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Andragende 144/2000 af Athanassios Gatidis, græsk statsborger, om lønmæssig ulige behandling af 
græske lærerinder, der er udsendt til Tyskland 
 
I. Sammendrag 
 
Andrageren har boet i Forbundsrepublikken Tyskland i mere end 30 år. Hans hustru er 
gymnasielærer, græsk tjenestemand og underviser elever med græsk som modersmål i 
Tyskland. 
 
De lærere, der er udsendt fra Grækenland til Tyskland, får en grundløn og en tillægsløn. 
Udsendelsen er normalt begrænset til fem år. Det er principielt muligt at forlænge udsendelsen 
og samtidig bevare tillægslønnen, medmindre der er tale om en lærer, der har indgået ægteskab 
med en græker eller en udlænding, der har permanent bopæl i udlandet, før den pågældende 
græske lov trådte i kraft. 
 
Andrageren mener, at der med anvendelsen af sidstnævnte bestemmelse er tale om en lønretlig 
diskriminering af hans hustru, som han har været gift med i 15 år. 
 
OPLYSNINGER: 
 
- Margot Kessler, MEP, har vist interesse for andragendet. 

- Offentlig behandling. 
 
II. Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. juni 2000). 

Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 175, stk. 3.) 
 
III. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2000 : 
 
"Andrageren, der er græsk statsborger, har boet fast i Tyskland i mere end 30 år. Hans hustru, 



 
CM\540002DA.doc  2/4  PE 297.642/rev IV 

der er græsk statsborger, er gymnasielærer. Hun er græsk tjenestemand og udsendt af 
undervisningsministeriet til Tyskland, hvor hun i flere år har undervist elever med græsk som 
modersmål. 
 
Andrageren klager over, at hans hustru kun får en grundløn og ingen tillægsløn. Andre 
kategorier af lærere, der er tjenestemænd og udsendt til udlandet, får imidlertid begge 
lønformer. 
 
Udsendelsen af græske lærere, der er tjenestemænd inden for den græske offentlige 
administration, er underlagt særlige lovbestemmelser. Tidligere gav lovdekret nr. 695/1972 
ministeren beføjelse til at kunne træffe afgørelse om udsendelse af tjenestemænd uden at 
fastsætte særlige betingelser eller procedurer. 
 
I den gældende lov nr. 2413/1996 fastslås muligheden for udsendelse ved ministerens 
beslutning på anmodning af de berørte personer. Denne udsendelse varer i fem år. Forlængelse 
af udsendelsen er kun tilladt på særlige betingelser anført i denne lovs artikel 23, stk. 2. Det er 
kun visse særlige tjenestemandskategorier, der kan benytte sig heraf. Herunder indgår af sociale 
årsager personer, der inden lovens ikrafttræden er blevet gift med personer, der har fast bopæl i 
udlandet. Kriterierne, arbejdsbetingelserne og procedurerne fastsættes ved særlige ministerielle 
afgørelser. 
 
Athanassios Gatidis’ hustru har tilsyneladende været udsendt i en periode på fem år, hvor hun 
modtog en grundløn samt en tillægsløn. Efterfølgende er hendes udsendelse blevet forlænget, 
hvorefter hun kun har modtaget en grundløn. 
 
Under disse omstændigheder finder Kommissionen, at andragerens sag alene henhører under 
national ret. Det henhører nemlig stadig under medlemsstaternes kompetenceområde at 
fastsætte betingelserne for udsendelse af tjenestemænd som led i deres beføjelse til at organisere 
de offentlige administrationer1. 
 
Der er endvidere grund til at erindre om, at medlemsstaterne med den aktuelle fællesskabsret 
generelt bibeholder deres kompetencer på det sociale område, især med hensyn til muligheden 
for at forlænge varigheden af deres tjenestemænds udsendelse på grund af familiemæssige 
forhold. 
 
Medlemsstaterne er ganske vist i udøvelsen af deres kompetencer forpligtede til at respektere 
fællesskabsrettens principper, navnlig om forbud mod forskelsbehandling på grund af 
nationalitet og køn.  
 
Der forekommer ikke, for så vidt angår forskelsbehandling på grund af nationalitet, at være tale 
om en sådan forskelsbehandling i nærværende sag. 
 
Med hensyn til forskelsbehandling på grund af køn skal det oplyses, at Kommissionen ikke på 
grundlag af de modtagne oplysninger kan fastslå, om der er tale om en sådan 
forskelsbehandling, der er forbudt i fællesskabsretten vedrørende ligebehandling af kvinder og 
mænd. 
 

                                                 
1 Hvis andrageren ønsker det, kan han indbringe sagen for de kompetente nationale domstole. Princippet om 
ligebehandling, herunder arbejdsbetingelserne for udsendte tjenestemænd, er sikret ved forfatningen i Grækenland. 
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Den gældende lovgivning (artikel 23, stk. 14, i lov nr. 2413/1996) fastsætter særlige betingelser 
for forlængelse af udsendelse af græske lærere for de lærere, der inden lovens ikrafttræden er 
blevet gift med personer, der har permanent bopæl i udlandet. Denne forlængelse ophører 
imidlertid på det tidspunkt, hvor den pågældende når aldersgrænsen for opnåelse af pension i 
medfør af den sociale offentlige sikringsordning. Denne grænse er forskellig i Grækenland for 
mænd og kvinder (60 år for kvinder og 65 år for mænd). Mændene har derfor ret til 
forlængelsen i en længere periode. 
 
Der er grund til at understrege, at fællesskabsretten, når det drejer sig om en offentlig ordning, 
der indgår under den generelle sociale sikringsordning, tillader denne form for 
forskelsbehandling. Direktiv 79/7/EØF om ligebehandling inden for de lovbestemte ordninger, 
tillader i medfør af artikel 7, stk. 1, litra a), at medlemsstaterne fastsætter forskellige 
pensionsaldre for mænd og kvinder. Hvis det til gengæld drejer sig om en særlig offentlig 
ordning for tjenestemænd, finder EF-traktatens artikel 141 og direktiv 86/378/EØF og 
96/97/EØF om ligebehandling inden for de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger 
anvendelse, og derfor skal kvinder og mænd have samme behandling med hensyn til 
aldersgrænsen for pension. Kommissionen har i den anledning til hensigt at kontakte de græske 
myndigheder for at få en redegørelse vedrørende lærernes ordning i Grækenland." 
 
IV. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 3. april 2002 
 
"Det fremgår tydeligt af de supplerende oplysninger, at Athanassios Gatidis grundlæggende 
klager over, at hans hustru ikke har modtaget en månedlig tillægsløn (udsendelsesløn) på ca. 
3.000 DEM, hvorimod andre kategorier af lærere, som har tilladelse til at opholde sig uden for 
Grækenland i mere end fem år, fortsat modtager tillægsløn (hvor der f.eks. ikke kan findes en 
afløser, eller hvor der også udføres religiøse funktioner osv.). Som vi imidlertid ser det, er det 
ikke et spørgsmål om forskelsbehandling på grund af køn, eftersom mandlige og kvindelige 
lærere behandles ens i denne henseende, og pensionsalderen er den samme." 
 
V. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. november 2002 
 
"Der blev den 22. oktober 2002 sendt en skrivelse til de græske myndigheder, hvori de blev 
anmodet om at præcisere anvendelsen af dekret 2413/1996, herunder især artikel 23, stk. 14, og 
mere specifikt om at angive, hvorvidt de bestemmelser, der omhandler førtidspensionering, er 
obligatoriske, og hvorvidt de anvendes forskelligt for mænd og kvinder. 
 
Der er indtil videre ikke modtaget noget svar fra de græske myndigheder. Kommissionens 
tjenestegrene vil holde Europa-Parlamentet underrettet om resultatet af undersøgelsen." 
 
VI. Kommissionens supplerende meddelelse, modtaget den 14. juli 2003 
 
”I slutningen af december 2002 fremsendte de græske myndigheder et svar til Kommissionens 
tjenestegrene, men glemte at vedlægge de relevante bilag om detaljerne i den pågældende 
lovgivning. 

 
Efter en henvendelse fra Kommissionen blev disse bilag fremsendt den 27. maj 2003. 
 
På nuværende tidspunkt gennemgår Kommissionens tjenestegrene de modtagne oplysninger og 
vil naturligvis holde Europa-Parlamentet underrettet om den videre udvikling i sagen”. 
 



 
CM\540002DA.doc  4/4  PE 297.642/rev IV 

 
 
VII. Kommissionens supplerende meddelelse, modtaget den 25. april 2004 
 
"Athanassios Gatidis klager grundlæggende over, at hans hustru ikke har modtaget en månedlig 
tillægsløn (udsendelsesløn) på ca. 3.000 DEM, hvorimod andre kategorier af lærere, som har 
tilladelse til at opholde sig uden for Grækenland i mere end fem år, fortsat modtager tillægsløn 
(hvor der f.eks. ikke kan findes en afløser, eller hvor der også udføres religiøse funktioner osv.). 
Som Kommissionen imidlertid ser det, er det ikke et spørgsmål om forskelsbehandling på grund 
af køn, eftersom mandlige og kvindelige lærere behandles ens i denne henseende. 
 
Gatidis klager også over, at artikel 23, stk. 14, i lov nr. 2413/96 medvirker til at afskære hans 
kone fra at modtage tillægslønnen, idet den er baseret på minimumslængden af den 
tjenesteperiode, der kræves for at få udbetalt statspension, som er lavere for kvinder end for 
mænd. Denne grænse baseret på tjenestetidens længde har ingen virkning for udbetalingen af 
tillægslønnen. 
 
Kommissionen har ikke desto mindre anmodet de græske myndigheder om yderligere 
oplysninger vedrørende artikel 23, stk. 14. Det fremgår klart heraf, at bestemmelsen giver 
mulighed for forlængelse af en lærers kontrakt under visse omstændigheder, også hvis læreren 
endnu ikke har afsluttet den minimumstjenesteperiode, der kræves for at få udbetalt 
statspension. Dette synes dog ikke at være relevant for Gatidis' situation, eftersom klagen ikke 
vedrører forlængelsen af kontrakten". 
 


