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Petíciós Bizottság 

 2004. szeptember 13.  

MEGJEGYZÉS A KÉPVISELŐK SZÁMÁRA 

Tárgy: Mr Athanassios Gatidis (Görög állampolgár) által benyújtott 144/2000. sz. 
Petíció, a Németországba kirendelt görög tanárok díjazásában levő 
megkülönböztetésről. 

 
 
I. A petíció összefoglalása: 
 
A petíciót benyújtó több mint 30 éve Németországban él. Felesége, aki középiskolai tanár, a 
görög közszolgáltatás alkalmazásában, görög anyanyelvű osztályokban tanít Németországban. 
A Görögországból Németországba kirendelt tanárok alapfizetést és kiegészítő juttatást 
kapnak. Általános szabály, hogy a külföldre rendelések öt év időtartamra vannak korlátozva. 
Elvileg a kiegészítő juttatás folyamatos fizetésével a hosszabbítás lehetséges, hacsak nem az 
érintett tanár külföldön tartózkodó görög állampolgárral vagy külföldi állampolgárral kötött 
házasságot a vonatkozó görög jogszabályok hatályba lépését megelőzően.  
 
A petíciót benyújtó úgy véli, hogy felesége, akivel 15 éve házasok, a fizetés vonatkozásában 
hátrányos megkülönböztetés áldozata.  

 
INFORMÁCIÓ: 
- Margot Kessler asszony, Európai Parlamenti Képviselő, támogatja a petíciót. 
- Nyilvánosság előtt kell mérlegelni.  

 
II. Elfogadhatónak nyilvánították 2000. június 13-án, a Bizottságtól információt kértek a 

175. §. (3) bek-re hivatkozással.  
 
III. A Bizottság válasza  beérkezett 2000. október 19-én:  
 
A petíciót benyújtó, görög állampolgár, megszakítás nélkül Németországban él több mint 30 
éve. Felesége, aki görög állampolgár, középiskolai tanár. A görög közszolgáltatás 
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alkalmazásában áll, és a Művelődési Minisztérium Németországba rendelte ki őt, ahol görög 
anyanyelvű osztályokban tanít több éve.   

 
A petíciót benyújtó panasza arra a tényre vonatkozik, hogy felesége csak az alapfizetését 
kapja, kiegészítő juttatás nélkül, míg más besorolású, külföldre rendelt, közalkalmazott 
tanárok a fizetést és a juttatást is megkapják.  
_____________ 
2003. október 6.  
Különleges jogi rendelkezések szabályozzák a görög közszolgáltatás alkalmazásában álló 
görög tanárok külföldre rendelését. A múltban a 695/1972. sz. törvényhozói rendelkezés a 
közalkalmazottak kirendeléséről való döntés jogát a miniszterre ruházta, és nem rendelkezett 
különleges körülményekről, illetve eljárásokról.  

 
A 2413/1996. Törvény, amely jelenleg hatályban van, rendelkezik a kirendelés lehetőségéről, 
a miniszter utasítására, az érintett személy kérésére.  A kirendelés öt évre szól.  A kirendelés 
meghosszabbítása ennek a törvénynek a 23. cikk (2) bek.-ben felsorolt kivételes körülmények 
alapján engedélyezett. Meghosszabbítás csak bizonyos különleges besorolású 
közalkalmazottaknak adható, ami magában foglalja, szociális indokok miatt, azokat a házas 
egyéneket, akik már a törvény hatályba lépése előtt tartósan külföldön éltek A 
követelményeket, a munkakörülményeket és munkahelyi eljárásokat különleges miniszteri 
rendeletek határozzák meg.  

 
Nyilvánvaló, hogy Gatidis úr felesége befejezett egy öt éves kirendelést, amely időszak alatt 
megkapta az alapfizetését és a kiegészítő ellátását is. Ezek után kirendelését 
meghosszabbították, bár ezt követően ő csak az alapfizetését kapta.   

 
Jelen körülmények között a Bizottság úgy tartja, hogy a petíciót benyújtó ügy kizárólag 
nemzeti jogi eset. Valójában, az előjogi kereteken belül a közigazgatás tekintetében a 
tagállamok fenntartják maguknak a jogot a közalkalmazottak kirendelésének 
meghatározására1.  

 
Továbbá, lényeges rámutatni, hogy a jelenlegi Közösségi törvények értelmében a tagállamok 
általában fenntartják joghatóságukat társadalmi ügyekben, különösen a közalkalmazottak 
kirendelésének családi körülmények miatti meghosszabbításának lehetősége vonatkozásában.  

 
Természetesen, míg a tagállamok gyakorolják joghatóságukat, a Közösségi törvények elveit 
tiszteletben kell tartaniuk, nevezetten a nemzetiség vagy a nemek alapján való egyenlőség 
tekintetében.  

 
Mindazonáltal, a nemzetiség alapján történő hátrányos megkülönböztetést illetően, ebben az 
esetben, úgy tűnik, nincs ilyen megkülönböztetés.  

 
A nemi megkülönböztetést illetően, rá kell mutatni, hogy a rendelkezésre bocsátott 
információk alapján, a Bizottságnak nem áll módjában megítélni, hogy ilyen 
megkülönböztetés előfordult-e. A férfiak és nők egyenjogúságáról szóló Közösségi törvények 
tiltják az ilyen megkülönböztetést.  

                                                           
1 Ha kívánja, a petíciót benyújtó az illetékes nemzeti bíróság elé viheti az ügyet. Valójában a külföldre rendelt 
közalkalmazottak egyenlő elbánását, és munkakörülményeit Görögországban alkotmányosan garantálják.  
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A jelenlegi törvénykezés (2413/1996. sz. törvény, 23. cikk, (14) bek.) rendelkezik különleges 
feltételekről azoknak a görög tanároknak a kirendelésének a meghosszabbítását tekintve, akik 
a törvény hatályba lépésének idejét megelőzően tartósan külföldön élő személyekkel kötöttek 
házasságot. Mindazonáltal, a meghosszabbítás véget ér, amikor az érintett személy eléri az 
állami társadalombiztosítási rendszerben meghatározott nyugdíjkorhatárt. Görögországban a 
korhatár eltérő nők és férfiak esetében (60 év a nőknél és 65 év a férfiaknál). Ennélfogva a 
férfiak a meghosszabbítás előnyeit hosszabb ideig élvezhetik.   

 
Hangsúlyozni kell, hogy olyan esetben, ahol az állami rendszer részét képezi az általános 
társadalombiztosítási rendszernek, a Közösségi törvények megengedik ezt a fajta 
megkülönböztetést. Valójában, a 79/7/KKEO irányelv 7. cikk (1) § (a) bek. (egyenlő elbánás 
a törvény által szabályozott rendszerekben) értelmében, a tagállamok megállapíthatnak eltérő 
nyugdíjkorhatárt a férfiak és a nők esetében. Mindazonáltal, a tanárok sajátságos 
közrendszerének esetében, a 141. cikk, valamint a 86/378/KKEO és 96/97/KKEO 
(egyenlőség a szakmai rendszerekben) irányelvek mérvadóak, és a nők és a férfiak esetében a 
nyugdíjkorhatár tekintetében ugyanazokat az intézkedéseket kell alkalmazni.  A Bizottság 
ezért az ügyet a görög hatóságok elé szándékozik vinni, hogy tisztázást nyerjen a tanárok 
görögországi rendszere.  
 
IV. A Bizottság további válasza,   beérkezett 2002. április 3-án, a következőképpen szól,  
 
A kiegészítő információkból világosan kitűnik, hogy Gatidis úr panasza főként az, hogy 
felesége a havi mintegy 3000 német márka kiegészítő (külföldi kiküldetési) ellátást nem kapja 
meg, míg bizonyos, egyéb besorolású tanárok, akik felhatalmazást nyernek, hogy 5 évnél 
hosszabb ideig tartózkodjanak Görögországon kívül, folytatólagosan megkapják azt, (például, 
amikor nem találnak helyettesítést vagy vallási feladatokat is végeznek, stb.). Mindazonáltal, 
a helyzetről való értesülésünk szerint, nemi megkülönböztetésről nincs szó, mivel a férfi és 
női tanárokkal azonos módon bánnak, és a nyugdíjkorhatár ugyanaz.    
 
 
V. A Bizottság további válasza,   beérkezett 2002. november 25-én, a következőképpen 
szól,  
 
2002. október 22-én levelet küldtek a görög hatóságoknak, felkérve őket, hogy tisztázzák a 
2413/1996. sz. rendelet, különösképpen pedig annak 23. cikk, 14. §-ának alkalmazását, főként 
pedig részletezzék, hogy ezek a rendelkezések, melyek az előrelátható nyugdíjazásra 
vonatkoznak, kötelező jellegűek-e és eltérő módon alkalmazzák-e ezeket a férfiaknál és a 
nőknél.  
 
Ezidáig nem érkezett válasz a görög hatóságoktól. A Bizottság szervei folyamatosan 
tájékoztatni fogják a Parlamentet a kivizsgálás eredményéről.  
 
VI. A Bizottság további válasza,   beérkezett 2003. július 14-én  
 
2002. decemberének végén a görög hatóságok válaszoltak a Bizottságnak, de elmulasztották 
csatolni a kért, törvénykezés részleteire vonatkozó dokumentumokat.  
 
A Bizottság kérésére a vonatkozó dokumentumokat 2003. május 27-én elküldték 
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A Bizottság vizsgálja a beérkezett információkat, és tájékoztatni fogja a Parlamentet minden, 
az ügyben tett további intézkedéséről.  
 
VII. A Bizottság további válasza,   beérkezett 2004. augusztus 25-én  
 
Gatidis úr panasza főként az, hogy felesége a havi mintegy 3000 német márka kiegészítő 
(külföldi kiküldetési) ellátást nem kapja meg, míg bizonyos, egyéb besorolású tanárok, akik 
felhatalmazást nyernek, hogy 5 évnél hosszabb ideig tartózkodjanak Görögországon kívül, 
folytatólagosan megkapják azt, (például, amikor nem találnak helyettesítést vagy vallási 
feladatokat is végeznek, stb.). Mindazonáltal, a helyzetről való értesülésünk szerint, nemi 
megkülönböztetésről nincs szó, mivel a férfi és női tanárokkal azonos módon bánnak, és a 
nyugdíjkorhatár ugyanaz.    
 
Gatidis úr panasszal él annak vonatkozásában is, hogy a 2413/96. sz. rendelet 23. cikk (14) 
bek. leírja a felesége kiegészítő ellátására vonatkozó korlátozást, mert az állami nyugdíj 
kifizetéséhez szükséges minimális szolgálati időn alapul, ami pedig kevesebb a nőknél, mint a 
férfiaknál.  Valójában, ez a szolgálati időn alapuló korlátozás nincs hatással a kiegészítő 
juttatás kifizetésére.  
 
A Bizottság, mindazonáltal, további információkat kért a görög hatóságoktól a 23. cikk (14) 
bek. vonatkozásában. Ebből világosan kitűnik, hogy bizonyos körülmények esetén a 
rendelkezések lehetővé teszik a tanárok szerződéseinek meghosszabbítását, beleértve azt az 
esetet, amikor a tanár még töltötte le az állami nyugdíj kifizetéséhez szükséges minimális 
szolgálati időt. Mindazonáltal, ez nyilvánvalóan nem érvényes Gatidis asszony helyzetére, 
mivel a panasz nem a szerződés meghosszabbítására vonatkozik.  
 
 


