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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0391/2005, της Πηνελόπης Μουντζουρέα-Παναγιώτου, ελληνικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 8 υπογραφές, σχετικά με υποτιθέμενη μισθολογική διάκριση 
μεταξύ ελλήνων εκπαιδευτικών, αποσπασμένων στη Γερμανία και ζητά την 
τροποποίηση της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ζει στη Γερμανία όπου ο σύζυγός της, ο οποίος βρίσκεται εκεί με απόσπαση 
από το ελληνικό υπουργείο Παιδείας, διδάσκει μαθητές με μητρική γλώσσα την ελληνική. Η 
αναφέρουσα επισημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί από την Ελλάδα στη 
Γερμανία λαμβάνουν έναν βασικό και έναν συμπληρωματικό μισθό. Ο σχετικός νόμος αριθ. 
2413/1996 επιτρέπει την απόσπαση με υπουργική απόφαση κατόπιν αιτήματος των 
ενδιαφερομένων. Αυτή η απόσπαση έχει πενταετή διάρκεια. Η παράταση της απόσπασης 
επιτρέπεται μόνον υπό ειδικές συνθήκες οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 23, παράγραφος 2 του 
εν λόγω νόμου. Μόνον ορισμένες ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων μπορούν να 
κάνουν χρήση αυτής της διάταξης. Αυτό περιλαμβάνει, για κοινωνικούς λόγους, άτομα τα 
οποία πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου ήταν παντρεμένα με άτομα που κατοικούν 
μόνιμα στο εξωτερικό. Η αναφέρουσα πιστεύει ότι η ανωτέρω διάταξη δεν συνεπάγεται μόνο 
μισθολογική διάκριση αλλά και διάκριση λόγω φύλου και ζητά επομένως από το 
Κοινοβούλιο να μεριμνήσει για την τροποποίηση του σχετικού νόμου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Σεπτεμβρίου 2005. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Νοεμβρίου 2005.

Η αναφέρουσα, ελληνικής ιθαγένειας, ζει στη Γερμανία. Ο σύζυγός της, ελληνικής
ιθαγένειας, είναι καθηγητής λυκείου. Είναι δημόσιος υπάλληλος του ελληνικού κράτους με
απόσπαση από το υπουργείο παιδείας στη Γερμανία όπου διδάσκει επί πολλά έτη σε τάξεις
μαθητών με μητρική γλώσσα την ελληνική.
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Η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι κατόπιν πενταετούς απόσπασης ο σύζυγός της λαμβάνει μόνο
τον βασικό μισθό και καθόλου συμπληρωματικό μισθό. Εντούτοις, άλλες κατηγορίες
εκπαιδευτικών, με απόσπαση στο εξωτερικό, λαμβάνουν και τους δύο μισθούς.

Η απόσπαση στο εξωτερικό των ελλήνων εκπαιδευτικών, υπαλλήλων της ελληνικής
δημόσιας διοίκησης, ρυθμίζεται από ειδικές νομοθετικές διατάξεις. Στο παρελθόν, το
νομοθετικό διάταγμα 695/1972 εκχώρησε στο υπουργείο την εξουσία να αποφασίζει την
απόσπαση των υπαλλήλων χωρίς να προβλέπει τις ιδιαίτερες προϋποθέσεις ή διαδικασίες.

Ο νόμος 2413/1996, επί του παρόντος σε ισχύ, προβλέπει τη δυνατότητα απόσπασης, βάσει
υπουργικής απόφασης, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερομένων. Η εν λόγω απόσπαση
διαρκεί 5 έτη. Η παράταση αυτής της απόσπασης επιτρέπεται μόνον υπό ορισμένες ειδικές 
συνθήκες, οι οποίες απαριθμούνται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του εν λόγω νόμου. Ευνοεί
μόνον ορισμένες ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, για
κοινωνικούς λόγους, αυτοί που ήταν παντρεμένοι, πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, με 
άτομα που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό. Τα κριτήρια, οι συνθήκες εργασίας και οι 
διαδικασίες καθορίζονται από ειδικές υπουργικές αποφάσεις.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η περίπτωση υπάγεται αποκλειστικά στην εθνική νομοθεσία. 
Εναπόκειται πράγματι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίσουν τις προϋποθέσεις
απόσπασης των υπαλλήλων στο πλαίσιο της εξουσίας τους να οργανώνουν τη δημόσια 
διοίκηση.

Επιπλέον, προσήκει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι, στην παρούσα κατάσταση της κοινοτικής 
νομοθεσίας, τα κράτη μέλη διατηρούν, εν γένει, τις αρμοδιότητές τους στον κοινωνικό τομέα, 
ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας απόσπασης στο εξωτερικό των
υπαλλήλων τους για λόγους οικογενειακής κατάστασης.

Βέβαια, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να
σεβαστούν τις αρχές του κοινοτικού δικαίου που αφορούν κυρίως τη μη διάκριση βάσει
ιθαγένειας ή φύλου.

Όμως, όσον αφορά τη διάκριση βάσει ιθαγένειας, δεν φαίνεται, στην προκειμένη περίπτωση, 
ότι συμβαίνει μία τέτοια διάκριση.

Όσον αφορά τη διάκριση βάσει φύλου, πρέπει να επισημανθεί ότι η Επιτροπή δεν δύναται να
αποδείξει, βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών, εάν στοιχειοθετείται τέτοια διάκριση, η
οποία απαγορεύεται από την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την ίση μεταχείριση γυναικών
και ανδρών.

Η ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 23 παράγραφος 14 του νόμου 2413/1996) προβλέπει τις 
ειδικές προϋποθέσεις για την παράταση της απόσπασης των ελλήνων εκπαιδευτικών στο
εξωτερικό για αυτούς που ήταν παντρεμένοι πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, με
πρόσωπα τα οποία κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό. Αυτή η παράταση εντούτοις
διακόπτεται τη στιγμή που το ενδιαφερόμενο άτομο προσεγγίζει το όριο ηλικίας
συνταξιοδότησης δυνάμει του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό το όριο
είναι διαφορετικό στην Ελλάδα για τους άνδρες και τις γυναίκες (60 χρόνια για τις γυναίκες 
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και 65 για τους άνδρες). Συνεπώς, οι άνδρες επωφελούνται επί μακρύτερου χρονικού 
διαστήματος από αυτήν την παράταση
Προσήκει να υπογραμμιστεί ότι, εάν πρόκειται για ένα δημόσιο σύστημα το οποίο αποτελεί
μέρος του γενικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, η κοινοτική νομοθεσία επιτρέπει 
αυτού του είδους τη διαφορετική μεταχείριση. Μάλιστα, η οδηγία 79/7/ΕΟΚ, ίση μεταχείριση 
στο πλαίσιο των νομικών καθεστώτων, δυνάμει του άρθρου της 7, παράγραφος 1, στοιχείο α, 
επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατηρήσουν διαφορετικές ηλικίες συνταξιοδότησης για τους 
άνδρες και τις γυναίκες. Αντιθέτως, εάν πρόκειται για ένα δημόσιο σύστημα ειδικό για τους
εκπαιδευτικούς, σε αυτήν την περίπτωση, εφαρμόζονται το άρθρο 141 και οι οδηγίες
86/378/ΕΟΚ και 96/97/ΕΚ (ισότητα στα επαγγελματικά συστήματα) και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να προβλέπεται η ίδια μεταχείριση για τις γυναίκες και τους άνδρες όσον αφορά το 
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Για αυτόν τον σκοπό, η Επιτροπή προτίθεται να θέσει το θέμα 
στις ελληνικές αρχές με σκοπό να υπάρξουν διευκρινίσεις σχετικά με τον χαρακτήρα του 
συστήματος των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

I. Η αναφορά:

Η αναφέρουσα είναι παντρεμένη με έλληνα δημόσιο υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, ο
οποίος έχει αποσπασθεί στη Γερμανία όπου διδάσκει σε μαθητές με μητρική γλώσσα την 
ελληνική. Οι έλληνες εκπαιδευτικοί που είναι αποσπασμένοι σε χώρες του εξωτερικού 
λαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, τον μισθό τους καθώς και 
συμπληρωματικό μισθό. Μόνον όσοι είναι παντρεμένοι με άτομα που κατοικούν μόνιμα στο 
εξωτερικό πριν από τη έναρξη ισχύος του σχετικού ελληνικού νόμου έχουν δικαίωμα να 
αποσπασθούν για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε ετών. Η αναφέρουσα πιστεύει ότι αυτές οι
διατάξεις αποτελούν μισθολογική διάκριση αλλά και διάκριση λόγω φύλου.

Στην απάντησή της στην αναφορά αυτή, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι όροι
απόσπασης των ελλήνων εκπαιδευτικών δεν διέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όσον
αφορά τον μισθό, και τα δύο φύλα λαμβάνουν τον ίδιο μισθό κατά τη διάρκεια της 
απόσπασής τους. Ως εκ τούτου, δεν διαπιστώνεται μισθολογική διάκριση.

Όσον αφορά την υποτιθέμενη διάκριση λόγω φύλου, η Επιτροπή απέκλεισε ομοίως
οποιαδήποτε διάκριση: εφόσον οι κανόνες απόσπασης ισχύουν τόσο για τους άνδρες όσο και
για τις γυναίκες κατά τον ίδιο τρόπο, δεν διαπιστώνεται διαφορετική μεταχείριση.

Ωστόσο, η Επιτροπή πρότεινε την εξέταση της κατάστασης των αποσπασμένων
εκπαιδευτικών, των οποίων η απόσπαση θα μπορούσε να παραταθεί λόγω του γεγονότος ότι 
είναι παντρεμένοι με άτομα που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό πριν από την έναρξη ισχύος 
της σχετικής νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό (το οποίο δεν φαίνεται σχετικό με την παρούσα
αναφορά), η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ερευνήσει περαιτέρω τυχόν πιθανές 
διακρίσεις σχετικά με τις διαφορές στην ηλικία συνταξιοδότησης για τις γυναίκες και τους 
άνδρες. Η ηλικία συνταξιοδότησης θα μπορούσε να σχετίζεται με τη διάρκεια της
απόσπασης, καθώς οι άνδρες θα μπορούσαν να έχουν δικαίωμα για μεγαλύτερης διάρκειας 
απόσπαση σε περίπτωση που η ηλικία συνταξιοδότησής τους είναι μεγαλύτερη. Αυτό θα
μπορούσε να θεωρηθεί ως διάκριση.
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτές τις 
περαιτέρω έρευνες της Επιτροπής.  

II. Περαιτέρω εξελίξεις

Σύμφωνα με τις σχετικές περαιτέρω έρευνες της Επιτροπής, η ηλικία συνταξιοδότησης των
ελλήνων δημοσίων υπαλλήλων είναι διαφορετική για τις γυναίκες και τους άνδρες. Οι 
μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι των ελληνικών υπουργείων, καθώς και οι εκπαιδευτικοί σε 
αναγνωρισμένα σχολεία του εξωτερικού εμπίπτουν στο πεδίο του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων, ο οποίος καθορίζει την ηλικία συνταξιοδότησης των γυναικών στα 
60 έτη και των ανδρών στα 65 έτη. 
Η κοινοτική νομοθεσία απαιτεί ίση μεταχείριση για τους άνδρες και τις γυναίκες όσον αφορά 
τις συντάξεις απασχόλησης. Η οδηγία 96/97/ΕΚ έχει τροποποιήσει την οδηγία 86/378/ΕΚ για 
να την ευθυγραμμίσει με το άρθρο 141 όπως ερμηνεύεται από το ΔΕΚ. Περιορίζει πιθανές
παρεκκλίσεις, καθώς το άρθρο 141 της Συνθήκης απαιτεί να λαμβάνουν οι άνδρες και οι 
γυναίκες ίδια αμοιβή για την ίδια εργασία. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο την άμεση πληρωμή, 
αλλά και άλλες μορφές αποδοχών, όπως οι συντάξεις απασχόλησης. 

Οι ελληνικές αρχές θεωρούν τη διαφορά της ηλικίας συνταξιοδότησης μεταξύ των ανδρών
και των γυναικών δημοσίων υπαλλήλων ως θετική διάκριση υπέρ των γυναικών σύμφωνα με 
το άρθρο 141 παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΚ 

Η Επιτροπή δεν συμφωνεί με την άποψη αυτή. Όσον αφορά τη νομολογία του Δικαστηρίου, 
η Επιτροπή δήλωσε ότι η διαφορετική μεταχείριση ανδρών και γυναικών δημοσίων
υπαλλήλων αποκλειστικά και μόνον λόγω των προηγούμενων δραστηριοτήτων ανατροφής 
παιδιών της γυναίκας δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Συνεπώς, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί
παραβάσει και ζήτησε από την Ελλάδα να ορίσει την ίδια ηλικία συνταξιοδότησης για τους 
άνδρες κα τις γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους.


