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Θέμα: Αναφορά 1325/2012 του M. C. (γαλλικής ιθαγένειας) σχετικά με τη σύνταξή 
του 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει λεπτομερώς τα συμπεράσματα των γαλλικών διοικητικών 
δικαστηρίων της Amiens τα οποία αμφισβητεί, θεωρώντας ότι παραβλέπουν τις διατάξεις των 
Συνθηκών της ΕΕ σχετικά με τις διακρίσεις λόγω φύλου, με αποτέλεσμα να λαμβάνει 
μικρότερη σύνταξη από αυτήν που θα έπρεπε να δικαιούται. Υποδεικνύει ότι ο γαλλικός 
Αστικός Κώδικας, στον οποίο βασίστηκαν οι αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου, δεν 
αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τις διατάξεις του δικαίου της ΕΕ. Υποστηρίζει ότι αν 
αναγνωριζόταν πλήρως η ισότητα των φύλων, θα είχε στην πραγματικότητα τα ίδια 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα με τις γυναίκες, οι οποίες έχουν εργαστεί στον ίδιο κλάδο και για 
την ίδια περίοδο και λαμβάνουν μεγαλύτερη σύνταξη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Σεπτεμβρίου 2013

Ο αναφέρων προσέφυγε ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου της Amiens, ισχυριζόμενος 
ότι έχει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, το οποίο θα πρέπει να υπολογιστούν με βάση τις 
λεγόμενες «αντισταθμιστικές παροχές για τα τέκνα». Οι εν λόγω παροχές περιλαμβάνουν 
υπηρεσιακά επιδόματα και δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης και χορηγούνται σε 
δημοσίους υπαλλήλους, προκειμένου να αντισταθμίσουν τυχόν μειονεκτήματα στο πλαίσιο 
της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τα οποία συνδέονται με την ανατροφή τέκνου. Ο 
αναφέρων διατείνεται ότι ο Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, στον οποίο 
στηρίχτηκε το Δικαστήριο προκειμένου να απορρίψει την αίτησή του, αντιβαίνει στις νομικές 
διατάξεις της ΕΕ σχετικά με την ισότητα αμοιβής. Υποστηρίζει ότι ο Συνταξιοδοτικός 
Κώδικας δεν επιτρέπει στους άνδρες δημοσίους υπαλλήλους να επωφεληθούν επιδομάτων 
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και πρόωρης συνταξιοδότησης, διότι αφενός εφαρμόζεται αναδρομικά σε καταστάσεις 
ισχύσασες πριν την υιοθέτηση του Συνταξιοδοτικού Κώδικα, αφετέρου τα τέκνα του 
γεννήθηκαν σε χρόνο κατά τον οποίο δεν υφίστατο σύστημα γονική άδειας για τον πατέρα.
Τον Αύγουστο του 2004, στο πλαίσιο των μέτρων που έπρεπε να λάβει σε συνέχεια της  
απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση Griesmar (C-366/99), η Επιτροπή κίνησε 
διαδικασία επί παραβάσει όσον αφορά διάφορες πτυχές του γαλλικού συστήματος πρόωρης 
συνταξιοδότησης για δημοσίους υπαλλήλους. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης προς την απόφαση 
Griesmar, η Γαλλία είχε εγκρίνει το 2003 ένα νέο νόμο, βάσει του οποίου οι άνδρες δημόσιοι 
υπάλληλοι δύνανται να επωφελούνται επιδομάτων και πρόωρης συνταξιοδότησης, ενώ η 
δυνατότητα αυτή υφίστατο προηγουμένως μόνο για τις γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους. 
Προκειμένου όμως οι δημόσιοι υπάλληλοι να επωφεληθούν των διατάξεων του νέου 
γαλλικού νόμου, θα πρέπει να έχουν διακόψει την εργασία τους για ένα δίμηνο, μη  απέχον 
πολύ από την ημερομηνία γεννήσεως του τέκνου.  Αυτή η ρύθμιση εφαρμοζόταν και 
αναδρομικά σε χρονικά διαστήματα προγενέστερα της θέσπισης του νέου νόμου Στο πλαίσιο 
της διαδικασίας επί παραβάσει, η Επιτροπή συμπέρανε ότι οι διατάξεις αυτές εισήγαγαν 
διάκριση εις βάρος των ανδρών.

Στις 9 Νοεμβρίου 2010, με σκοπό να διασκεδάσει τις ανησυχίες της Επιτροπής, η Γαλλία 
θέσπισε ένα νέο νόμο, με τον οποίο διευρύνθηκε η περίοδος κατά την οποία έπρεπε να είχε 
διακόψει την εργασία του ο δημόσιος υπάλληλος, ούτως ώστε να θεωρείται δικαιούχος του 
συστήματος πρόωρης συνταξιοδότησης. Η εν λόγω διακοπή σταδιοδρομίας δεν ήταν 
αναγκαίο να εντασσόταν στο πλαίσιο ειδικής άδειας, όπως είναι η άδεια  μητρότητας, η άδεια 
υιοθεσίας ή η γονική άδεια, αλλά θα μπορούσε επίσης να απορρέει από εργασία μειωμένου 
ωραρίου, με σκοπό την ανατροφή  τέκνου. Αυτό το γεγονός οδήγησε στη διαπίστωση ότι οι 
προϋποθέσεις του δικαιώματος σε επιδόματα και σε πρόωρη συνταξιοδότηση, που 
προβλέπονται στη νέα γαλλική νομοθεσία, δεν εισάγουν διακρίσεις και επέφερε την 
περάτωση της διαδικασίας επί παραβάσει στις 6 Απριλίου 2011.

Νωρίτερα, το 2013, το Διοικητικό Εφετείο της Lyon υπέβαλε αίτημα προδικαστικής 
απόφασης ως προς ζητήματα που σχετίζονταν με τα θέματα που θίχτηκαν από τον 
αναφέροντα. Η εν λόγω υπόθεση (C-173/13 Leone) εκκρεμεί επί του παρόντος ενώπιον του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περατώνοντας τη διαδικασία επί παραβάσει, η Επιτροπή έκρινε ότι η αναθεωρημένη έκδοση 
του γαλλικού Συνταξιοδοτικού Κώδικα του έτους 2010 συνάδει προς τη νομοθεσία της ΕΕ 
περί ισότητας των φύλων και περί ίσης αμοιβής. Δεδομένου ότι το σύστημα πρόωρης 
συνταξιοδότησης και τα υπηρεσιακά επιδόματα έχουν ως στόχο να λειτουργούν 
αντισταθμιστικά σε σχέση με τη διακοπής της επαγγελματικής σταδιοδρομίας που οφείλεται 
σε γέννηση τέκνου, φαίνεται καταρχήν δικαιολογημένη η εξάρτηση του συστήματος αυτού 
από την πραγματοποίηση μίας διακοπής τέτοιου είδους.

Στο πλαίσιο της εκκρεμούσας ενώπιον του Δικαστηρίου υπόθεσης, το ΔΕΕ πρόκειται να 
προβεί σε αυθεντική ερμηνεία του νομικού καθεστώτος της υπόθεσης που περιγράφεται από 
τον αναφέροντα.


