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Θέμα: Αναφορά 0938/2011 της Andrea Niemeyer-Otte, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη αναγνώριση περιόδου ανατροφής τέκνου από τις 
γερμανικές κοινωνικές υπηρεσίες

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι η γερμανική κοινωνική υπηρεσία δεν αναγνωρίζει την 
περίοδο κατά την οποία δεν εργαζόταν και ασχολούταν με την ανατροφή του παιδιού της. 
Σύμφωνα με την αναφέρουσα, αυτό απορρέει από τα άρθρα 44 και 97 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Η αναφέρουσα είναι 
της άποψης ότι στην περίπτωσή της ο κανονισμός αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας 
γυναικών και ανδρών βάσει του άρθρου 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Νοεμβρίου 2012

Η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης προβλέπει τον συντονισμό και 
όχι την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κράτος 
μέλος δύναται να καθορίζει ελεύθερα τις λεπτομέρειες του οικείου συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του είδους των χορηγούμενων παροχών, των 
προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, του τρόπου υπολογισμού αυτών των παροχών και του ύψους 
των καταβαλλόμενων εισφορών. Η νομοθεσία της Ένωσης, και συγκεκριμένα ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004, ορίζει κοινούς κανόνες και αρχές που πρέπει να τηρούν όλες οι εθνικές 
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αρχές κατά την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας. Οι συγκεκριμένοι κανόνες διασφαλίζουν 
ότι η εφαρμογή των διαφόρων εθνικών νομοθεσιών σέβεται τις βασικές αρχές της ίσης 
μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων. Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται ότι η 
εφαρμογή των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών δεν έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα 
πρόσωπα που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά τις χρονικές περιόδους ανατροφής του τέκνου, νέες διατάξεις έχουν εισαχθεί 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2009 σχετικά με τη συνεκτίμηση των εν λόγω περιόδων όταν 
υπολογίζονται οι συντάξεις. Το άρθρο 44, παρ. 1 περιέχει τον ορισμό σχετικά με το τι 
θεωρούνται ως περίοδοι ανατροφής τέκνου. Το άρθρο 44, παρ. 2 και 3 καθορίζει ποιο κράτος 
μέλος είναι αρμόδιο για να ληφθούν υπόψη οι περίοδοι ανατροφής τέκνου κατά τον 
υπολογισμό της σύνταξης. Η νέα διάταξη λαμβάνει σε μεγάλο βαθμό υπόψη τη νομολογία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-135/ Elsen και C-28/200 Kauer, όπου το 
Δικαστήριο εκτίμησε ότι το προηγούμενο κράτος μέλος απασχόλησης εξακολουθεί να είναι 
αρμόδιο για να ληφθούν υπόψη οι περίοδοι ανατροφής τέκνου, διότι διαφορετικά θα υπήρχε 
μια μη δικαιολογημένη διάκριση που θα βασιζόταν στην υπηκοότητα. 

Η νομοθεσία πολλών κρατών μελών προβλέπει ότι οι χρονικές περίοδοι που αφιερώνονται 
στην ανατροφή τέκνων κατά τη διάρκεια των οποίων διακόπτεται ή παύει η επαγγελματική 
δραστηριότητα, και ως εκ τούτου δεν καταβάλλονται οι εισφορές των εργαζομένων, 
λαμβάνονται παρόλα ταύτα υπόψη για τους σκοπούς του υπολογισμού των συντάξεων 
γήρατος (ή συντάξεων αναπηρίας το ποσόν των οποίων εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια 
της περιόδου ασφάλισης). 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η καταγγέλλουσα μετέβη από τη Γερμανία στη Γαλλία δύο έτη 
μετά τη γέννηση του παιδιού της διότι ο σύζυγός της ανέλαβε εργασία στη Γαλλία. Η 
καταγγέλλουσα παρέμεινε στη Γαλλία για περίπου δύο έτη. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω 
περιόδου ασχολείτο με την ανατροφή του τέκνου της και δεν ασκούσε οιαδήποτε 
επαγγελματική δραστηριότητα. Κατά την επιστροφή της στη Γερμανία, οι γερμανικές αρχές 
δεν αναγνώρισαν την εν λόγω περίοδο ως περιόδου ανατροφής τέκνου για τον υπολογισμό 
της σύνταξης. 

Σε ό,τι αφορά τη γερμανική νομοθεσία για τις περιόδους ανατροφής τέκνου, στις περιπτώσεις 
που προαναφέρονται, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεώρησε ότι το γεγονός ότι η σχετική 
νομοθεσία απαιτούσε το τέλος της απασχόλησης να είναι αμέσως πριν την έναρξη της 
περιόδου ανατροφής του τέκνου – προβλέποντας ότι θα πρέπει να έχει περάσει λιγότερο από 
ένας ημερολογιακός μήνας μεταξύ των δύο αυτών περιόδων – ενώ παρόμοια προϋπόθεση δεν 
απαιτείται εάν ο γονέας ο οποίος ανατρέφει το τέκνο διαβιεί συνήθως με το παιδί στη 
Γερμανία, θα έφερνε σε μειονεκτική θέση ορισμένους πολίτες απλά διότι άσκησαν το 
δικαίωμα ελευθερίας μετακίνησης και διαμονής σε ένα άλλο κράτος μέλος. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε σε πρόσφατη απόφαση της 19ης Ιουλίου 2012 (Υπόθεση C-522/1- Doris 
Reichel-Albert) η οποία επίσης αφορούσε τη γερμανική νομοθεσία σχετικά με τις περιόδους 
ανατροφής τέκνου. Στην παράγραφο 38 της εν λόγω απόφασης το Δικαστήριο υπενθυμίζει 
ότι «καίτοι τα κράτη μέλη διατηρούν την αρμοδιότητά τους να ρυθμίζουν τα συστήματα της 
κοινωνικής ασφαλίσεως, εντούτοις οφείλουν, στο πλαίσιο ασκήσεως αυτής της αρμοδιότητας, 
να τηρούν το κοινοτικό δίκαιο και ειδικότερα, τις διατάξεις της Συνθήκης περί ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εργαζομένων, σύμφωνα με την εγγύηση η οποία παρέχεται από το άρθρο 21 
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της ΣΛΕΕ».

Συμπεράσματα

Υπό το φως των ανωτέρω, οι πληροφορίες που παρέχονται από την καταγγέλλουσα θα 
μπορούσαν να υποδηλώνουν μια πιθανώς κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Όμως, η 
Επιτροπή θεωρεί ότι απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες και ως εκ τούτου θα έρθει σε 
επαφή με τις αρμόδιες γερμανικές αρχές για να αναζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις. 

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013.

Όσον αφορά την γερμανική νομοθεσία σχετικά με τις χρονικές περιόδους ανατροφής τέκνου, 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η σχετική νομοθεσία η οποία απαιτεί ότι, όταν ένα 
άτομο το οποίο διέμενε σε ένα κράτος μέλος άλλο από τη Γερμανία, το τέλος της 
απασχόλησης θα πρέπει να προηγείται άμεσα της έναρξης της περιόδου ανατροφής του 
τέκνου, ενώ η τήρηση μιας παρόμοιας προϋπόθεσης δεν απαιτείται εάν ο γονέας ο οποίος 
ανατρέφει το τέκνο διαμένει συνήθως με αυτό στη Γερμανία, θα έθετε σε μειονεκτική θέση 
ορισμένους πολίτες μόνο λόγω του γεγονότος ότι ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης 
κυκλοφορίας και διαμονής σε ένα άλλο κράτος μέλος. Η εν λόγω ερμηνεία επιβεβαιώθηκε 
από πρόσφατη απόφαση της 19ης Ιουλίου 2012 (Υπόθεση C-522/1- Doris Reichel-Albert). 
Πρόκειται ακριβώς για τη νομοθεσία την οποία καταγγέλλει η αναφέρουσα.
Στην προηγούμενη της ανακοίνωση, η Επιτροπή παρατηρούσε ότι σύμφωνα με τις 
πληροφορίες τις οποίες έχει λάβει από την αναφέρουσα, θα ήταν δυνατόν να πρόκειται για 
περίπτωση κακής εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης. Όμως, η Επιτροπή εκτίμησε ότι 
ήταν απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες και ότι θα απευθυνόταν ως εκ τούτου στις 
αρμόδιες γερμανικές αρχές με σκοπό να λάβει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Οι Γερμανικές αρχές απάντησαν στο αίτημά της για πληροφορίες με επιστολή της 21ης 
Ιανουαρίου 2013, στην οποία επιβεβαιώνουν ότι το θέμα της αναγνώρισης των χρονικών 
περιόδων ανατροφής του τέκνου στη Γαλλία εκ μέρους της αναφέρουσας, θα διευκρινισθεί 
στο πλαίσιο διαδικασίας έφεσης που βρίσκεται εν εξελίξει ενώπιο του Ανώτατου 
Περιφερειακού Δικαστηρίου της Κάτω Σαξονίας και Βρέμης, η οποία θα λάβει υπόψη την 
σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμπεράσματα

Δεδομένου ότι το θέμα το οποίο θίγει η αναφέρουσα ευρίσκεται επί του παρόντος υπό 
εξέταση στο πλαίσιο διαδικασίας έφεσης σε εθνικό επίπεδο η οποία θα λάβει υπόψη τη 
νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή συνιστά η αξιολόγηση σε 
σχέση με πιθανή κακή εφαρμογή της νομοθεσία της ΕΕ στην συγκεκριμένη περίπτωση που 
εκθέτει η αναφέρουσα, να πραγματοποιηθεί μόλις περατωθεί η τρέχουσα διαδικασία. 

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. ΙΙ), που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013.

Οι γερμανικές αρχές επικοινώνησαν εκ νέου γραπτώς με τις υπηρεσίες της Επιτροπής στις 21 
Αυγούστου 2013 εξηγώντας ότι οι διαδικασίες ενώπιον του Ανώτατου Κοινωνικού 
Δικαστηρίου της Κάτω Σαξωνίας και Βρέμης έχουν περατωθεί για την εν λόγω υπόθεση και 
ότι η Deutsche Rentenversicherung Bund (Γερμανική Ένωση Ασφάλισης Συντάξεων 
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Γήρατος) έχει αναγνωρίσει τις περιόδους ανατροφής του παιδιού από τις 20 Φεβρουαρίου 
1989 έως τις 15 Μαΐου 1991 τις οποίες δεν είχε προηγουμένως λάβει υπόψη και ότι η 
σύνταξη αναπηρίας της αναφέρουσας έχει επανεκτιμηθεί από την ημερομηνία έναρξης της 
καταβολής της σύνταξης, λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω περιόδους ανατροφής του τέκνου. 

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι περίοδοι ανατροφής του τέκνου έχουν πλέον ληφθεί 
υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης αναπηρίας της αναφέρουσας, σύμφωνα με τα 
ευρήματα και τις αποφάσεις του δικαστηρίου στην περίπτωση C-522/1 Doris Reichel-Albert, 
η Επιτροπή θεωρεί ότι η υπόθεση έχει περατωθεί και ότι δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα 
από απόψεως νομοθεσίας της ΕΕ. 


