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Θέµα: Αναφορά αριθ. 144/2000, του κ. Αθανασίου Γατίδη, έλληνα υπηκόου, 
σχετικά µε την άνιση µεταχείριση από πλευράς αποδοχών, των 
αποσπασµένων στη Γερµανία ελληνίδων καθηγητριών. 

 
 
I. Περίληψη της αναφοράς : 
 
Ο αναφέρων ζει πάνω από 30 χρόνια στη Γερµανία. Η σύζυγός του είναι καθηγήτρια 
γυµνασίου, υπάλληλος του ελληνικού κράτους και διδάσκει ελληνικά σε ελληνόφωνα 
σχολεία της Γερµανίας. 
 
Οι καθηγητές που αποσπώνται από την Ελλάδα στη Γερµανία λαµβάνουν έναν βασικό και 
έναν συµπληρωµατικό µισθό. Η µετάθεση κατά κανόνα διαρκεί 5 έτη. Παράταση της 
µετάθεσης µε ταυτόχρονη διατήρηση του συµπληρωµατικού µισθού είναι κατά βάσιν δυνατή 
εάν πρόκειται για καθηγητή ο οποίος έχει συνάψει γάµο µε έλληνα µόνιµο κάτοικο 
εξωτερικού ή µε αλλοδαπό πριν από την έγκυρη έναρξη ισχύος του σχετικού ελληνικού 
νόµου. 
 
Ο αναφέρων θεωρεί ότι στο πλαίσιο της εφαρµογής της προαναφερθείσας διάταξης, η από 
15ετίας σύζυγός του υφίσταται διακρίσεις εις βάρος της στο θέµα των δικαιωµάτων της από 
πλευράς αποδοχών. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 
 

- την αναφορά ανέλαβε η κ. Margot Kessler, βουλευτής του Ευρωπαϊκού   
            Κοινοβουλίου. 
- Εξέταση: δηµόσια. 
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II. Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή κατά τη συνεδρίαση της στις 13 Ιουνίου 2000 και η 
Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 175, παράγραφος 3, 
του Κανονισµού.  

 
 
III. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Οκτωβρίου 2000: 
 
Ο αναφέρων, που είναι έλληνας υπήκοος, ζει πάνω από 30 χρόνια στη Γερµανία. Η σύζυγός 
του, επίσης ελληνίδα υπήκοος, είναι καθηγήτρια λυκείου, υπάλληλος του ελληνικού κράτους 
αποσπασµένη από το Υπουργείο Παιδείας στη Γερµανία όπου διδάσκει σε ελληνόφωνα 
σχολεία εδώ και πολλά χρόνια.  
 
Ο αναφέρων διαµαρτύρεται για το γεγονός ότι η σύζυγός του λαµβάνει µόνο βασικό µισθό 
και καθόλου συµπληρωµατικό µισθό, ενώ άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικών, που είναι 
υπάλληλοι αποσπασµένοι στο εξωτερικό εισπράττουν και τους δύο µισθούς. 
 
Η απόσπαση στο εξωτερικό ελλήνων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι δηµόσιοι 
υπάλληλοι του ελληνικού κράτους, ρυθµίζεται µε ειδικές νοµοθετικές διατάξεις. Κατά το 
παρελθόν, το νοµοθετικό διάταγµα 695/1972 είχε αναθέσει στον αρµόδιο υπουργό την 
εξουσία να αποφασίζει σχετικά µε την απόσπαση υπαλλήλων, χωρίς να προβλέπει ειδικούς 
όρους ή διαδικασίες. 
 
Ο νόµος 2413/1996, που ισχύει σήµερα προβλέπει τη δυνατότητα απόσπασης µε απόφαση 
του υπουργού, κατόπιν αίτησης των ενδιαφεροµένων. Η απόσπαση αυτή διαρκεί 5 έτη και η 
παράτασή της επιτρέπεται µόνο υπό ορισµένους εξαιρετικούς όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 23(2) του εν λόγω νόµου. Η δυνατότητα αυτή αφορά µόνο ορισµένες ειδικές 
κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων µεταξύ των οποίων, για κοινωνικούς λόγους, τους 
υπαλλήλους που έχουν συνάψει γάµο, προτού τεθεί σε ισχύ ο νόµος, µε πρόσωπα που 
διαµένουν µονίµως στο εξωτερικό. Τα κριτήρια, συνθήκες εργασίας και οι διαδικασίες 
καθορίζονται µέσω ειδικών υπουργικών αποφάσεων. 
 
Ως φαίνεται η σύζυγος του κ. Γατίδη είχε αποσπαστεί για περίοδο 5 ετών κατά την οποία 
εισέπραττε το βασικό καθώς και συµπληρωµατικό µισθό. Στη συνέχεια, η απόσπασή της 
παρατάθηκε αλλά δεν λαµβάνει πλέον παρά µόνο τον βασικό µισθό. 
 
Υπό αυτούς τους όρους, η Επιτροπή κρίνει ότι η περίπτωση του αναφέροντος υπάγεται στο 
εθνικό δίκαιο δεδοµένου ότι ανήκει πάντα στην αρµοδιότητα των κρατών µελών να 
καθορίσουν τους όρους απόσπασης των δηµοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο της εξουσίας τους 
όσον αφορά τη διοργάνωση των δηµοσίων διοικήσεων1.  

 
Πέραν τούτου, υπενθυµίζεται επίσης ότι στη σηµερινή κατάσταση του κοινοτικού δικαίου, τα 
κράτη µέλη διατηρούν εν γένει τις αρµοδιότητές τους στον κοινωνικό τοµέα, ειδικότερα όσον 

                                                           
1 Σηµειωτέον ότι εάν το επιθυµεί ο αναφέρων µπορεί να αποταθεί για την υπόθεσή του στα αρµόδια εθνικά 
δικαστήρια. Πράγµατι, η αρχή της ίσης µεταχείρισης συµπεριλαµβανοµένων και των όρων εργασίας των 
δηµοσίων υπαλλήλων που είναι αποσπασµένοι στην αλλοδαπή, κατοχυρώνεται στην Ελλάδα µέσω του 
Συντάγµατος.  
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αφορά τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας απόσπασης των δηµοσίων υπαλλήλων τους 
στο εξωτερικό για λόγους οικογενειακής κατάστασης. 
 
Βεβαίως, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να τηρούν 
τις αρχές του κοινοτικού δικαίου κυρίως όσον αφορά την µη εφαρµογή διακρίσεων βάσει 
εθνικότητας ή φύλου. 
Όσον αφορά τη διακριτική µεταχείριση λόγω εθνικότητας, είναι σαφές ότι εν προκειµένω 
αποκλείεται. 
 
Σε ό,τι αφορά τη διακριτική µεταχείριση λόγω φύλου, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να 
διαπιστώσει βάσει των πληροφοριών που έλαβε εάν υπάρχει τέτοια διάκριση, η οποία θα 
αντέβαινε προς το κοινοτικό δίκαιο σχετικά µε την ίση µεταχείριση µεταξύ ανδρών και 
γυναικών. 
 
Η ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 23(14) του νόµου 2413/1996) προβλέπει ειδικές συνθήκες για 
την παράταση της απόσπασης των ελλήνων εκπαιδευτικών, για εκείνους που έχουν συνάψει 
γάµο µε πρόσωπα που διαµένουν µονίµως στο εξωτερικό, προτού τεθεί σε ισχύ ο σχετικός 
νόµος. Ωστόσο η παράταση αυτή λήγει µόλις στιγµής το ενδιαφερόµενο πρόσωπο φθάσει 
στην συντάξιµη ηλικία σύµφωνα µε το δηµόσιο καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης. Το όριο 
αυτό είναι διαφορετικό στην Ελλάδα για τους άνδρες και τις γυναίκες (60ό έτος για τις 
γυναίκες και 65ο για τους άνδρες). Κατά συνέπεια, είναι φυσικό να µπορούν οι άνδρες να 
απολαύουν επί µακρότερον του εν λόγω δικαιώµατος παράτασης. 
 
Υπογραµµίζεται ότι, εάν πρόκειται για δηµόσιο καθεστώς το οποίο εντάσσεται σε γενικό 
καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης, το κοινοτικό δίκαιο επιτρέπει την εν λόγω διακριτική 
µεταχείριση, δεδοµένου ότι η οδηγία 79/7/ΕΟΚ σχετικά µε την ίση µεταχείριση στο πλαίσιο 
των νοµίµων καθεστώτων, επιτρέπει µέσω του άρθρου 7 παράγραφος 1(α) στα κράτη µέλη να 
διατηρήσουν διαφορετικές ηλικίες συνταξιοδότησης για τους άνδρες και τις γυναίκες. 
Αντίθετα, εάν πρόκειται για ένα ειδικό δηµόσιο καθεστώς των εκπαιδευτικών, στην 
περίπτωση αυτή ισχύει το άρθρο 141 καθώς και οι οδηγίες 86/378/ΕΟΚ και 96/97/ΕΚ (ίση 
µεταχείριση στο πλαίσιο των επαγγελµατικών καθεστώτων) και ως εκ τούτου, επιβάλλεται η 
ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης. Έπ' αυτού, η 
Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει από τις ελληνικές αρχές διευκρινίσεις σχετικά µε τη φύση 
του καθεστώτος των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. 
 
IV. Η περαιτέρω απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Απριλίου 2002 έχει ως εξής 
 
Από τα πρόσθετα στοιχεία που χορήγησε ο κ. Γατίδης καθίσταται σαφές ότι η διαµαρτυρία 
του έγκειται ουσιαστικά στο γεγονός ότι δεν καταβάλλεται στη σύζυγό του ο 
συµπληρωµατικός µισθός (εκπατρισµού) που ανέρχεται σε 3.000 γερµανικά µάρκα µηνιαίως, 
ενώ ορισµένες άλλες κατηγορίες καθηγητών, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται να παραµείνουν στο 
εξωτερικό για διάστηµα µεγαλύτερο των 5 ετών εξακολουθούν να το λαµβάνουν (για 
παράδειγµα, σε περιοχές που δεν είναι δυνατή η ανεύρεση αντικαταστάτη ή όπου διεξάγονται 
και θρησκευτικές εκδηλώσεις, κλπ.). Ωστόσο, όπως κατανοούµε την κατάσταση, δεν τίθεται 
θέµα διάκρισης βάσει φύλου, αφού τόσο οι καθηγητές όσο και οι καθηγήτριες τυγχάνουν της 
ίδιας ακριβώς µεταχείρισης από αυτή την άποψη, ενώ ίδια είναι και η ηλικία 
συνταξιοδότησης. 
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V. Η περαιτέρω απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεµβρίου 2002 έχει ως 
εξής:  

 
Στις 22 Οκτωβρίου 2002 εστάλη επιστολή στις ελληνικές αρχές, µε την οποία ζητούνταν 
διευκρινήσεις σχετικά µε την εφαρµογή του διατάγµατος 2413/1996, και ιδίως του άρθρου 
23, παράγραφος 14. Ειδικότερα ζητήθηκε να προσδιοριστεί εάν οι διατάξεις αυτές που 
αφορούν την προβλεπόµενη συντάξιµη ηλικία είναι υποχρεωτικής φύσης, και εάν 
εφαρµόζονται µε διαφορετικό τρόπο για τους άντρες και τις γυναίκες.  
 
Μέχρι σήµερα δεν έχει ληφθεί απάντηση από τις ελληνικές αρχές. Οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής θα ενηµερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά µε το αποτέλεσµα της εξέτασης. 
 
VI. Συµπληρωµατική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 14 Ιουλίου 2003 
 
Στα τέλη ∆εκεµβρίου του 2002, οι ελληνικές αρχές απέστειλαν απάντηση στις υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραλείποντας ωστόσο να επισυνάψουν σε αυτή τα χρήσιµα 
παραρτήµατα που αφορούσαν τις λεπτοµέρειες της σχετικής νοµοθεσίας.  

 
Η εν λόγω νοµοθεσία διαβιβάστηκε κατόπιν παρεµβάσεων της Επιτροπής στις 27 Μαΐου 
2003. 
 
Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επί του παρόντος εξετάζουν τις ληφθείσες πληροφορίες και δεν 
θα παραλείψουν να ενηµερώσουν το Κοινοβούλιο σχετικά µε τη συνέχεια που θα δοθεί στην 
υπόθεση. 
 
VII. Συµπληρωµατική ανακοίνωση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Αυγούστου 
2004 
 
Η διαµαρτυρία του κ. Γατίδη έγκειται ουσιαστικά στο γεγονός ότι δεν καταβάλλεται στη 
σύζυγό του ο συµπληρωµατικός µισθός (εκπατρισµού) που ανέρχεται σε 3.000 γερµανικά 
µάρκα µηνιαίως, ενώ ορισµένες άλλες κατηγορίες καθηγητών, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται να 
παραµείνουν στο εξωτερικό για διάστηµα µεγαλύτερο των 5 ετών εξακολουθούν να τον 
λαµβάνουν (για παράδειγµα, σε περιοχές που δεν είναι δυνατή η ανεύρεση αντικαταστάτη ή 
όπου διεξάγονται και θρησκευτικές εκδηλώσεις κλπ.). Ωστόσο, όπως κατανοούµε την 
κατάσταση, δεν τίθεται θέµα διάκρισης λόγω φύλου, αφού τόσο οι καθηγητές όσο και οι 
καθηγήτριες τυγχάνουν της ίδιας ακριβώς µεταχείρισης από αυτή την άποψη. 
 
Ο κ. Γατίδης υποστηρίζει επίσης η µη χορήγηση του συµπληρωµατικού µισθού στη σύζυγό 
του οφείλεται στο όριο που ορίζεται στο άρθρο 23, παράγραφος 14, του νόµου 2413/96 σε 
ό,τι αφορά τον ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για την καταβολή σύνταξης από το 
δηµόσιο, ο οποίος είναι µικρότερος για τις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες. Στην 
πραγµατικότητα, το όριο του ανωτέρω άρθρου που βασίζεται στο χρόνο υπηρεσίας δεν 
επηρεάζει σε καµία περίπτωση την καταβολή του συµπληρωµατικού µισθού. 
 
Η Επιτροπή ζήτησε ωστόσο περισσότερες πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές σχετικά µε 
το άρθρο 23, παράγραφος 14, από τις οποίες προκύπτει σαφώς ότι η εν λόγω διάταξη 
επιτρέπει την παράταση της σύµβασης ενός εκπαιδευτικού σε ορισµένες περιπτώσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης ο καθηγητής να µην έχει συµπληρώσει τον ελάχιστο 
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χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για την καταβολή σύνταξης από το δηµόσιο. Ωστόσο, το 
γεγονός αυτό δεν φαίνεται να είναι σχετικό µε την περίπτωση της κ. Γατίδη, καθώς η 
καταγγελία δεν αφορά την παράταση της σύµβασης. 
 
 


