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Comissão das Petições 

13 de Setembro de 2004 

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS 

Petição nº144/2000, apresentada por Athanassios Gatidis, de nacionalidade grega, sobre a 
diferença de tratamento no tocante à remuneração dos professores gregos destacados na 
Alemanha,  

1. Síntese da petição 

O peticionário vive há mais de 30 anos na República Federal da Alemanha. A sua mulher é 
professora do ensino secundário, funcionária do Estado grego, e lecciona na Alemanha nos 
cursos de língua materna grega. 
 
Os professores destacados pela Grécia na Alemanha recebem um vencimento de base e um 
subsídio. O destacamento está em regra limitado a 5 anos. Uma prorrogação desse período 
com a manutenção do subsídio é, em princípio, possível, a menos que se trate de um docente 
que tenha contraído matrimónio com um grego que viva permanentemente no estrangeiro ou 
com um estrangeiro, antes da entrada em vigor da lei grega em questão. 
 
A aplicação desta disposição é considerada pelo peticionário uma discriminação a nível 
salarial da sua mulher, com quem está casado há 15 anos. 
 
INFORMAÇÕES: - A petição é apoiada pela Deputada do PE Margot Kessler. 
   - Apreciação: pública. 

2. Admissibilidade 

Declarada admissível em 13 de Junho de 2000. A Comissão foi instada a prestar informações 
(n.º 3 do artigo 175º do Regimento). 
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3. Resposta da Comissão, recebida em 19 de Outubro de 2000 

O peticionário, de nacionalidade grega, vive permanentemente e há mais de 30 anos na 
Alemanha. A sua mulher, de nacionalidade grega, é docente do ensino secundário. É 
funcionária do Estado grego, destacada pelo Ministério de Educação na Alemanha onde 
lecciona língua grega há vários anos. 
 
O peticionário queixa-se do facto de a sua mulher receber apenas um vencimento de base, 
sem receber qualquer subsídio, enquanto docentes de outras categorias destacados no 
estrangeiro recebem os dois tipos de remuneração.  
 
O destacamento de professores gregos no estrangeiro, funcionários da administração pública 
grega, é regulamentado por disposições legislativas específicas. No passado, o decreto-lei 
695/1972 delegara no Ministro o poder de tomar decisões relativamente ao destacamento dos 
funcionários sem prever condições ou procedimentos específicos. 
 
A lei 2413/1996, actualmente em vigor, prevê a possibilidade de destacamento, por decisão 
do Ministro, a pedido das pessoas implicadas. Este destacamento pode ter a duração máxima 
de cinco anos. A prorrogação deste destacamento só é permitida em determinadas condições 
excepcionais enumeradas no n.º 2 do artigo 23.º desta lei. Poderá ser aplicado apenas a 
categorias específicas de funcionários. Destas fazem parte, por motivos sociais, os que 
contraíram matrimónio, antes da entrada em vigor da lei, com pessoas residentes a título 
permanente no estrangeiro. Os critérios, condições de trabalho e procedimentos são 
determinados por decisões ministeriais específicas. 
 
Aparentemente, a mulher do Sr. Gatidis cumpriu um período de destacamento de cinco anos 
durante o qual recebeu um vencimento de base, assim como um subsídio. Em seguida, o seu 
destacamento foi prorrogado, mas, a partir desse momento, tem direito apenas a um 
vencimento de base. 
 
Nestas circunstâncias, a Comissão considera que o caso do peticionário é da competência 
apenas do direito nacional. De facto, a determinação das condições de destacamento dos 
funcionários é sempre da competência dos Estados-Membros no âmbito do seu poder de 
organização das administrações públicas.1 
 
Além disso, é importante relembrar que, na situação actual do direito comunitário, os Estados-
Membros mantêm, em geral, as suas competências no domínio social, em particular no que 
diz respeito à possibilidade de prorrogar a duração do destacamento no estrangeiro dos seus 
funcionários por motivos familiares. 
 
É evidente que, no exercício das suas competências, os Estados-Membros são obrigados a 
respeitar os princípios do direito comunitário, nomeadamente o da não-discriminação com 
base na nacionalidade e no sexo. 
 
Porém, neste caso, parece não existir discriminação com base na nacionalidade. 

                                                           
1 É importante salientar que o peticionário pode, se essa for a sua vontade, levar o seu caso perante a jurisdição 
nacional competente. Na verdade, o princípio de igualdade de tratamento, inclusive no que diz respeito às 
condições de trabalho dos funcionários destacados no estrangeiro, é garantido constitucionalmente na Grécia. 
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No que diz respeito à discriminação com base no sexo, deve assinalar-se que a Comissão não 
pode definir, com base nas informações fornecidas, se ocorreu ou não uma discriminação 
desse tipo, proibida pelo direito comunitário em matéria de igualdade de tratamento entre 
mulheres e homens. 
 
A legislação em vigor (n.º 14 do artigo 23.º da lei 2413/1996) prevê condições excepcionais 
relativamente à prorrogação dos destacamentos de docentes gregos para aqueles que tenham 
contraído matrimónio, antes da entrada em vigor da lei, com pessoas residentes a título 
permanente no estrangeiro. No entanto, esta prorrogação é interrompida no momento em que 
a pessoa interessada atinja o limite de idade para a obtenção de uma pensão de reforma por 
força do regime público de segurança social. Na Grécia, este limite é diferente para os homens 
e para as mulheres (60 anos para as mulheres e 65 anos para os homens). Portanto, os homens 
beneficiam desta prorrogação durante um período de tempo mais longo. 
 
Convém salientar que, se se tratar de um regime público que faça parte de um regime geral de 
segurança social, o direito comunitário permite este tipo de discriminação. Com efeito, a 
Directiva 79/7/CEE (igualdade de tratamento nos regimes estatutários) por força do n.º 1(a) 
do artigo 7.º, autoriza os Estados-Membros a manter idades de reforma diferentes para os 
homens e para as mulheres. Por outro lado, se se tratar de um regime público específico dos 
docentes, nesse caso, o artigo 141.º e as Directivas 86/378/CEE e 96/97/CE (igualdade de 
tratamento nos regimes profissionais) são aplicados e, com base neste facto, deve ser 
reservado o mesmo tratamento às mulheres e aos homens no que diz respeito ao limite da 
idade de reforma. Para este efeito, a Comissão pensa consultar as autoridades gregas com o 
objectivo de obter esclarecimentos sobre a natureza do regime dos docentes na Grécia. 

4. Comunicação complementar da Comissão, recebida em 3 de Abril de 2002 

"As informações suplementares prestadas pelo Sr. Gatidis permitem depreender que a queixa 
se prende essencialmente com o facto de a sua mulher não receber o subsídio complementar 
(de expatriação), que ascende a cerca de 3 000 DM por mês, enquanto outras categorias de 
professores que podem ser autorizados a permanecer por mais de 5 anos fora de Grécia 
continuam a recebê-lo (por exemplo, quando não é possível encontrar um substituto, quando o 
professor exerce igualmente funções religiosas, etc.). Contudo, em nosso entender, não se 
trata de uma questão de discriminação com base no sexo, porque os professores e as 
professoras são objecto de tratamento idêntico a este respeito e a idade de reforma é a 
mesma." 

5. Comunicação complementar da Comissão, recebida em 25 de Novembro de 2002 

"Foi enviada uma carta às autoridades gregas, em 22 de Outubro de 2002, com um pedido de 
esclarecimento relativo à aplicação da lei 2413/1996, nomeadamente do n.° 14 do seu artigo 
23.°, e solicitando-lhes que especifiquem se as referidas disposições relativas à reforma têm, 
ou não, um carácter obrigatório e, se são aplicadas ao sexo feminino e ao sexo masculino de 
forma discriminatória. 
 
Até agora, não recebemos qualquer resposta das autoridades gregas. Os serviços da Comissão 
manterão o Parlamento ao corrente das conclusões da investigação." 
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6. Comunicação complementar da Comissão, recebida em 14 de Julho de 2003 

"Em finais de Dezembro de 2002, as autoridades gregas enviaram a sua resposta aos serviços 
da Comissão Europeia mas não anexaram os documentos respeitantes aos pormenores da 
legislação em causa. 

 
Esta última foi enviada em 27 de Maio de 2003, na sequência das intervenções da Comissão. 
 
Os serviços da Comissão estão actualmente a analisar as informações recebidas e não 
deixarão de informar o Parlamento do seguimento a dar ao caso." 
 
7. Comunicação complementar da Comissão, recebida em 25 de Agosto de 2004 
 
A queixa do Sr. Gatidis prende-se essencialmente com o facto de a sua mulher não receber o 
subsídio complementar (de expatriação), que ascende a cerca de 3 000 DM por mês, enquanto 
outras categorias de professores que podem ser autorizados a permanecer por mais de 5 anos 
fora de Grécia continuam a recebê-lo (por exemplo, quando não é possível encontrar um 
substituto, quando o professor exerce igualmente funções religiosas, etc.). Contudo, em nosso 
entender, não se trata de uma questão de discriminação com base no sexo, porque os 
professores e as professoras são objecto de tratamento idêntico a este respeito e a idade de 
reforma é a mesma. 
 
O Sr. Gatidis queixa-se igualmente de que o n° 14 do artigo 23º da Lei 2413/1996 limita as 
possibilidades de a sua mulher obter o subsídio complementar, uma vez que se baseia no 
período mínimo de serviço requerido para o pagamento de uma pensão pública, que é inferior 
no caso das mulheres do que nos homens. Com efeito, este limite, assente na duração do 
serviço, não produz efeitos sobre o pagamento do subsídio complementar. 
 
No entanto, a Comissão solicitou informações adicionais às autoridades gregas no 
concernente à disposição do nº 14 do artigo 23º. Deste se conclui que a disposição permite 
prorrogar o contrato de professor em certas condições, inclusive no caso em que o professor 
ainda não tenha completado o período mínimo de serviço requerido para o pagamento de uma 
pensão pública. No entanto, isto não se afigura relevante na situação do Sr. Gatidis, uma vez 
que a queixa não incide sobre a prorrogação do contrato. 
 
 


