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Vetoomus nro 144/2000, Athanassios Gatidis, Kreikan kansalainen, Saksaan lähetettyjen 
opettajien epäoikeudenmukaisesta palkkauskohtelusta 
 
1. Yhteenveto vetoomuksesta 
 
Vetoomuksen esittäjä on asunut yli 30 vuotta Saksan liittotasavallassa. Hänen vaimonsa on 
lukion opettaja, Kreikan valtion virkamies, joka antaa opetusta kreikankielisille luokille 
Saksassa.  
 
Kreikasta Saksaan lähetetyt opettajat saavat peruspalkan ja lisäosan. Komennus on yleensä 
viisivuotinen. Lisäosan säilyttäminen komennusaikaa pidennettäessä on periaatteessa 
mahdollista, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on opettajasta, joka on ennen asiaan 
sovellettavan Kreikan lain voimaantuloa solminut avioliiton pysyvästi ulkomailla asuvan 
kreikkalaisen tai ulkomaalaisen kanssa. 
 
Vetoomuksen esittäjä katsoo, että hänen vaimonsa, jonka kanssa hän on ollut naimisissa 
15 vuotta, on joutunut kärsimään syrjivästä palkkauskohtelusta. 
 
Tiedot 
- Vetoomuksen on välittänyt Euroopan parlamentin jäsen Margot Kessler. 
- Käsitellään julkisesti. 
 
2. Käsiteltäväksi ottaminen 
 
Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 13. kesäkuuta 2000. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 175 artiklan 3 kohdan mukaisesti. 
 
3. Komission vastaus, saatu 19. lokakuuta 2000 
 
Vetoomuksen esittäjä on Kreikan kansalainen, joka on asunut pysyvästi Saksassa yli 
30 vuotta. Hänen vaimonsa on Kreikan kansalainen, lukion opettaja ja Kreikan valtion 
virkamies. Vaimo on Kreikan opetusministeriön ulkomaankomennuksella Saksassa, jossa hän 
on opettanut kreikkalaisia luokkia useiden vuosien ajan. 
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Vetoomuksen esittäjä valittaa, ettei hänen vaimonsa saa peruspalkan lisäksi lisäosaa. Muut 
ulkomaankomennuksella olevat, opettajina toimivat virkamiehet saavat sekä peruspalkan että 
lisäosan. 
 
Kreikan julkishallinnon virkamiehinä työskentelevien kreikkalaisten opettajien 
ulkomaankomennukseen sovelletaan erityisiä säännöksiä. Aiemmin voimassa olleessa 
asetuksessa nro 695/1972 valtuudet virkamiesten ulkomaankomennuksia koskevien päätösten 
tekoon luovutettiin ministerille erityisiä edellytyksiä tai menettelyjä määrittelemättä. 
 
Nykyään voimassa olevassa asetuksessa nro 2413/1996 annetaan ministerille mahdollisuus 
päättää komennuksesta asianomaisen henkilön pyynnöstä. Komennus kestää viisi vuotta. 
Komennusta voidaan pidentää ainoastaan joissakin mainitun asetuksen 23 artiklan 2 kohdassa 
luetelluissa poikkeustapauksissa. Pidennys voidaan myöntää ainoastaan joillekin yksittäisille 
virkamiesryhmille. Näihin kuuluvat sosiaalisista syistä ne virkamiehet, jotka ovat menneet 
ennen lain voimaantuloa naimisiin ulkomailla pysyvästi asuvan henkilön kanssa. Perusteista, 
työoloista ja menettelyistä säädetään erillisissä ministeriön päätöksissä. 
 
Athanassios Gatidisin puoliso oli ilmeisesti komennuksella viisi vuotta, ja tänä aikana hänelle 
maksettiin peruspalkan lisäksi lisäosa. Tämän jälkeen hänen komennustaan jatkettiin, mutta 
nyt hänelle maksetaan ainoastaan peruspalkka. 
 
Komissio katsoo tämän huomioon ottaen, että vetoomuksen esittäjän tapaus kuuluu 
jäsenvaltion yksinomaiseen toimivaltaan Jäsenvaltioilla on toimivaltuudet määritellä 
virkamiesten komennukseen liittyvät edellytykset osana julkishallinnon alan 
järjestelyvaltuuksiaan1.  
 
Lisäksi on syytä muistaa, että yhteisön voimassa olevan lainsäädännön nojalla jäsenvaltiot 
ovat edelleen toimivaltaisia sosiaaliasioissa ja voivat pidentää jäsenvaltion virkamiesten 
ulkomaankomennusta perhetilanteesta johtuvien syiden vuoksi.  
 
Toimivaltuuksiaan käyttäessään jäsenvaltioiden on tietenkin noudatettava niitä yhteisön 
oikeuden periaatteita, jotka kieltävät syrjinnän kansalaisuuden ja sukupuolen perusteella.  
 
Kyseiseen tapaukseen ei kuitenkaan näytä liittyvän syrjintää kansalaisuuden perusteella. 
 
Sukupuoleen perustuvan syrjinnän osalta on todettava, ettei komissio voi toimitettujen 
tietojen perusteella selvittää, liittyykö tapaukseen tällaista syrjintää, joka kielletään naisten ja 
miesten tasa-arvoisesta kohtelusta annetussa yhteisön lainsäädännössä. 
 
Voimassa olevassa lainsäädännössä (vuonna 1996 annetun lain nro 2413 23 artiklan 14 kohta) 
säädetään poikkeuksellisista edellytyksistä, joiden mukaisesti niiden kreikkalaisten opettajien, 
jotka ovat menneet naimisiin ulkomailla pysyvästi asuvien henkilöiden kanssa ennen lain 
voimaantuloa, ulkomaankomennusta voidaan pidentää. Pidennys päättyy kuitenkin joka 
tapauksessa, kun asianomainen henkilö saavuttaa iän, jonka perusteella hän on oikeutettu 

                                                 
1 Vetoomuksen esittäjä voi halutessaan esittää asiansa jäsenvaltion omille tuomioistuimille. Tasapuolisesta 
palkkauksesta säädetään Kreikan perustuslaissa ja sitä sovelletaan myös ulkomaankomennuksella olevien 
virkamiesten työoloihin.  
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vanhuuseläkkeeseen yleisen sosiaaliturvajärjestelmän mukaisesti. Kreikassa miehillä ja 
naisilla on eri eläkeikä (naisilla 60, miehillä 65 vuotta), joten miesten ulkomaankomennusta 
voidaan jatkaa pitempään. 
 
On syytä korostaa, että yhteisön lainsäädännön mukaan tällainen eriävä kohtelu voidaan 
hyväksyä, jos kyse on julkisesta järjestelmästä, joka kuuluu yleiseen 
sosiaaliturvajärjestelmään. Miesten ja naisten tasa-arvoista kohtelua lakisääteisissä 
järjestelmissä koskevan direktiivin 79/7/ETY 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa jäsenvaltioille 
annetaan valtuudet soveltaa jatkossakin naisiin ja miehiin eri eläkeikää. Jos sitä vastoin 
kyseessä on opettajiin sovellettava erityinen julkinen järjestelmä, siihen sovelletaan EY:n 
perustamissopimuksen 141 artiklaa sekä tasa-arvoisesta kohtelusta ammatillisissa 
sosiaaliturvajärjestelmissä annettuja direktiivejä 86/378/ETY ja 96/97/EY, ja näin ollen 
naisten ja miesten eläkeiän on oltava sama. Näin ollen komissio aikoo kääntyä Kreikan 
viranomaisten puoleen saadakseen niiltä selvityksen opettajiin sovellettavasta Kreikan 
järjestelmästä. 
 
4. Komission täydentävä vastaus, saatu 3. huhtikuuta 2002 
 
Lisätiedoista käy ilmi, että Athanassios Gatidis valittaa erityisesti siitä, että hänen vaimonsa ei 
ole saanut ulkomaankorvauksen lisäosaa, joka on arvoltaan noin 3000 DM kuukaudessa. 
Tietyt muut opettajat, joilla on mahdollisesti lupa oleskella Kreikan ulkopuolella yli viisi 
vuotta, ovat kuitenkin edelleen saaneet tätä lisää. Lisää on myönnetty esimerkiksi silloin kun 
sijaista ei ole löydetty tai kun uskonnolliset toimet sitä edellyttävät. Käsitämme tapauksen 
kuitenkin niin, että kyseessä ei ole sukupuoleen perustuva syrjintä, sillä mies- ja naisopettajia 
kohdellaan samalla tavalla tässä suhteessa ja molempien sukupuolten eläkeikä on sama. 
 
5. Komission täydentävä vastaus, saatu 25. marraskuuta 2002 
 
Kreikan viranomaisille 22. lokakuuta 2002 lähettämässään kirjeessä komissio pyysi Kreikan 
viranomaisilta selvitystä lain nro 2413/1996, etenkin sen 23 artiklan 14 kohdan, 
soveltamisesta. Viranomaisia pyydettiin selvittämään erityisesti, ovatko kyseiset ennakoitua 
eläkkeelle siirtymistä koskevat säännökset pakottavia ja sovelletaanko niitä eri tavalla miehiin 
ja naisiin. 
 
Tähän mennessä Kreikan viranomaisilta ei ole saatu vastausta. Komission yksiköt tiedottavat 
parlamentille tutkimuksen etenemisestä. 
 
6. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 14. heinäkuuta 2003 
 
Joulukuun 2002 lopussa Kreikan viranomaiset lähettivät Euroopan komission yksiköille 
vastauksen, mutta unohtivat liittää siihen kyseistä lainsäädäntöä koskevat tarpeelliset liitteet. 
 
Ne toimitettiin komission pyynnöstä 27. toukokuuta 2003. 
 
Komission yksiköt tutkivat parhaillaan saatuja tietoja ja ilmoittavat parlamentille kuinka 
asiassa edetään. 
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7. Komission täydentävä ilmoitus, saatu 25. elokuuta 2004 
 
Athanassios Gatidis valittaa erityisesti siitä, että hänen vaimonsa ei ole saanut 
ulkomaankorvauksen lisäosaa, joka on arvoltaan noin 3000 DM kuukaudessa. Tietyt muut 
opettajat, joilla on mahdollisesti lupa oleskella Kreikan ulkopuolella yli viisi vuotta, ovat 
kuitenkin edelleen saaneet tätä lisää. Lisää on myönnetty esimerkiksi silloin kun sijaista ei ole 
löydetty tai kun uskonnolliset toimet sitä edellyttävät. Komissio käsittää tilanteen kuitenkin 
niin, että kyseessä ei ole sukupuoleen perustuva syrjintä, sillä mies- ja naisopettajia 
kohdellaan tässä suhteessa samalla tavalla. 
 
Athanassios Gatidis valittaa lisäksi, että lain nro 2413/96 23 artiklan 14 kohdan vuoksi hänen 
vaimonsa ei saa lisäosaa, koska se perustuu palveluksen vähimmäispituuteen, jonka 
perusteella oikeus julkiseen eläkkeeseen syntyy. Julkista eläkettä maksetaan naisille 
vähemmän kuin miehille. Itse asiassa palveluksen pituuteen perustuva rajoitus ei vaikuta 
mitenkään lisäosan maksuun. 
 
Komissio on kuitenkin pyytänyt Kreikan viranomaisilta lisätietoja 23 artiklan 14 kohdasta. 
Selvää on kuitenkin, että opettajan sopimusta voidaan säännöksen mukaisesti pidentää 
tietyissä tapauksissa, esimerkiksi kun opettaja ei ole ollut palveluksessa vähimmäisaikaa, 
jonka perusteella oikeus julkiseen eläkkeeseen syntyy. Tämä ei kuitenkaan näyttäisi liittyvän 
Athanassios Gatidisin asiaan, sillä valitus ei koske sopimuksen pidentämistä. 
 


