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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0778/2005, του Michel Guillet, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με τις διακρίσεις 
λόγω φύλου αναφορικά με τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις στη Γαλλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι άνω των 55 ετών, και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για 
περισσότερα από 40 χρόνια, επιθυμούσε να επωφεληθεί μιας νέας ασφαλιστικής διάταξης 
που προτάθηκε από τον γαλλικό οργανισμό κοινωνικών ασφαλίσεων, η οποία επέτρεπε τη 
συνταξιοδότηση πριν από την ηλικία των 60 ετών για μακροχρόνιους υπαλλήλους. 
Ενημερώθηκε από το συνταξιοδοτικό του ταμείο ότι μόνο γυναίκες μπορούσαν να 
συνταξιοδοτηθούν στην ηλικία των 55 ετών, ενώ το όριο ηλικίας για τους άνδρες είναι η 
ηλικία των 60 ετών, ακόμη και αν καταβάλλουν εισφορές για περισσότερα από 40 χρόνια. Ο 
αναφέρων αμφισβητεί την άποψη αυτή, δεδομένης της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω 
φύλου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Μαΐου 2006.

Ο αναφέρων, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο ταμείο συντάξεων και πρόνοιας γραμματέων 
και υπαλλήλων συμβολαιογραφείων, είναι ηλικίας άνω των 55 ετών και καταβάλλει εισφορές 
για περισσότερα από 40 χρόνια, καταγγέλλει ότι ο χαρακτήρας των διατάξεων που 
προβλέπουν ως ηλικία συνταξιοδότησης τα 60 έτη και επιτρέπουν μόνον στις γυναίκες να 
υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης από την ηλικία των 55 ετών εισάγει διακρίσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, η σχετική γαλλική νομοθεσία, το 
διάταγμα αριθ. 90-1215 της 20ής Δεκεμβρίου 1990 σχετικά με την εφαρμογή του νόμου της 
12ης Ιουλίου 1937 για την ίδρυση ταμείου συντάξεων και πρόνοιας γραμματέων και 
υπαλλήλων συμβολαιογραφείων, παρέχει το δικαίωμα συνταξιοδότησης, σύμφωνα με το 
άρθρο 84, από την ηλικία των εξήντα ετών. Το ίδιο άρθρο ορίζει, ωστόσο, ότι αυτός ο όρος 
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σχετικά με την ηλικία δεν ισχύει σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Πρώτον, δεν ισχύει για ασφαλισμένους ηλικίας 55 ετών, οι οποίοι συγκεντρώνουν 25 έτη 
καταβολής εισφορών στο ταμείο συντάξεων. Η δεύτερη εξαίρεση σχετικά με την ηλικία 
συνταξιοδότησης στα εξήντα έτη αφορά τις μητέρες τριών παιδιών που βρίσκονται εν ζωή ή 
έχουν αποβιώσει λόγω πολέμου ή τουλάχιστον ενός παιδιού ηλικίας άνω του ενός έτους το 
οποίο πάσχει από αναπηρία.

Σε μια σειρά αποφάσεων, το δικαστήριο έχει αναπτύξει νομολογία σχετικά με τον καθορισμό 
του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 141 της Συνθήκης ΕΚ όσον αφορά το καθεστώς 
συνταξιοδότησης που θεσπίζεται και διέπεται άμεσα από τον νόμο, όπως από το διάταγμα 
αριθ. 90-1215 της 20ής Δεκεμβρίου 1990 σχετικά με την εφαρμογή του νόμου της 12ης 
Ιουλίου 1937 για την ίδρυση ταμείου συντάξεων και πρόνοιας γραμματέων και υπαλλήλων 
συμβολαιογραφείων. Σύμφωνα με αυτήν τη νομολογία, ένα τέτοιο καθεστώς εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 141 της Συνθήκης, εφόσον η σύνταξη καταβάλλεται στον 
εργαζόμενο λόγω της εργασιακής σχέσης που τον συνδέει με τον προηγούμενο εργοδότη του, 
γεγονός που ισχύει υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

• το καθεστώς αφορά μόνο μια ειδική κατηγορία εργαζομένων·

• η υπό εξέταση παροχή τελεί σε άμεση συνάρτηση με τον χρόνο υπηρεσίας, και

• το ύψος της υπολογίζεται βάσει του τελευταίου μισθού του εργαζομένου.

Το Δικαστήριο έχει εφαρμόσει αυτό το σκεπτικό κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά στις 
συντάξεις των υπαλλήλων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο δύο προδικαστικών υποθέσεων των 
γαλλικών δικαστηρίων (υποθέσεις Griesmar, C-366/99 και Mouflin, C-206/00). Ωστόσο, τα 
ίδια κριτήρια ισχύουν και εκτός αυτού του πλαισίου όπως παρουσιάζεται από την υπόθεση 
Εβρενόπουλου (C-147/95) σχετικά με τους υπαλλήλους της ελληνικής Δημόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού, ενός ιδιόμορφου κρατικού οργανισμού, που διαθέτει νομική προσωπικότητα 
και διέπεται στις πλείστες των λειτουργιών του, μεταξύ των οποίων και όταν ενεργεί υπό την 
ιδιότητα του εργοδότη, από το ιδιωτικό δίκαιο, και του οποίου το καθεστώς ασφαλίσεως που 
περιλαμβάνει τους κλάδους συντάξεως θεσπίστηκε ευθέως διά νόμου. Επιπλέον, στην 
υπόθεση Podesta (C-50/99), το Δικαστήριο εφάρμοσε την ίδια συλλογιστική και τα ίδια 
κριτήρια που ισχύουν για τα καθεστώτα συμπληρωματικής συντάξεως που ιδρύονται από 
εθνικές διεπαγγελματικές συμφωνίες εκτός του κλάδου των δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία 
είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τον γαλλικό κώδικα κοινωνικής ασφάλισης. 
Θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν πληρούνται όλοι οι όροι της νομολογίας του Δικαστηρίου που 
αναφέρονται ανωτέρω. Το συγκεκριμένο καθεστώς για τους γραμματείς και υπαλλήλους 
συμβολαιογραφείων ενδιαφέρει προφανώς μόνον τη συγκεκριμένη ειδική κατηγορία 
εργαζομένων.
Σύμφωνα με το άρθρο 85 του διατάγματος αριθ. 90-1215, η σύνταξη ανέρχεται, ανά έτος 
εισφορών, στο 2% του ετήσιου μισθού που ορίζεται στο άρθρο 89 και, συνεπώς, τελεί σε 
άμεση συνάρτηση με τον χρόνο υπηρεσίας. 
Το άρθρο 89 ορίζει ότι ο μισθός που χρησιμεύει ως βάση υπολογισμού της σύνταξης είναι ο 
μέσος ετήσιος μισθός που αντιστοιχεί στις περιόδους εισφορών που καταβλήθηκαν κατά τα 
δέκα έτη ο υπολογισμός των οποίων είναι ο πιο ευνοϊκός για τον ασφαλισμένο και, εφόσον η 
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περίοδος εισφορών είναι μικρότερη των δέκα ετών, ο μέσος όρος που αντιστοιχεί στην εν 
λόγω περίοδο. Εάν αληθεύει ότι η σύνταξη δεν υπολογίζεται βάσει του μισθού κατά τον 
ακριβή χρόνο συνταξιοδότησης, το Δικαστήριο έχει διευκρινίσει ότι η σχέση μεταξύ του 
ποσού της σύνταξης και του ποσού του μισθού είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του 
άρθρου 141. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο διαπίστωσε, στην απόφασή του σχετικά με την 
υπόθεση Niemi (C-351/00), ότι ο καθορισμός της σύνταξης βάσει της μέσης αξίας της 
αμοιβής που έχει εισπραχθεί κατά τη διάρκεια περιόδου που περιορίζεται σε μερικά χρόνια 
πριν από τη συνταξιοδότηση ήταν αρκετός για την πλήρωση του όρου αναφορικά με τη σχέση 
αυτή. Δεν υπάρχουν συνθήκες που θα δικαιολογούσαν μια διαφορετική εκτίμηση του υπό 
εξέταση συστήματος, το οποίο λαμβάνει υπόψη τον μέσο όρο των δέκα πιο ευνοϊκών ετών, 
κατά κανόνα των δέκα τελευταίων ετών.
Συνεπώς, η αρχή της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών που διασφαλίζεται 
από το άρθρο 141 της Συνθήκης ΕΚ πρέπει να τηρηθεί. Ως εκ τούτου, η σύνταξη πρέπει να 
αντιμετωπίζεται όπως και η αμοιβή, έτσι ώστε κάθε προνόμιο που προορίζεται αποκλειστικά 
για γυναίκες από την εθνική νομοθεσία να αποδίδεται εξίσου στους άνδρες που πληρούν τους 
ίδιους όρους. Η διάταξη του άρθρου 84 του διατάγματος αριθ. 90-1215 σχετικά με τη 
μειωμένη ηλικία συνταξιοδότησης αποκλειστικά για τις γυναίκες υπό τους όρους που 
περιγράφονται ανωτέρω είναι ασυμβίβαστη προς το άρθρο 141 της Συνθήκης ΕΚ.

Η Επιτροπή θα επικοινωνήσει προσεχώς με τις γαλλικές αρχές και θα τις καλέσει να 
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το πρόβλημα αυτό. Αφού λάβει γνώση των 
παρατηρήσεων αυτών ή εάν οι παρατηρήσεις αυτές δεν της διαβιβασθούν εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας, η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποστείλει, 
εφόσον συντρέχει λόγος, προειδοποιητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 226 της Συνθήκης 
ΕΚ.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, η αρχή της ισότητας της αμοιβής μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 141 της Συνθήκης ΕΚ πρέπει να 
τηρείται. Ως εκ τούτου, η σύνταξη πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως και η αμοιβή, ώστε κάθε 
προνόμιο, το οποίο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία προορίζεται αποκλειστικά για 
γυναίκες να αποδίδεται εξίσου στους άνδρες που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις. Η διάταξη 
του άρθρου 84 του διατάγματος αριθ. 90-1215 σχετικά με τη μείωση της ηλικίας
συνταξιοδότησης αποκλειστικά για τις γυναίκες υπό τους όρους που περιγράφονται ανωτέρω 
είναι επομένως ασυμβίβαστη προς το άρθρο 141 της Συνθήκη ΕΚ.  

Η Επιτροπή, με επιστολή της 1ης Δεκεμβρίου του 2006 επικοινώνησε με τις γαλλικές αρχές 
και τις κάλεσε να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με αυτό το πρόβλημα, εντός των 
δύο επόμενων μηνών.


