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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-388/07 

The Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) κατά 
Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Reform 

ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ 
ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ 

Μια εθνική νοµοθεσία µπορεί να προβλέπει γενικά ότι το είδος αυτό διαφορετικής µεταχειρίσεως 
που στηρίζεται στην ηλικία δικαιολογείται αν αποτελεί σύµφωνο προς την αρχή της 

αναλογικότητας µέσο προς επίτευξη θεµιτού σκοπού κοινωνικής πολιτικής ο οποίος συνδέεται µε 
την εργασιακή πολιτική, την αγορά εργασίας ή την επαγγελµατική κατάρτιση 

Η οδηγία 2000/781 απαγορεύει τις δυσµενείς διακρίσεις που στηρίζονται στην ηλικία στον τοµέα 
της απασχολήσεως. Όλως εξαιρετικώς, προβλέπει ότι ορισµένες περιπτώσεις διαφορετικής 
µεταχειρίσεως που στηρίζονται στην ηλικία δεν αποτελούν δυσµενή διάκριση όταν 
δικαιολογούνται αντικειµενικά και λογικά από θεµιτούς σκοπούς, όπως είναι οι συνδεόµενοι µε 
την πολιτική στον τοµέα της απασχολήσεως, της αγοράς εργασίας ή της επαγγελµατικής 
καταρτίσεως. Επιπλέον, τα µέσα προς επίτευξη του οικείου σκοπού πρέπει να είναι πρόσφορα 
και αναγκαία. Η οδηγία απαριθµεί ορισµένες περιπτώσεις διαφορετικής µεταχειρίσεως που 
µπορούν να δικαιολογούνται.  

Ο βρετανικός νόµος που µεταφέρει στην εθνική έννοµη τάξη την οδηγία προβλέπει ότι οι 
υπάλληλοι που συµπληρώνουν τη συνήθη ηλικία συνταξιοδοτήσεως που καθορίζει ο εργοδότης 
ή, διαφορετικά, την ηλικία των 65 ετών µπορούν να απολύονται λόγω της συνταξιοδοτήσεώς 
τους, χωρίς τούτο να µπορεί να θεωρηθεί ως δυσµενής διάκριση. Ο νόµος προβλέπει ορισµένα 
κριτήρια προς εξακρίβωση του ότι ο λόγος που δικαιολογεί την απόλυση είναι η 
συνταξιοδότηση, επιβάλλει δε την τήρηση µιας συγκεκριµένης διαδικασίας. Για τους 
εργαζοµένους ηλικίας κάτω των 65 ετών, ο νόµος δεν περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις και 
περιορίζεται στη διατύπωση της αρχής κατά την οποία κάθε δυσµενής διάκριση που στηρίζεται 
στην ηλικία είναι παράνοµη, εκτός αν ο εργοδότης µπορεί να αποδείξει ότι πρόκειται «για 
σύµφωνο προς την αρχή της αναλογικότητας µέσο προς επίτευξη θεµιτού σκοπού».  

                                                 
1 Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, για τη διασφάλιση γενικού πλαισίου για την ίση 
µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303, σ. 16). 



Το National Council on Ageing (Age Concern England), µια φιλανθρωπική ένωση φροντίδας 
ηλικιωµένων, αµφισβήτησε τη νοµιµότητα της ως άνω ρυθµίσεως µε την αιτιολογία ότι δεν 
αποτελεί ορθή µεταφορά της οδηγίας στην εθνική έννοµη τάξη. Υποστηρίζει ότι η δυνατότητα 
απολύσεως εργαζοµένου ηλικίας 65 ετών και άνω λόγω συνταξιοδοτήσεως αντιβαίνει προς την 
οδηγία. 

Το High Court ερωτά το ∆ικαστήριο αν η οδηγία επιβάλλει στα κράτη µέλη να προσδιορίζουν 
µε τη µορφή καταλόγου τις διάφορες περιπτώσεις διαφορετικής µεταχειρίσεως που µπορούν να 
δικαιολογούνται και αν εµποδίζει την εφαρµογή νοµοθεσίας η οποία περιορίζεται στο να 
προβλέψει, γενικά, ότι µια διαφορετική µεταχείριση που στηρίζεται στην ηλικία δεν συνιστά 
δυσµενή διάκριση αν αποτελεί σύµφωνο προς την αρχή της αναλογικότητας µέσο προς επίτευξη 
θεµιτού σκοπού. 

Το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι η µεταφορά µιας οδηγίας στην εσωτερική έννοµη τάξη δεν 
επιβάλλει πάντοτε την κατά γράµµα επανάληψη των διατάξεών της µε ρητή και συγκεκριµένη 
διάταξη νόµου. Εν προκειµένω, η οδηγία δεν επιβάλλει στα κράτη µέλη να καταρτίσουν έναν 
ειδικό κατάλογο των περιπτώσεων διαφορετικής µεταχειρίσεως τις οποίες δικαιολογεί 
ενδεχοµένως κάποιος θεµιτός σκοπός.  

Εντούτοις, αν δεν υπάρχει τέτοια διευκρίνιση, ο σκοπός που διαπνέει το µέτρο πρέπει να 
προκύπτει από άλλα στοιχεία του γενικού πλαισίου του συγκεκριµένου µέτρου, ενόψει 
ασκήσεως δικαστικού ελέγχου ως προς τη νοµιµότητά του αλλά και ως προς τον πρόσφορο και 
αναγκαίο χαρακτήρα των µέσων που εφαρµόζονται προς επίτευξή του. Το ∆ικαστήριο 
σηµειώνει ότι οι σκοποί που µπορούν να θεωρηθούν ως «θεµιτοί» κατά την έννοια της 
οδηγίας και, κατά συνέπεια, ως ικανοί να δικαιολογήσουν µια παρέκκλιση από την αρχή της 
απαγορεύσεως των διακρίσεων που στηρίζονται στην ηλικία, είναι σκοποί κοινωνικής 
πολιτικής, όπως εκείνοι που συνδέονται µε την πολιτική απασχολήσεως, την αγορά εργασίας ή 
την επαγγελµατική κατάρτιση. Λόγω του αφορώντος το γενικό συµφέρον χαρακτήρα τους, οι 
θεµιτοί αυτοί σκοποί διακρίνονται από αµιγώς ατοµικούς λόγους οι οποίοι συνδέονται ειδικά µε 
την κατάσταση του εργοδότη, όπως είναι η µείωση του κόστους ή η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας.  

Εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εξακριβώσει, αφενός, αν η βρετανική κανονιστική 
ρύθµιση έχει έναν τέτοιο θεµιτό σκοπό και, αφετέρου, αν τα επιλεγέντα µέσα είναι 
πρόσφορα και αναγκαία προς επίτευξή του. 

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

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

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-388/07  

Μπορείτε να το συµβουλευθείτε, κατά κανόνα, 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 

 

 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-388/07

