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1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, πατέρας τεσσάρων παιδιών, εργάστηκε επί τριάντα χρόνια στο γαλλικό δημόσιο 
και διαμαρτύρεται για τη διάκριση που υφίσταται, κατά τη γνώμη του, όσον αφορά την 
ηλικία συνταξιοδότησης που προβλέπεται στο άρθρο L 24 του κώδικα συνταξιοδοτήσεων. 
Πράγματι, η εν λόγω διάταξη περιορίζει το προνόμιο της πρόωρης συνταξιοδότησης 
αποκλειστικά στις γυναίκες υπαλλήλους, μητέρες τριών τουλάχιστον παιδιών με τουλάχιστον 
δεκαπέντε χρόνια υπηρεσίας. Ο νόμος αυτός, προσθέτει ο αναφέρων, προωθεί μια προφανή 
ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιανουαρίου 2002. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Απριλίου 2002.

Ο αναφέρων, υπάλληλος του γαλλικού δημοσίου, καταγγέλλει το γεγονός ότι ο γαλλικός 
κώδικας πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων περιορίζει το προνόμιο της πρόωρης 
συνταξιοδότησης αποκλειστικά στις γυναίκες υπαλλήλους, μητέρες τουλάχιστον τριών 
παιδιών με τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια προϋπηρεσίας, και στερεί το δικαίωμα αυτό από 
τους άνδρες υπαλλήλους που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν ήδη διαπιστώσει ότι, στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας 
σχετικά με το καθεστώς συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων, η γαλλική κυβέρνηση 
δεν εφαρμόζει σωστά το άρθρο 141 της Συνθήκης ΕΚ και τις οδηγίες 86/378/ΕΟΚ 
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και 96/97/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα 
επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Διαπιστώθηκαν πολυάριθμες διακρίσεις 
λόγω φύλου, ιδίως όσον αφορά τις συντάξεις χηρείας καθώς και τα συνταξιοδοτικά 
πλεονεκτήματα και δικαιώματα υπαλλήλων που έχουν αναθρέψει παιδιά, τα οποία ευνοούν 
περισσότερο ή χορηγούνται αποκλειστικά στις γυναίκες.

Για το θέμα αυτό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε πρόσφατα, κατά την εξέταση δύο 
προδικαστικών υποθέσεων1, ότι οι συντάξεις του γαλλικού συστήματος συνταξιοδότησης των 
δημοσίων υπαλλήλων συνιστούν αμοιβές υπό την έννοια του άρθρου 119 της Συνθήκης (νυν 
141 της Συνθήκης ΕΚ), και έθεσε υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα ορισμένων διατάξεων 
του γαλλικού κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων υπό το πρίσμα του 
εφαρμοστέου κοινοτικού δικαίου. Πρόκειται ειδικότερα για τις νομικές διατάξεις που 
αποκλείουν τους άρρενες υπαλλήλους που αναλαμβάνουν όντως την ανατροφή των παιδιών 
τους από το επίδομα που χορηγείται κατά τον υπολογισμό της σύνταξης, καθώς και για τις 
διατάξεις εκείνες που αναγνωρίζουν αποκλειστικά σε γυναίκες υπαλλήλους το δικαίωμα 
άμεσης συνταξιοδότησης, όταν ο σύζυγός τους έχει προσβληθεί από αναπηρία ή ανίατη 
ασθένεια που τον καθιστά πλήρως ανίκανο να ασκήσει οποιοδήποτε επάγγελμα.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ήδη μεσολαβούν στις γαλλικές αρχές ώστε να σταματήσουν 
αυτές οι αδικαιολόγητες διακρίσεις όσον αφορά το κοινοτικό δίκαιο.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2002.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν ξανά με τις γαλλικές αρχές, ζητώντας 
πληροφορίες σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που σκοπεύουν να θεσπίσουν οι 
τελευταίες μετά τις αποφάσεις Griesmar, C-366/99, και Mouflin, C-206/00, οι οποίες θέτουν 
υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα της εθνικής τους νομοθεσίας ως προς το κοινοτικό δίκαιο.

Στην απάντησή τους της 19ης Απριλίου 2002, οι γαλλικές αρχές επισημαίνουν ότι η γαλλική 
κυβέρνηση γνωρίζει τη θέση του Δικαστηρίου και σκοπεύει να τροποποιήσει τη νομοθεσία 
της. Λόγω της νομοθετικής φύσης των σχετικών διατάξεων, η τροποποίησή τους προϋποθέτει 
την παρέμβαση του Κοινοβουλίου. Δεδομένου, όμως, ότι η ανανέωση της Εθνοσυνέλευσης 
έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο, η παρέμβαση αυτή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί 
πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2002. Η Επιτροπή δεν θα διστάσει, εάν παραστεί ανάγκη, 
να προβεί στο επόμενο στάδιο της προβλεπόμενης διαδικασίας από το άρθρο 226 της 
Συνθήκης, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνωμοδότηση κατά της γαλλικής κυβέρνησης για 
μη τήρηση των υποχρεώσεών της δυνάμει του άρθρου 141 της Συνθήκης και των 
οδηγιών 86/378/ΕΟΚ και 96/97/ΕΚ, στο πλαίσιο του καθεστώτος της δημόσιας διοίκησης 
στη Γαλλία.

Σε κάθε περίπτωση, ο αναφέρων μπορεί εφεξής να επικοινωνήσει ξανά με την αρμόδια 
εθνική διοίκηση για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του ή/και να προσφύγει, σε εθνικό
επίπεδο, κατά ενδεχόμενης αρνητικής απόφασης χορήγησης πλεονεκτήματος που προορίζεται 
μόνο για τις γυναίκες δημόσιους υπαλλήλους στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια, βασιζόμενος 

                                               
1 Βλέπε προδικαστική υπόθεση GRIESMAR, C-366/99, απόφαση της 29.11.2001, και υπόθεση MOUFLIN, C-
206/00, απόφαση της 13.12.2001.
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στην προαναφερθείσα κοινοτική νομολογία.

Πράγματι, επισημαίνεται ότι όσο συνεχίζουν να υφίστανται οι κανόνες αυτοί που εισάγουν 
διακρίσεις, οι γαλλικές αρχές θα πρέπει να επιφυλάξουν στην ομάδα που βρίσκεται σε 
μειονεκτική θέση –στην προκειμένη περίπτωση, στους άρρενες δημόσιους υπαλλήλους– τα 
ίδια πλεονεκτήματα με αυτά που χορηγούνται στις γυναίκες δημόσιους υπαλλήλους.

Οιαδήποτε τροποποίηση αποφασιστεί από τις γαλλικές αρχές επί των εν λόγω εθνικών 
διατάξεων μπορεί να προβλέπει, ενδεχομένως, την κατάργηση όλων αυτών των 
πλεονεκτημάτων για όλους, με την προϋπόθεση ότι θα έχει μόνο μελλοντική ισχύ.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, η οποία ελήφθη στις 
3 Σεπτεμβρίου 2003.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επικοινώνησαν ξανά με τις γαλλικές αρχές, ζητώντας 
πληροφορίες σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που σκοπεύουν να θεσπίσουν οι 
τελευταίες σε συνέχεια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι οποίες θέτουν υπό 
αμφισβήτηση την εγκυρότητα της εθνικής τους νομοθεσίας ως προς το κοινοτικό δίκαιο.

Οι γαλλικές αρχές επιβεβαίωσαν στις αρχές του τρέχοντος έτους ότι το εν λόγω θέμα 
εξετάζεται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, η οποία 
βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη. Ωστόσο, η εν λόγω απάντηση δεν συνοδεύεται από 
σχετικό χρονοδιάγραμμα.

Ελλείψει περαιτέρω εξελίξεων, η Επιτροπή δεν θα διστάσει να κινήσει τη διαδικασία επί 
παραβάσει που προβλέπεται στο άρθρο 226 της Συνθήκης ΕΚ.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Αυγούστου 2004.

Θέμα της παρούσας αναφοράς είναι η συμβατότητα του άρθρου L 24 του κώδικα πολιτικών 
και στρατιωτικών συντάξεων με την αρχή της ισότητας των αμοιβών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών που διασφαλίζεται από το άρθρο 141 της Συνθήκης.

Στο πλαίσιο των προδικαστικών αποφάσεων για δύο υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον 
γαλλικών δικαστηρίων (C-366/99, Griesmar, και C-206/00, Mouflin), το Δικαστήριο 
διαπίστωσε ότι σύνταξη η οποία καταβάλλεται στο πλαίσιο του κώδικα συνιστά στοιχείο 
αμοιβής υπό την έννοια του άρθρου 141 της Συνθήκης. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 
άρθρο L 12β του κώδικα δεν θα μπορούσε να εισάγει διακρίσεις λόγω φύλου όσον αφορά τη 
χορήγηση επιδομάτων για την ανατροφή των τέκνων κατά τον υπολογισμό της σύνταξης, 
εφόσον τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι αναλαμβάνουν πράγματι την 
ανατροφή του τέκνου/των τέκνων τους.

Εν συνεχεία των επαφών με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, οι γαλλικές αρχές τροποποίησαν 
πολλές διατάξεις του κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων με το νόμο 2003-775 
της 21ης Αυγούστου 2003. Για τις περιόδους υπηρεσίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του εν λόγω νόμου, η πλειονότητα των τροποποιημένων διατάξεων (συμπεριλαμβανομένου 
του άρθρου L 12β) εφαρμόζονται εξίσου για άνδρες και γυναίκες, σύμφωνα με το άρθρο 141 
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της Συνθήκης. Ωστόσο, κατόπιν ανάλυσης των τροποποιήσεων που εισήγαγε ο νόμος 2003-
775, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαπίστωσαν ότι το άρθρο L 24, παράγραφος 3, του κώδικα 
εξακολουθεί να προβλέπει ένα δικαίωμα πιο ευνοϊκό για τις γυναίκες που είναι μητέρες τριών 
παιδιών κατά τον υπολογισμό της σύνταξης. Αυτό συνιστά άμεση διάκριση λόγω φύλου, η 
οποία αντιβαίνει στο άρθρο 141 της Συνθήκης.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής βρίσκονται σε επαφή με τις γαλλικές αρχές στο πλαίσιο της 
διαδικασίας που προβλέπεται από το άρθρο 226 της Συνθήκης, και έχουν ζητήσει να 
ενημερωθούν σχετικά με τα νομοθετικά μέτρα που προτίθενται να λάβουν για τη 
συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας τους με το κοινοτικό δίκαιο.

7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 21 Απριλίου 2006.

Σε συνέχεια των επαφών με τις υπηρεσίες της Επιτροπής, οι γαλλικές αρχές αναγνώρισαν ότι 
το παλαιό κείμενο του άρθρου L 24, παράγραφος 3, του κώδικα δεν ήταν συμβατό με το 
άρθρο 141 της Συνθήκης. Κατά συνέπεια, οι γαλλικές αρχές τροποποίησαν το άρθρο L 24, 
παράγραφος 3, μέσω του νόμου αριθ. 2004-1485 της 30ής Δεκεμβρίου 2004, ούτως ώστε να 
ισχύει εξίσου για τους άνδρες και τις γυναίκες, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος έχει 
διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα προκειμένου να αναλάβει την ανατροφή των 
παιδιών του.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν επί του παρόντος τη συμβατότητα της γαλλικής 
νομοθεσίας με το άρθρο 141 της Συνθήκης.

8. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Ιουνίου 2007.

Θέμα της παρούσας αναφοράς είναι η συμβατότητα του άρθρου L 24 του κώδικα πολιτικών 
και στρατιωτικών συντάξεων με την αρχή της ισότητας των αμοιβών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών που διασφαλίζεται από το άρθρο 141 της Συνθήκης ΕΚ. Ο αναφέρων 
διαμαρτυρήθηκε, εκείνη την περίοδο, για το γεγονός ότι το προνόμιο της πρόωρης 
συνταξιοδότησης του άρθρου L 24 του κώδικα περιοριζόταν αποκλειστικά στις γυναίκες 
υπαλλήλους, μητέρες τριών τουλάχιστον παιδιών με τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια 
υπηρεσίας.

Στο πλαίσιο των προδικαστικών αποφάσεων για δύο υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον 
γαλλικών δικαστηρίων (C-366/99, Griesmar, και C-206/00, Mouflin), το Δικαστήριο 
διαπίστωσε ότι σύνταξη η οποία καταβάλλεται στο πλαίσιο του κώδικα συνιστά στοιχείο 
αμοιβής υπό την έννοια του άρθρου 141 της Συνθήκης. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 
άρθρο L 12β του κώδικα δεν θα μπορούσε να εισάγει διακρίσεις λόγω φύλου όσον αφορά τη 
χορήγηση επιδομάτων για την ανατροφή των τέκνων κατά τον υπολογισμό της σύνταξης, 
εφόσον τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι αναλαμβάνουν πράγματι την 
ανατροφή του τέκνου/των τέκνων τους.

Στην προειδοποιητική επιστολή που απέστειλε τον Οκτώβριο του 2004, η Επιτροπή 
επεσήμανε στη Γαλλία ότι οι διατάξεις του άρθρου L 24 δεν συνάδουν με το άρθρο 141 της 
Συνθήκης, διότι εφαρμόζονται αποκλειστικά για τις γυναίκες υπαλλήλους. Επιπλέον, η 
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Επιτροπή εκτιμά ότι ούτε οι διατάξεις του άρθρου L 12 σχετικά με τα επιδόματα τέκνων 
συμμορφώνονται με το άρθρο 141 της Συνθήκης.

Μετά από αυτήν την επιστολή, οι γαλλικές αρχές προέβησαν, τον Δεκέμβριο του 2004, σε 
τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου L 24 του κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών 
συντάξεων. Για τις περιόδους υπηρεσίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του εν λόγω 
νόμου, το άρθρο L 24 εφαρμόζεται εξίσου για τους άνδρες και τις γυναίκες. 

Το άρθρο L 24 I, παράγραφος 3, του κώδικα προβλέπει πλέον ότι η καταβολή της σύνταξης 
προκύπτει: 
«όταν ο δημόσιος υπάλληλος είναι γονέας τριών εν ζωή τέκνων […], εφόσον, για κάθε τέκνο, 
έχει διακόψει τη δραστηριότητά του υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται με διάταγμα του 
Συμβουλίου της Επικρατείας».

Η διακοπή δραστηριότητας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου L 24 I, 
παράγραφος 3, του κώδικα πρέπει να έχει διάρκεια δύο μηνών και να πραγματοποιείται κατά 
την περίοδο μεταξύ της πρώτης ημέρας της τέταρτης εβδομάδας που προηγείται της γέννησης 
ή της υιοθεσίας και της τελευταίας ημέρας της δέκατης έκτης εβδομάδας μετά τη γέννηση ή 
την υιοθεσία (βλ. άρθρο R 37, πρώτο εδάφιο, του κώδικα).

Συνεπώς, αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη η χορήγηση πρόωρης συνταξιοδότησης για τους 
άνδρες, δεδομένου ότι ο πατέρας θα πρέπει να έχει διακόψει την επαγγελματική του 
δραστηριότητα εν μέρει κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Γνωρίζοντας ότι κατά τη 
διάρκεια της γονικής άδειας ο πατέρας δεν πληρώνεται, φαίνεται δύσκολο να αρνηθεί τις 
μοναδικές αποδοχές της οικογένειας. Επιπλέον, για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί πριν από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης του άρθρου L 24, αποδεικνύεται ακόμα 
πιο δύσκολο για έναν πατέρα να πληροί αυτήν την προϋπόθεση.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής αναλύουν επί του παρόντος κατά πόσον το νέο άρθρο L 24 
εισάγει έμμεση διάκριση. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, η Επιτροπή θα μπορούσε να αποφασίσει να 
κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 226 της Συνθήκης.

9. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 5 Μαΐου 2008.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στον καταγγέλλοντα, η Επιτροπή απηύθυνε, τον Οκτώβριο του 
2004, προειδοποιητική επιστολή προς τη Γαλλία και ανέφερε ότι, όσον αφορά την περίοδο 
μεταξύ του 1990 και του 2003, ο συμπληρωματικός όρος της διακοπής της επαγγελματικής 
δραστηριότητας για δύο μήνες, που προβλέπεται από το νέο άρθρο L 12β, δεν συνάδει με το 
άρθρο 141 της Συνθήκης ΕΚ. 

Κατόπιν διεξοδικής εξέτασης της απάντησης των γαλλικών αρχών, η Επιτροπή απηύθυνε, τον 
Ιούλιο του 2007, συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή προς τη Γαλλία. Στην εν λόγω 
επιστολή, η Επιτροπή τόνισε ότι τα εθνικά μέτρα που προέβλεπαν αντισταθμιστικές παροχές 
υπέρ των αρρένων δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να εφαρμοστούν με αναδρομική ισχύ από 
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17ης Μαΐου 1990. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν ισχύει η αναφορά που κάνουν οι 
γαλλικές αρχές στις εθνικές αποσβεστικές προθεσμίες για να αντιταχθούν στην ανάγκη 
ενδεχόμενης αναδρομικής μεταφοράς. 

Με επιστολή της 7ης Σεπτεμβρίου 2007, η Γαλλία απάντησε στη συμπληρωματική 
προειδοποιητική επιστολή. Επί του παρόντος, η Επιτροπή εξετάζει τη συγκεκριμένη 
απάντηση ενόψει ενδεχόμενων νέων ενεργειών επί της παρούσας υπόθεσης.

10. (ΑΝΑΘ. VII) Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις
6 Μαΐου 2011.

Ο αναφέρων θέτει υπό αμφισβήτηση τις προϋποθέσεις εκχώρησης ορισμένων 
πλεονεκτημάτων που προβλέπονται από τον κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων, 
σε συνέχεια συναφούς νομοθετικής τροποποίησης που πραγματοποιήθηκε το 2003. Οι εν 
λόγω προϋποθέσεις θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού 
συστήματος που έλαβε χώρα στη Γαλλία στα τέλη του έτους 2010. 

Πριν από το έτος 2003, η γαλλική νομοθεσία προέβλεπε κάποια πλεονεκτήματα αποκλειστικά 
για τις μητέρες δημοσίους υπαλλήλους (ευεργετήματα σχετικά με τον χρόνο υπηρεσίας και 
δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης). Σε συνέχεια της απόφασης στην υπόθεση Griesmar, 
η Γαλλία τροποποίησε τη νομοθεσία της, ούτως ώστε να δύνανται να απολαύουν των ίδιων 
πλεονεκτημάτων και οι άρρενες δημόσιοι υπάλληλοι. Μολαταύτα, η Επιτροπή, η οποία είχε 
λάβει αρκετές καταγγελίες, έκρινε ότι ορισμένες πτυχές της νομοθεσίας του 2003 
εξακολουθούσαν να εισάγουν διακρίσεις, και το 2004 κίνησε διαδικασία επί παραβάσει. 

Οι αιτιάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή ελήφθησαν υπόψη από τη Γαλλία στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 
προηγούμενου έτους. Οι βασικές τροποποιήσεις αφορούσαν την κατάργηση του καθεστώτος 
πρώιμης συνταξιοδότησης που εισήγαγε διακρίσεις και τη διεύρυνση των απαιτούμενων 
προϋποθέσεων για τη χορήγηση των ευεργετημάτων σχετικά με τον χρόνο υπηρεσίας. Βάσει 
των ανωτέρω στοιχείων, η Επιτροπή περάτωσε τη διαδικασία επί παραβάσει στις 
6 Απριλίου 2011.

Η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι νομοθετικές τροποποιήσεις που επήλθαν 
κατά την πρόσφατη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση δεν θα έχουν κατ’ ανάγκη αντίκτυπο στην 
κατάσταση του αναφέροντος. Πλην όμως, αυτή ακριβώς είναι η ιδιαιτερότητα των 
διαδικασιών επί παραβάσει, διότι δεν αποσκοπούν στην επίλυση επιμέρους διαφορών, αλλά 
στη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου στην εσωτερική έννομη τάξη 
των κρατών μελών.


