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Αξιότιµες Κυρίες / Αξιότιµοι Κύριοι, 

 
Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης το υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 17869/1031/30.05.14 έγγραφο, µε το οποίο τέθηκε 
υπόψη του η υπ’ αριθµ. πρωτ. 1053/21.05.13 ανακοίνωση – πρόσκληση του ΝΕΕ για 
µετάταξη διοικητικών υπαλλήλων. Η εν λόγω πρόσκληση θέτει µεταξύ των απαιτούµενων 
προσόντων για την κάλυψη των προκηρυσσόµενων θέσεων την µη υπέρβαση του ηλικιακού 
ορίου των σαράντα (40) ετών, καθώς απευθύνεται στους γεννηθέντες/-είσες µετά το έτος 
1974, θεσπίζοντας κατά τον τρόπο αυτόν ανώτατο όριο ηλικίας. Σε σχέση µε το ανωτέρω 
ζήτηµα, θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα εξής: 

Όπως, ενδεχοµένως, ήδη γνωρίζετε, δυνάµει των διατάξεων του ν. 3304/2005, µε τον 
οποίο ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη το περιεχόµενο των Οδηγιών 2000/43/ΕΚ 
του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 καθώς και 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου της 27ης 
Νοεµβρίου 2000, απαγορεύτηκε η διακριτική µεταχείριση εις βάρος προσώπων, µεταξύ 
άλλων, λόγω ηλικίας, ως αντίθετη προς την αρχή της ίσης µεταχείρισης υπό την έννοια του 
νόµου αυτού, στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας. Σύµφωνα δε µε το αρ. 4 του 
ιδίου νόµου, οι σχετικές διατάξεις εφαρµόζονται στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα και 
αφορούν τόσο τους όρους πρόσβασης στην εργασία και στην απασχόληση όσο και τους 
όρους υπηρεσιακής και επαγγελµατικής εξέλιξης. Όπως προβλέπουν οι διατάξεις του αρ. 26 
του ως άνω νόµου «…καταργείται κάθε νοµοθετική και κανονιστική διάταξη και 
καθίσταται άκυρη κάθε διάταξη … η οποία είναι αντίθετη προς την, κατά τον παρόντα 
νόµο, αρχή της ίσης µεταχείρισης» και υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού.  

Ως γνωστόν, οι διατάξεις Οδηγίας υπερισχύουν κάθε άλλης νοµοθετικής ή 
κανονιστικής διάταξης στην εθνική έννοµη τάξη, στην οποία ενσωµατώνονται. Ήδη, ο 
Υπαλληλικός Κώδικας (ν. 3528/07, ΦΕΚ Α΄ 26/09.02.07, όπως ισχύει) απαλείφει ρητώς το 
ανώτατο όριο ηλικίας διορισµού και ορίζει ότι τυχόν ανώτατα όρια ηλικίας διορισµού 
µπορούν να καθορίζονται µε τις οικείες προκηρύξεις, ύστερα από γνώµη του οικείου φορέα 
και απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, µόνον εφόσον αυτά απαιτούνται 
από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των προς πλήρωση θέσεων. Μάλιστα, στην αιτιολογική 
έκθεση του εν λόγω νόµου διαπιστώνεται η ανάγκη αναθεώρησης του προϊσχύοντος 



 
 
 

 

υπαλληλικού κώδικα, µεταξύ άλλων, λόγω της υποχρέωσης «εναρµόνισης διατάξεων του 
Υπαλληλικού Κώδικα µε το κοινοτικό δίκαιο (ιδίως σε ό,τι αφορά τα θέµατα του ανώτατου 
ορίου ηλικίας διορισµού…)». 

Βάσει του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3304/2005, «…φορέας προώθησης της αρχής της 
ίσης µεταχείρισης στις περιπτώσεις που αυτή παραβιάζεται από δηµόσιες υπηρεσίες είναι ο 
Συνήγορος του Πολίτη», ο οποίος διερευνά κατά πόσον οι διατάξεις, οι οποίες θέτουν όρια 
ηλικίας συνιστούν διάκριση υπό την έννοια του εν λόγω νόµου.  

Οι προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 3304/05 θεσπίζουν το γενικό πλαίσιο ρύθµισης 
για την καταπολέµηση των διακρίσεων, µεταξύ άλλων, λόγω ηλικίας και απαγορεύουν κάθε 
άµεση ή έµµεση διάκριση, στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας, δικαιολογώντας 
τυχόν διακριτική µεταχείριση λόγω ηλικίας, µόνον στις περιπτώσεις που «…προβλέπεται στον 
νόµο προς εξυπηρέτηση σκοπών της πολιτικής της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και της 
επαγγελµατικής κατάρτισης, τα δε µέσα επίτευξης των σκοπών αυτών είναι πρόσφορα και 
αναγκαία» (αρ. 11 παρ. 1 του ν. 3304/05).  

Τυχόν διακριτική µεταχείριση λόγω ηλικίας δικαιολογείται µόνον όταν πληρούνται 
αθροιστικά τρεις προϋποθέσεις: α) εξυπηρετεί την επίτευξη θεµιτού στόχου β) είναι εύλογη 
και αναγκαία και γ) συνιστά ουσιαστική και καθοριστική προϋπόθεση λόγω της φύσης 
των συγκεκριµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ή λόγω του πλαισίου εντός του οποίου 
αυτές ασκούνται. Το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆.Ε.Ε) έχει ήδη υιοθετήσει µια 
αυστηρή προσέγγιση ως προς τη συνδροµή των ανωτέρω προϋποθέσεων, απαιτώντας, η 
τυχόν θέσπιση ορίου ηλικίας να είναι απολύτως αναγκαία για την σωστή εκτέλεση της 
εργασίας και να µην υπάρχει κανένα άλλο εναλλακτικό κριτήριο για την εκτέλεση της 
συγκεκριµένης επαγγελµατικής δραστηριότητας. Για παράδειγµα, έχει κρίνει ότι οι σκοποί 
που µπορούν να θεωρηθούν θεµιτοί κατά την έννοια του αρ. 6 παρ. 1 της Οδηγίας 2000/78 
και συνεπώς, ικανοί να δικαιολογήσουν την παρέκκλιση από την αρχή των απαγορεύσεων 
των διακρίσεων λόγω ηλικίας είναι στόχοι που εµπίπτουν στην κοινωνική πολιτική, όπως οι 
σκοποί που συνδέονται µε την πολιτική της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας ή της 
επαγγελµατικής κατάρτισης (ενδεικτικά, προδικαστική απόφαση 18.06.09/υπόθεση C-88/08 
και προδικαστική απόφαση 13.09.11/υπόθεση C-447/09 του ∆.Ε.Κ.). Η απαίτηση της ηλικίας 
ως «ουσιαστικής και καθοριστικής επαγγελµατικής προϋπόθεσης» µολονότι δυσχερώς 
διαγνώσιµη, (εκτός ίσως από τις περιπτώσεις πρόσβασης στις ένοπλες δυνάµεις και τα 
σώµατα ασφαλείας), καταρχήν είναι επιτρεπτή, µόνον εάν συναρτάται άµεσα µε τις ανάγκες 
της υπηρεσίας και τη φύση και τα καθήκοντα της συγκεκριµένης θέσης που καλούνται να 
ασκήσουν οι ενδιαφερόµενοι. 

Σε κάθε περίπτωση, η απαίτηση της ηλικίας ως κριτήριο διαφορετικής µεταχείρισης 
πρέπει να είναι ανάλογη και αναγκαία. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, πρέπει να 
προκύπτει σαφέστατα και ειδικά ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό, λιγότερο αυστηρό µέσο πέραν 
της χρήσης της ηλικίας για την επίτευξη του σχετικού επιδιωκόµενου θεµιτού στόχου, ενώ 
παράλληλα, πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι το µέσον που χρησιµοποιείται πραγµατικά 
εκπληρώνει τον επιδιωκόµενο σκοπό. Η διαφορετική µεταχείριση ή ο αποκλεισµός 
συγκεκριµένων υποψηφίων µε βάση την ηλικία δεν πληροί την αρχή της αναλογικότητας, 
όταν δεν έχει επιχειρηθεί προηγουµένως η χρήση άλλων µεθόδων για τη διαπίστωση του 
κατά πόσον πληρούνται τα θεωρούµενα ως καθοριστικές και επαγγελµατικές προϋποθέσεις 
χαρακτηριστικά από άτοµα που τυχόν ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές οµάδες. 
Προκειµένου εποµένως να αποτελεί το προσόν της ηλικίας ουσιαστική και καθοριστική 
επαγγελµατική προϋπόθεση για την προς πλήρωση θέση πρέπει να είναι αποδεδειγµένα 
χαρακτηριστικό ουσιώδους σηµασίας σε σχέση µε την ικανότητα εκτέλεσης συγκεκριµένης 
επαγγελµατικής δραστηριότητας. 

Στην υπό εξέταση περίπτωση, το ΝΕΕ όρισε ανώτατο όριο ηλικίας για συµµετοχή 
υποψηφίων στη διαδικασία µετατάξεων, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων των αρ. 71, 73 



 
 
 

 

και 74 του ν. 3528/07. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 71 του ν. 
3528/07, ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία µετατάξεων, «µε την ανακοίνωση καθορίζονται τα 
τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τον οικείο κλάδο και µπορεί, ύστερα από αιτιολογηµένη 
απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου, να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα». Το ΝΕΕ, 
προφανώς κατ’ εφαρµογή της εν λόγω διάταξης, όρισε στη συγκεκριµένη πρόσκληση, µεταξύ 
άλλων, ως πρόσθετο προσόν και το ανώτατο όριο ηλικίας των σαράντα (40) ετών. Πρέπει, 
ωστόσο, να τονίσουµε, ότι, κατ’ εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας περί της αρχή της ίσης 
µεταχείρισης και των διατάξεων του ν. 3304/05, η προαναφερόµενη αιτιολογηµένη απόφαση 
του υπηρεσιακού συµβουλίου, στην περίπτωση που θέτει ανώτατο όριο ηλικίας για 
συµµετοχή στη διαδικασία, είναι απαραίτητο, για να µπορεί να θεωρηθεί πράγµατι επαρκώς 
αιτιολογηµένη, να περιέχει την ειδική αιτιολογία που προαναφέρθηκε. Θα πρέπει, δηλαδή, 
στην προκείµενη περίπτωση να καθιστά σαφή τον λόγο για τον οποίον το µέτρο αυτό 
(ανώτατο όριο ηλικίας) είναι εύλογο και αναγκαίο, υπαγορεύεται από συγκεκριµένο θεµιτό 
σκοπό και συνιστά ουσιαστική και καθοριστική επαγγελµατική προϋπόθεση, λόγω της φύσης 
των συγκεκριµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.  

Με το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1140/05.06.14 έγγραφό του προς το Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, το ΝΕΕ αιτιολογεί τη θέσπιση ανωτάτου ορίου ηλικίας στην 
ανωτέρω διαδικασία µετατάξεων λαµβάνοντας υπόψη τη χρονική περίοδο που απαιτείται, 
προκειµένου ο µετατασσόµενος υπάλληλος να εξοικειωθεί και να εκπαιδευτεί στο 
αντικείµενο αρµοδιότητας του φορέα (που µπορεί να ξεπερνάει την τριετία) και την χρονική 
περίοδο που θα εργασθεί ο υπάλληλος στο ΝΕΕ πριν από τη συνταξιοδότησή του 
(προσδιορίζοντάς την τουλάχιστον σε µια 15ετία). Επιπλέον, επικαλείται τα ταξίδια που θα 
χρειαστεί να πραγµατοποιήσει ο εν λόγω υπάλληλος στο εξωτερικό, τα οποία σε πολλές 
περιπτώσεις µπορεί να ξεπερνούν και τις δώδεκα (12) ώρες, θεωρώντας, ενδεχοµένως, ότι 
άτοµα που ανήκουν σε ηλικιακές οµάδες µεγαλύτερες των σαράντα (40) ετών, ενδεχοµένως 
δεν έχουν τον ίδιο βαθµό διαθεσιµότητας ή προσαρµοστικότητας. 

Ωστόσο, η θέσπιση ηλικιακού ορίου για την µετάταξη υπαλλήλων και µάλιστα 
διοικητικών, όπως εν προκειµένω, δεν µπορεί νοµίµως να αιτιολογηθεί µε µόνη την επίκληση 
εξυπηρέτησης των αναγκών µιας υπηρεσίας ή του αορίστως εκτιµώµενου οφέλους για την 
αποδοτικότητα και την προσαρµοστικότητα των προς µετάταξη υπαλλήλων. Στο πλαίσιο 
αυτό, η απαιτούµενη ειδική αιτιολόγηση, δεν µπορεί να εµφανίζει χαρακτηριστικά, όπως, η 
διαθεσιµότητα ή η προσαρµοστικότητα, αυτοδικαίως συνδεδεµένα µε συγκεκριµένες 
ηλικιακές οµάδες, καθώς η προσέγγιση αυτή επιτείνει στερεοτυπικές αντιλήψεις και 
προκαταλήψεις, τις οποίες ακριβώς επιχειρεί να καταπολεµήσει η συγκεκριµένη νοµοθεσία. 
Τέλος, σύµφωνα µε όσα ήδη προαναφέρθηκαν και λαµβανοµένης υπόψη της εν γένει 
επιµήκυνσης του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης υπαλλήλων του δηµοσίου και του 
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, αλλά και το γεγονός ότι οι µετατασσόµενοι έχουν την ιδιότητα 
του δηµοσίου υπαλλήλου και αθροίζουν τον χρόνο προϋπηρεσίας τους στον χρόνο για τη 
συνταξιοδότησή τους, ο προβαλλόµενος λόγος που αφορά την απαίτηση παρόδου 
δεκαπενταετίας για την συνταξιοδότησή τους δεν κρίνεται επαρκής για να αιτιολογήσει 
διαφορετική µεταχείριση λόγω ηλικίας.  

Για τους παραπάνω λόγους και επειδή, όπως προαναφέραµε, βάσει του άρθρου 19 
παρ. 1 του ν. 3304/2005, «…φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης στις 
περιπτώσεις που αυτή παραβιάζεται από δηµόσιες υπηρεσίες είναι ο Συνήγορος του Πολίτη», ο 
οποίος διερευνά κατά πόσον οι διατάξεις, οι οποίες θέτουν όρια ηλικίας συνιστούν διάκριση 
υπό την έννοια του εν λόγω νόµου, παρακαλούµε για τα εξής: 

1) Από το Ναυτικό Επιµελητήριο Ελλάδος, να µας κοινοποιήσει αντίγραφο 
της απόφασης του αρµοδίου υπηρεσιακού συµβουλίου και της σχετικής 
εισήγησης επί του ζητήµατος θέσπισης ανωτάτου ορίου ηλικίας, και να µας 
γνωρίσει τις απόψεις του σε σχέση µε όσα προεκτέθηκαν στο παρόν 



 
 
 

 

έγγραφο, περί της θέσπισης ανωτάτου ηλικιακού ορίου σε προκηρύξεις 
διοικητικού προσωπικού  

2) Από το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, λαµβανοµένων υπόψη των διαλαµβανόµενων στο παρόν 
έγγραφο, να µεριµνήσει προκειµένου όλοι οι φορείς του δηµοσίου και του 
ευρύτερου δηµοσίου τοµέα να ενηµερωθούν για την κατάργηση του 
ανωτάτου ορίου ηλικίας τόσο κατά την πρόσβαση στην απασχόληση και 
την εργασία όσο και κατά την επαγγελµατική και υπηρεσιακή εξέλιξη και 
να πληροφορηθούν ότι, η τυχόν θέσπιση ανωτάτου ορίου ηλικίας 
επιτρέπεται µόνον υπό τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν και µόνον 
εφόσον υφίσταται ειδική αιτιολογία. Τέλος, παρακαλούµε το Υπουργείο 
να µεριµνήσει προκειµένου να εφαρµοστεί σε όλους τους φορείς του 
δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα η σχετική κοινοτική Οδηγία 
και οι διατάξεις του ν. 3304/05, κατά το µέρος που αφορά την κατάργηση 
ανωτάτου ορίου ηλικίας και να µην επιτρέπει τη θέσπιση ανωτάτου ορίου 
ηλικίας σε διαδικασίες πρόσληψης ή σε διαδικασίες υπηρεσιακής εξέλιξης 
ή υπηρεσιακών µετακινήσεων, παρά µόνον στις περιπτώσεις που τούτο 
καθίσταται απολύτως αναγκαίο, πάντοτε βάσει ειδικής αιτιολογίας, για 
την εκτέλεση των εκάστοτε επαγγελµατικών καθηκόντων.  

Αναµένοντας τις απόψεις σας επί των ανωτέρω, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για 
τη συνεργασία. Οι συνεργάτες µου βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 
πληροφορία η διευκρίνιση.  

 
 

Με τιµή, 
 
 
 

Μαίρη Κοτρωνιά 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 
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