχι µόνον της επιδίωξης συγκεκριµένου στόχου µεταξύ 



άλλων στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής και της απασχολήσεως αλλά και στον καθορισµό 
των µέτρων µέσω των οποίων µπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Τα εθνικά µέτρα που 
προβλέπονται στο πλαίσιο αυτό δεν µπορούν πάντως να υπερβαίνουν το επίπεδο που είναι 
«πρόσφορο και αναγκαίο» για την επίτευξη του στόχου που επιδιώκει το συγκεκριµένο κράτος 
µέλος. 

Ακριβώς όµως δεν είναι παράλογο να θεωρούν οι αρχές ενός κράτους µέλους ότι η υποχρεωτική 
συνταξιοδότηση λόγω του ότι ο εργαζόµενος συµπληρώνει το προβλεπόµενο όριο ηλικίας 
µπορεί να είναι πρόσφορο και αναγκαίο µέτρο για την επίτευξη του θεµιτού στόχου που 
προβάλλεται στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής στο τοµέα της απασχόλησης και είναι η 
προώθηση της πλήρους απασχολήσεως µε τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 

Επιπλέον, το µέτρο δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά υπέρµετρη προσβολή των θεµιτών 
προσδοκιών των εργαζοµένων που συνταξιοδοτούνται υποχρεωτικά λόγω του ότι συµπλήρωσαν 
το προβλεπόµενο όριο ηλικίας, εφόσον η σχετική νοµοθεσία δεν στηρίζεται µόνο σε 
συγκεκριµένη ηλικία αλλά λαµβάνει επίσης υπόψη το γεγονός ότι οι ενδιαφερόµενοι λαµβάνουν 
µετά τη λήξη της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας τους σηµαντικό αντιστάθµισµα υπό τη µορφή 
συντάξεως, όπως αυτή που προβλέπει η επίδικη στην κύρια δίκη ρύθµιση, το επίπεδο της οποίας 
είναι εύλογο. 

Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι η ρύθµιση αυτή δεν είναι ασυµβίβαστη µε τις 
απαιτήσεις της οδηγίας 2000 για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία. 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: BG CS DE EN ES EL FR HU IT NL PL PT RO SK SL 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-415/05  
Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 

κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 
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