
 
CM\540002PL.doc  PE 297.642/rev.IV 
 

PL PL 

PARLAMENT EUROPEJSKI 
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Komisja Petycji 

13 września 2004 

KOMUNIKAT DLA DEPUTOWANYCH 

Dotyczy: Petycja 144/2000, którą złożył Athanassios Gatidis (obywatel Grecji) w 
sprawie dyskryminacji pod względem wynagrodzenia nauczycieli greckich 
oddelegowanych do Niemiec. 

 
 
I. Streszczenie petycji: 
 
Składający petycję mieszka w Niemczech od ponad 30 lat. Jego żona, nauczycielka w szkole 
średniej, zatrudniona przez służby publiczne Grecji, uczy w Niemczech języka greckiego. 
Nauczyciele oddelegowani do Niemiec z Grecji otrzymują pensję podstawową i dodatek 
uzupełniający. Zgodnie z ogólną zasadą, okresy delegacji za granicę są ograniczone do pięciu 
lat. Co do zasady, przedłużenie z kontynuacją wypłaty dodatku uzupełniającego jest możliwe, 
o ile przed wejściem w życie odpowiednich greckich aktów prawnych przedmiotowy 
nauczyciel nie zawrze związku małżeńskiego z obywatelem Grecji zamieszkałym za granicą 
lub z obywatelem państwa obcego. 
 
Składający petycję jest zdania, że jego żona, z którą pozostaje w związku małżeńskim od 15 
lat, padła ofiarą dyskryminacji pod względem wynagrodzenia. 

 
INFORMACJA: 
- Pani Margot Kessler, Deputowana Parlamentu Europejskiego, udzieliła petycji 

swojego poparcia. 
- Do rozpatrzenia na forum publicznym. 

 
II. Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 czerwca 2000 r.; (Zwrócono się do 

Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 175 ust. 3 Regulaminu).) 
 
III. Odpowiedź Komisji (otrzymana dnia 19 października 2000 r.) 
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Składający petycję, obywatel Grecki, mieszka na stałe w Niemczech od ponad 30 lat. Jego 
żona, obywatelka Grecji, jest nauczycielką w szkole średniej. Zatrudniona jest przez służby 
publiczne Grecji i jest oddelegowana przez Ministerstwo Edukacji do Niemiec, gdzie od kilku 
lat uczy w Niemczech języka greckiego. 

 
Skarga składającego petycję dotyczy faktu, że jego żona otrzymuje tylko pensję podstawową, 
bez dodatku uzupełniającego, podczas gdy inni nauczyciele, którzy są pracownikami służb 
publicznych delegowanymi za granicę, otrzymują zarówno pensję, jak i dodatek. 
_____________ 
6 października 2003 r. 
Delegowanie za granicę greckich nauczycieli zatrudnionych przez służby publiczne Grecji 
regulują szczególne postanowienia ustawodawcze. W przeszłości, rozporządzenie 695/1972 
pozostawiało zdolność podejmowania decyzji w sprawie delegacji pracowników służb 
publicznych do uznania ministra i nie przewidywał jakichkolwiek szczególnych okoliczności 
lub postępowań. 

 
Ustawa 2413/1996, aktualnie w mocy, przewiduje możliwość oddelegowania na mocy nakazu 
ministerialnego na prośbę osób zainteresowanych. Okres delegacji wynosi pięć lat. Zezwala 
się na przedłużenie delegacji tylko w pewnych wyjątkowych okolicznościach, wymienionych 
w art. 23, ust. 2 tej ustawy. Przedłużenia można przyznawać tylko pewnym szczególnym 
kategoriom pracowników służb publicznych, które obejmują, z powodów społecznych, osoby 
będące współmałżonkami osób zamieszkałych na stałe za granicą zanim ustawa weszła w 
życie. Kryteria, warunki pracy i postępowanie są określone szczególnymi decyzjami 
ministerialnymi. 

 
Jak się wydaje, żona pana Gatidisa zakończyła pięcioletni okres delegacji, podczas którego 
otrzymywała zarówno pensję podstawową i dodatek uzupełniający. Następnie okres jej 
delegacji został przedłużony, jednak od tej pory otrzymywała tylko pensję podstawową. 

 
W takich okolicznościach Komisja uznała, że przypadek składającego petycję jest 
zagadnieniem wyłącznie z zakresu prawa krajowego. Istotnie, w ramach swoich prerogatyw 
odnośnie organizacji administracji publicznej, Państwa Członkowskie zachowują kontrolę nad 
określaniem warunków delegacji pracowników służb publicznych1. 

 
Dodatkowo na podkreślenie zasługuje fakt, że zgodnie z obecnym prawem Wspólnoty, 
Państwa Członkowskie z reguły zachowują prawo decydowania w sprawach społecznych, w 
szczególności odnośnie możliwości przedłużenia delegacji za granicę pracowników swoich 
służb publicznych z uwagi na okoliczności rodzinne. 

 
Podczas korzystania ze swych prerogatyw Państwa Członkowskie muszą oczywiście 
przestrzegać zasad prawa Wspólnoty, zwłaszcza dotyczących niedyskryminacji z uwagi na 
narodowość lub płeć. 

 
Niemniej jednak, odnośnie dyskryminacji z uwagi na narodowość, nie wydaje się, by w tym 
przypadku dyskryminacja taka zaistniała. 

 

                                                           
1 Jeżeli sobie tego życzy, składający petycję może przedłożyć swój przypadek do rozpatrzenia przez właściwe 
sądy krajowe. Istotnie, zasada równego traktowania, również w sprawie warunków pracy pracowników służb 
publicznych delegowanych za granicę, jest w Grecji zagwarantowana konstytucjonalnie. 
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Co do dyskryminacji z uwagi na płeć, należy zauważyć, że na podstawie dostępnych 
informacji, Komisja nie jest w stanie określić, czy dyskryminacja taka miała miejsce. Prawo 
Wspólnoty dotyczące równych praw dla mężczyzn i kobiet zabrania takiej dyskryminacji. 

 
Aktualne ustawodawstwo (art. 23 ust. 14 ustawy 2413/1996) przewiduje szczególne warunki 
przedłużenia okresu delegacji nauczycieli greckich dla tych osób, które przed wejściem 
ustawy w życie zawarły związek małżeński z osobami na stałe mieszkającymi za granicą. 
Niemniej jednak przedłużenie kończy się, kiedy przedmiotowa osoba osiąga granicę wieku 
pozwalającą na pobieranie emerytury, zgodnie z systemem państwowego ubezpieczenia 
społecznego. W Grecji limit emerytalny różni się dla kobiet i mężczyzn (60 lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn). Tak więc mężczyźni korzystają z przedłużenia dłużej. 

 
Należy podkreślić, że w przypadku systemu państwowego będącego częścią powszechnego 
systemu ubezpieczeń społecznych, prawo Wspólnoty dopuszcza ten rodzaj dyskryminacji. 
Istotnie, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit.(a) dyrektywy 79/7/EWG (równe traktowanie w systemach 
ustawowych), Państwom Członkowskim zezwala się na ustanowienie różnych wieków 
emerytalnych dla mężczyzn i kobiet. Niemniej jednak, w przypadku systemu państwowego w 
odniesieniu do nauczycieli, mają zastosowanie art. 141 oraz dyrektywy 86/378/EWG i 
96/97WE (równouprawnienie w systemach zawodowych) i te same warunki dotyczące wieku 
emerytalnego muszą się odnosić do kobiet i mężczyzn. Tak więc Komisja zamierza skierować 
sprawę do władz greckich, w celu uzyskania wyjaśnień co do systemu w Grecji w odniesieniu 
do nauczycieli. 
 
IV. Dodatkowa odpowiedź Komisji (otrzymana dnia 3 kwietnia 2002 r.) 
 
Z dodatkowych informacji jasno wynika, że skarga pana Gatidisa zasadniczo dotyczy tego, że 
jego żona nie otrzymuje dodatku uzupełniającego (ekspatriacyjnego) w wysokości około 3000 
DM miesięcznie, podczas gdy pewne inne kategorie nauczycieli, którzy mogą być 
upoważnieni do przebywania przez ponad 5 lat poza Grecją nadal go otrzymują (na przykład 
w przypadkach braku zastępstwa lub kiedy pełnione są również funkcje religijne, itp.). 
Niemniej jednak, zgodnie z naszym rozumieniem sytuacji, nie ma kwestii dyskryminacji z 
powodu płci, ponieważ nauczyciele mężczyźni i kobiety są traktowani identycznie pod tym 
względem i wiek uprawniający do świadczenia jest taki sam. 
 
 
V. Dodatkowa odpowiedź Komisji (otrzymana dnia 25 listopada 2002 r.) 
 
Dnia 22 października 2002 r. do władz greckich wystosowano pismo z prośbą o wyjaśnienie 
zastosowania rozporządzenia 2413/1996, dokładniej zaś art. 23 ust. 14, a w szczególności o 
sprecyzowanie, czy te postanowienia dotyczące przewidywanego przejścia na emeryturę mają 
charakter przymusowy oraz czy mają one odmiennie zastosowanie do kobiet i do mężczyzn. 
 
Do chwili obecnej nie nadeszła żadna odpowiedź ze strony władz greckich. Służby Komisji 
powiadomią Parlament o wyniku ustaleń. 
 
VI. Dodatkowa odpowiedź Komisji (otrzymana dnia 14 lipca 2003 r.) 
 
Pod koniec grudnia 2002 r. władze greckie przysłały Komisji odpowiedź, lecz nie załączyły 
wymaganych dokumentów dotyczących szczegółów przedmiotowego ustawodawstwa. 
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Odpowiednia dokumentacja została Komisji przesłana dnia 27 maja 2003 r. 
 
Komisja jest w trakcie rozpatrywania otrzymanych informacji i powiadomi Parlament o 
ewentualnym dalszym działaniu dotyczącym tej sprawy. 
 
VII. Dodatkowa odpowiedź Komisji (otrzymana dnia 25 sierpnia 2004 r.) 
 
Skarga pana Gatidisa zasadniczo dotyczy tego, że jego żona nie otrzymuje dodatku 
uzupełniającego (ekspatriacyjnego) w wysokości około 3000 DM miesięcznie, podczas gdy 
pewne inne kategorie nauczycieli, którzy mogą być upoważnieni do przebywania przez ponad 
5 lat poza Grecją nadal go otrzymują (na przykład w przypadkach braku zastępstwa lub kiedy 
pełnione są również funkcje religijne, itp.). Niemniej jednak, zgodnie z naszym rozumieniem 
sytuacji, nie ma kwestii dyskryminacji z powodu płci, ponieważ nauczyciele mężczyźni i 
kobiety są traktowani identycznie pod tym względem i wiek uprawniający do świadczenia jest 
taki sam. 
 
Pan Gatidis skarży się również, że artykuł 23 ust. 14 ustawy 2413/96 przyczynia się do 
ograniczenia otrzymywania dodatku uzupełniającego przez jego żonę, ponieważ opiera się on 
na minimalnym stażu pracy wymaganym dla wypłaty świadczenia państwowego, który dla 
kobiet jest krótszy niż dla mężczyzn. W rzeczywistości, ten limit opierający się na stażu pracy 
nie ma wpływu na wypłacanie dpdatku uzupełniającego. 
 
Mimo wszystko, Komisja zwróciła się do władz greckich z prośbą o dodatkowe informacje 
odnośnie art. 23, ust. 14. Wynika z tego w sposób jasny, że postanowienie to pozwala na 
przedłużenie umowy nauczyciela w niektórych okolicznościach, włącznie z sytuacją, w której 
nauczyciel nie zakończył jeszcze minimalnego okresu stażu pracy wymaganego do wypłaty 
świadczenia publicznego. Niemniej jednak wydaje się, że nie ma to związku z położeniem 
pana Gatidisa, gdyż skarga nie dotyczy przedłużenia umowy. 
 
 


