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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Penelope Mountzourea-Panagiotou, görög állampolgár által benyújtott 0391/2005. 
számú, 8 aláírást tartalmazó petíció a Németországba kihelyezett görög tanárok bérével 
kapcsolatos állítólagos megkülönböztetésről, és a tárgyban hatályos görög jogszabályok 
módosításának kérelméről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója Németországban él, ahol házastársa a Görög Oktatási Minisztérium 
kihelyezett tanáraként görög anyanyelvű diákokat tanít. A petíció benyújtója hangsúlyozza, 
hogy a Görögországból Németországba kihelyezett tanároknak alapbér és 
illetménykiegészítés jár. A 2413/1996 sz. hatályos görög törvény lehetővé teszi az érintett 
személyek kérésére a tanárok miniszteri határozattal való kihelyezését. A kihelyezés 
időtartama öt év. A kihelyezés meghosszabbítását csak az e törvény 23. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott különleges feltételeknek megfelelően engedélyezik. Csak a 
köztisztviselők bizonyos kategóriái élhetnek ezzel a lehetőséggel. E kategóriákba tartoznak 
szociális okokból azok a személyek, akik a jogszabály hatálybalépését megelőzően állandó
külföldi lakhellyel rendelkező személlyel házasodtak össze. A petíció benyújtója úgy véli, 
hogy a fenti rendelkezések nemcsak a bérezésben megnyilvánuló megkülönböztetést, hanem a 
nemen alapuló megkülönböztetést is magukban foglalják. Ezért kéri az Európai Parlamentet, 
hogy biztosítsa a hatályos jogszabályok módosítását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2005. szeptember. 15. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2005. november 30.

A petíciót benyújtó görög állampolgárságú személy Németországban él. Görög 
állampolgárságú férje középiskolai tanár, görög állami köztisztviselő, az oktatási 
minisztérium Németországba kihelyezett tanára, évek óta görög nyelvű osztályokban tanít.
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A petíció benyújtója sérelmesnek találja, hogy férje öt év kihelyezést követően csak alapbért 
kap, illetménykiegészítést nem. A tanárok más, külföldre kihelyezett köztisztviselőként 
dolgozó kategóriái számára viszont mindkét illetmény jár.

A görög tanárok és a görög közigazgatás köztisztviselőinek külföldre kihelyezését különleges 
jogi rendelkezések szabályozzák. A múltban a 695/1972 sz. jogi rendelet a minisztériumra 
ruházta a köztisztviselők kihelyezéséről szóló döntéshozatal hatáskörét feltételek és 
különleges eljárások előírása nélkül.

A jelenleg hatályos 2413/1996 sz. törvény lehetővé teszi az érintett személyek kérésére 
miniszteri határozattal való kihelyezésüket. A kihelyezés időtartama öt év. A kihelyezés 
meghosszabbítását csak az e törvény 23. cikke (2) bekezdésében felsorolt különleges 
feltételeknek megfelelően engedélyezik. Erre csak a köztisztviselők bizonyos meghatározott 
kategóriái jogosultak. Szociális okokból azok is ebbe kategóriákba tartoznak, akik a törvény 
hatálybalépését megelőzően házasságot kötöttek állandó külföldi lakhellyel rendelkező 
személlyel. A kritériumokat, a munkafeltételeket és az eljárásokat külön miniszteri 
határozatokkal döntik el.

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az eset kizárólag a nemzeti jogra tartozik. A köztisztviselők 
kihelyezési feltételeinek meghatározása a közigazgatás szervezésének hatáskörén belül 
minden esetben a tagállamok hatáskörébe tartozik.

Arra is emlékeztetni kell továbbá, hogy a közösségi jog jelenlegi állapotában a tagállamok 
szociális téren általában fenntartják hatáskörüket, különösen köztisztviselőik külföldi 
kihelyezési időtartamának családi helyzet miatti meghosszabbításával kapcsolatban.

Hatáskörük gyakorlása során a tagállamok számára kötelező a közösségi jog alapelveinek 
tiszteletben tartása, így többek között a nemzeti és nemi alapon történő megkülönböztetés 
elkerülésére vonatkozóan is.

Ebben az esetben nem állapítható meg nemzeti alapon történő megkülönböztetés.

A nemen alapuló megkülönböztetést illetően megjegyzendő, hogy a Bizottság a rendelkezésre 
álló információk alapján nem tudja megállapítani, hogy olyan jellegű megkülönböztetésről 
van-e szó, amelyet a közösségi jog tilt a férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód 
tekintetében.

A hatályos jogszabályok (2413/1996 sz. törvény 23. cikkének (14) bekezdése) különleges 
feltételeket írnak elő a görög tanárok külföldre helyezésének meghosszabbításához azok 
számára, akik a törvény hatálybalépését megelőzően házasságot kötöttek külföldön állandó 
lakhellyel rendelkező személlyel. Ez a meghosszabbítás ugyanakkor megszűnik, ha az 
érdekelt személy eléri a görög társadalombiztosítási rendszer által meghatározott 
nyugdíjkorhatárt. A korhatár Görögországban más a férfiak és a nők számára (60 év a nők és 
65 év a férfiak számára). Ennek alapján a férfiak tovább részesülhetnek hosszabbításban.

Hangsúlyozni kell, hogy amennyiben a társadalombiztosítás általános rendszerének részét 
képező rendszerről van szó, a közösségi jog lehetővé teszi ezt a fajta megkülönböztető 
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bánásmódot. Az állami rendszerekben való egyenlő bánásmódra vonatkozóan a 79/7/EGK 
irányelv 7. cikkének (1a) bekezdése felhatalmazza a tagállamokat, hogy különböző 
nyugdíjkorhatárt tartsanak fenn a férfiak és a nők számára. Azonban amennyiben a tanárok 
számára kidolgozott különleges rendszerről van szó, ebben az esetben a 86/378/EGK és a 
96/97/EK irányelvek (egyenlőség a szakmai rendszerekben) 141. cikke alkalmazandó, ezért 
ugyanazt a bánásmódot kell fenntartani a nyugdíjkorhatárra vonatkozóan a nők és a férfiak 
számára. A Bizottság ezért a görög hatóságokhoz folyamodik, hogy tisztázza a tanárok 
rendszerének természetét Görögországban.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2006. december 12.

I. A petíció

A petíció benyújtójának házastársa az Oktatási Minisztérium görög tisztviselője, és 
kihelyezett tanárként görög anyanyelvű diákokat tanít Németországban. Egy másik országba 
kihelyezett görög tanárnak kihelyezése időtartama során nemcsak alapbér, hanem 
illetménykiegészítés is jár. Csak azok jogosultak öt évnél hosszabb kihelyezésre, akik a 
vonatkozó görög jogszabály hatálybalépését megelőzően állandó külföldi lakhellyel 
rendelkező személlyel házasodtak össze. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ezek a 
rendelkezések a bérezés és a nemek szempontjából megkülönböztető jellegűek. 

A Bizottság e petícióra adott válaszában arra a következtetésre jutott, hogy a görög tanárok 
kihelyezésének feltételei nem tartoznak az európai jogszabályok hatáskörébe. A bérezést 
illetően mindkét nem ugyanolyan bérezést kap kihelyezése időtartamára. Ebből következően a 
bérezés szempontjából nem lehet megkülönböztetést megállapítani.

A nemek szerinti állítólagos megkülönböztetést illetően a Bizottság ugyancsak kizárta a 
megkülönböztetés fennállását: mivel a kihelyezésre vonatkozó szabályok férfiakra és nőkre 
egyaránt vonatkoznak, nem lehet megállapítani megkülönböztető elbánást.

Mindazonáltal a Bizottság javasolta azon kihelyezett tanárok helyzetének a megvizsgálását, 
akiknek a szerződése annak következtében meghosszabbítható, hogy állandó külföldi 
lakhellyel rendelkező személlyel házasodtak össze a vonatkozó jogszabály hatálybalépését 
megelőzően. Ebben az összefüggésben (bár láthatólag ez nem releváns a szóban forgó petíció 
esetében) a Bizottság bejelentette azon szándékát, hogy tovább vizsgálódik a férfiak és nők 
nyugdíjkorhatára közötti különbségeket érintő lehetséges megkülönböztetéseket illetően. A 
nyugdíjkorhatár lényeges lehet a kihelyezés időtartama tekintetében, mivel a férfiak hosszabb 
idejű kihelyezésre lehetnek jogosultak, amennyiben nyugdíjkorhatáruk magasabb. Ez 
megkülönböztetésnek tekinthető.

Az Európai Parlament kiegészítő információkat kér a Bizottság további vizsgálataival 
kapcsolatosan.  

II. További fejlemények

A Bizottság ez ügyben folytatott további vizsgálatai kimutatták, hogy görög tisztviselők 
esetében a férfiak és a nők nyugdíjkorhatára eltérő. Görög minisztériumok állandó 
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köztisztviselői, valamint külföldön, elismert iskolákban dolgozó tanárok a Polgári és katonai 
nyugdíjak kódexe alkalmazási körébe tartoznak, amely a nyugdíjkorhatárt nők esetében 60, 
férfiak esetében 65 évben állapítja meg. 
A közösségi jogszabályok egyenlő bánásmódot követelnek meg a férfiak és nők számára a 
foglalkoztatói nyugdíjakat illetően. A 96/97/EK irányelv módosította a 86/378/EK irányelvet 
annak érdekében, hogy az összhangba kerüljön a Bíróságnak a 141. cikkre vonatkozó 
értelmezésével.  Ez korlátozza a lehetséges eltéréseket, a Szerződés 14. cikke ugyanis előírja, 
hogy a férfiak és a nők egyenlő munkáért egyenlő díjazást kapjanak. Ez nemcsak a közvetlen 
kifizetéseket foglalja magában, hanem a juttatások egyéb formáit is, mint például a 
foglalkoztatói nyugdíjakat. 

A görög hatóságok úgy tekintik, hogy a köztisztviselőként dolgozó férfiak és nők 
nyugdíjkorhatára közötti eltérés az EK-Szerződés 141. cikkének (4) bekezdése értelmében 
pozitív megkülönböztetés a nők számára. 

A Bizottság nem ért egyet ezzel az állásponttal. A Bíróság joggyakorlatára hivatkozva a 
Bizottság megállapította, hogy csupán annak alapján, hogy a nők előzetes gyermeknevelési 
tevékenységet folytatnak, nem fogadható el eltérő bánásmód a köztisztviselőként dolgozó nők 
és férfiak között. Következésképp a Bizottság jogsértési eljárást kezdeményezett, és felkérte 
Görögországot, hogy vezessen be azonos nyugdíjkorhatárt az alkalmazottként dolgozó férfiak 
és nők számára.


