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1. Samenvatting van het verzoekschrift 
 
Verzoeker woont meer dan 30 jaar in de Bondsrepubliek Duitsland. Zijn vrouw is lerares aan 
het gymnasium, ambtenares van de Griekse staat en geeft les aan groepen met Grieks als 
moedertaal. Leraren die vanuit Griekenland naar Duitsland overkomen krijgen een 
basissalaris plus een aanvullend salaris. Overplaatsing is doorgaans tot vijf jaar beperkt. Een 
verlenging van de overplaatsing met behoud van het aanvullend salaris is in principe 
mogelijk, vooropgesteld dat het een leerkracht betreft die getrouwd is met een voortdurend in 
het buitenland wonende Griek of een buitenlander, voordat de beslissende Griekse wet in 
werking is getreden. 
 
Bij het toepassen van laatstgenoemde voorschrift ziet verzoeker een wettelijke discriminatie 
met betrekking tot de salariëring van zijn vrouw, met wie hij 15 jaar is getrouwd. 
 
INFORMATIE 
 
- Mevrouw Margot Kessler, lid van het EP, ondersteunt dit verzoekschrift. 
- Openbare behandeling. 
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2. Ontvankelijkheid 
 
Ontvankelijk verklaard op 13 juni 2000. De Commissie is om informatie verzocht 
overeenkomstig artikel 175, lid 3, van het Reglement. 
 
 
3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2000 
 
Indiener van het verzoekschrift, een Griek, woont sedert 30 jaar op een permanente basis in 
Duitsland. Zijn echtgenote, die de Griekse nationaliteit heeft, is lerares aan een gymnasium. 
Zij is ambtenaar van de Griekse staat en werd door het Ministerie van Onderwijs in Duitsland 
gedetacheerd, waar zij sedert meerdere jaren les geeft aan Griekstalige klassen. 
 
Indiener beklaagt zich over het feit dat zijn echtgenote slechts een basisloon ontvangt en geen 
aanvullend salaris. Andere categorieën van leraren, ambtenaren die in het buitenland zijn 
gedetacheerd, ontvangen echter twee salarissen. 
 
De detachering in het buitenland van Griekse leraren, die ambtenaren zijn van de Griekse 
staat, is onderworpen aan specifieke wetsbepalingen. In het verleden was de minister op grond 
van het wetdecreet 695/1972 bevoegd een besluit te nemen over de detachering van 
ambtenaren zonder vaststelling van bijzondere voorwaarden of procedures. 
 
De thans geldende wet 2413/1996 voorziet in de mogelijkheid van detachering bij ministerieel 
besluit op verzoek van de betrokken persoon. De detachering heeft een duur van vijf jaar. Een 
verlenging van de detachering is slechts mogelijk onder bepaalde buitengewone 
omstandigheden die worden opgesomd in artikel 23(2) van deze wet. De wet is slechts van 
toepassing op enkele specifieke categorieën van ambtenaren. Daartoe behoren, om sociale 
redenen, ambtenaren die voor het van kracht worden van de wet in het huwelijk zijn getreden 
met personen die permanent in het buitenland wonen. De criteria, arbeidsvoorwaarden en 
procedures worden door een bijzonder ministerieel besluit vastgesteld. 
 
De echtgenote van de heer Gatidis zou vijf jaar lang zijn gedetacheerd gedurende welke 
periode zij een basisbezoldiging ontving naast een aanvullend salaris. Haar detachering werd 
vervolgens verlengd, maar zij ontvangt nu slechts een basissalaris. 
 
Op grond hiervan is de Commissie van opvatting dat de situatie die door indiener aan de orde 
is gesteld uitsluitend onder het nationale recht valt. Het zijn namelijk de lidstaten die de 
voorwaarden voor de detachering van ambtenaren vaststellen in het kader van hun 
bevoegdheid tot organisatie van de overheidsdiensten1. 
 
Er dient eveneens aan te worden herinnerd dat de lidstaten bij de huidige stand van het 
Gemeenschapsrecht over het algemeen hun bevoegdheden op sociaal terrein behouden, met 
name de mogelijkheid buitenlandse detacheringen van hun functionarissen in verband met de 
gezinssituatie te verlengen. 
 

                                                           
1 Er zij op gewezen dat verzoeker desgewenst zijn geval kan voorleggen aan de bevoegde nationale rechter. Het 
beginsel van gelijke behandeling, met inbegrip van de arbeidsvoorwaarden voor in het buitenland gedetacheerde 
ambtenaren, is gewaarborgd in de Griekse grondwet. 
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Natuurlijk zijn de lidstaten bij de uitoefening van hun bevoegdheden verplicht de beginselen 
van het Gemeenschapsrecht in acht te nemen en meer bepaald het beginsel van non-
discriminatie op de grondslag van nationaliteit en geslacht. 
 
In dit geval schijnt er geen sprake te zijn van discriminatie op grond van de nationaliteit. 
 
Wat betreft discriminatie op grond van het geslacht kan de Commissie aan de hand van de 
informatie die zij ontving niet vaststellen of een dergelijke discriminatie op het gebied van 
gelijke rechten voor mannen en vrouwen die door het Gemeenschapsrecht wordt verboden, 
hier heeft plaatsgevonden. 
 
De vigerende wetgeving (artikel 23(14) van wet 2413/1996) bepaalt bijzondere voorwaarden 
voor een verlengde detachering van Griekse leraren voor diegenen die voor het van kracht 
worden van de wet in het huwelijk zijn getreden met personen die permanent in het buitenland 
wonen. Deze verlenging loopt af zodra de betrokken persoon de pensioengerechtigde leeftijd 
heeft bereikt overeenkomstig het publieke stelsel van sociale zekerheid. Deze leeftijdsgrens is 
in Griekenland voor mannen en vrouwen verschillend (60 jaar voor vrouwen en 65 jaar voor 
mannen). Voor mannen geldt de verlenging dus voor een langere periode. 
 
Dit soort discriminatie is op grond van het Gemeenschapsrecht geoorloofd indien het gaat om 
een overheidsregeling die deel uitmaakt van het algemene socialezekerheidsstelsel. Richtlijn 
79/7/EEG betreffende het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het 
kader van het sociale zekerheidsstelsel staat de lidstaten immers overeenkomstig artikel 7, lid 
1, sub a) toe verschillende pensioengerechtigde leeftijden voor mannen en vrouwen te 
hanteren. Wanneer het daarentegen gaat om een specifieke overheidsregeling voor leraren, 
zijn artikel 141 en de Richtlijnen 86/378/EEG en 96/97/EG van toepassing (gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen in ondernemings- en sectoriële regelingen) waarbij 
vrouwen en mannen dezelfde rechten moeten hebben voor wat betreft de pensioengerechtigde 
leeftijd. Met het oog hierop zal de Commissie zich tot de Griekse autoriteiten wenden om 
nadere inlichtingen in te winnen over de aard van de regeling voor leraren in Griekenland 
 
4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 3 april 2002:  
 
Uit de verstrekte aanvullende informatie blijkt dat de klacht van de heer Gatidis er eigenlijk 
om draait dat zijn echtgenote de aanvullende (ontheemdings)vergoeding van circa 3000 DM 
per maand niet ontvangt, terwijl andere categorieën leraren die eventueel toestemming hebben 
gekregen om meer dan 5 jaar buiten Griekenland te blijven, die blijven ontvangen 
(bijvoorbeeld indien geen vervanger kan worden gevonden of tevens godsdienstige functies 
worden uitgeoefend, enzovoorts). Doch zoals wij de situatie begrijpen, is er geen sprake van 
discriminatie op grond van geslacht, aangezien mannelijke en vrouwelijke leraren in dit 
opzicht gelijk worden behandeld en de pensioenleeftijd dezelfde is. 
 
5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2002: 
 
Op 22 oktober 2002 is er een brief aan de Griekse overheid gestuurd, met de vraag om de 
uitvoering van decreet 2413/1996 nader toe te lichten, meer in het bijzonder artikel 23, 
paragraaf 14, en daarbij vooral duidelijk aan te geven of de bepalingen over de vervroegde 
uittreding een dwingend karakter dragen en of ze verschillend toegepast worden op mannen 
en vrouwen. 
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Een antwoord van de Griekse autoriteiten is tot op vandaag nog niet aangekomen. De 
Europese Commissie houdt het Europees Parlement op de hoogte van het resultaat van haar 
onderzoek. 
 
6. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 14 juli 2003: 
 
Eind december 2002 hebben de Griekse autoriteiten een antwoord gezonden aan de diensten 
van de Commissie, zonder echter daarbij de nodige bijlage betreffende de details van de 
wetgeving in kwestie te voegen. 
 
Deze laatste is, op aandringen van de Commissie, op 27 mei 2003 toegezonden.  
 
De Commissiediensten zijn bezig de ontvangen informatie te bestuderen en zullen het 
Parlement in kennis stellen van het gevolg dat zij eraan zullen geven. 
 
7. Aanvullende mededeling van de Commissie, ontvangen op 25 augustus 2004 
 
De klacht van de heer Gatidis komt eigenlijk hierop neer dat zijn echtgenote de aanvullende 
(ontheemdings)vergoeding van circa 3000 DM per maand niet ontvangt, terwijl andere 
categorieën leraren die eventueel toestemming hebben gekregen om meer dan 5 jaar buiten 
Griekenland te blijven, die blijven ontvangen (bijvoorbeeld indien geen vervanger kan 
worden gevonden of tevens godsdienstige functies worden uitgeoefend, enzovoorts). De 
Commissie is echter van oordeel dat er geen sprake is van discriminatie op grond van 
geslacht, aangezien mannelijke en vrouwelijke leraren in dit opzicht gelijk worden behandeld. 
 
De heer Gatidis beweert ook dat artikel 23, lid 14, van wet 2413/1996 een beperking inhoudt, 
waardoor zijn echtgenote de aanvullende vergoeding niet ontvangt. De vergoeding is namelijk 
afhankelijk van het minimum aantal dienstjaren dat vereist is voor de uitkering van een 
staatspensioen, en is dus minder voor vrouwen dan voor mannen. In feite heeft deze 
beperking op basis van aantal dienstjaren echter geen invloed op de betaling van de 
aanvullende vergoeding. 
 
De Commissie heeft de Griekse overheid niettemin om nadere inlichtingen betreffende 
artikel 23, lid 14, verzocht. Hieruit blijkt dat, overeenkomstig de wetsbepalingen, een 
verlenging van een lerarencontract slechts mogelijk is onder bepaalde buitengewone 
omstandigheden, onder meer wanneer de leraar nog niet lang genoeg in dienst is om voor een 
staatspensioen in aanmerking te komen. Dit lijkt echter niet van toepassing op de situatie van 
mevrouw Gatidis, aangezien de klacht geen betrekking heeft op een verlenging van haar 
contract. 


