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Framställning 144/2000, ingiven av Athanassios Gatidis, grekisk medborgare, om grekiska 
lärare som vid utlandstjänstgöring i Förbundsrepubliken Tyskland diskrimineras lönemässigt 

1. Sammanfattning av framställningen 

Framställaren bor i Förbundsrepubliken Tyskland sedan mer än trettio år. Hans hustru är 
gymnasielärare och tjänsteman för den grekiska staten och undervisar som hemspråkslärare i 
grekiska i Tyskland. 
 
De lärare som blir stationerade i Tyskland för tjänstgöring erhåller en grundlön och ett extra 
lönebelopp. Stationeringen varar i regel fem år. I princip går det att förlänga tjänsten och 
samtidigt behålla det extra lönebeloppet, men det gäller endast i det fall då en lärare är gift 
med en grekisk person som permanent bor utomlands eller har ingått äktenskap med en 
utlänning, innan den aktuella grekiska lagen trädde i kraft. 
 
Framställaren anser att hans hustru, som han varit gift med i 15 år, lönemässigt diskrimineras 
när det gäller tillämpningen av den sistnämnda föreskriften. 
 
Upplysningar 
 
- Margot Kessler (ledamot av parlamentet) har gett sitt stöd till framställningen. 
- Offentlig behandling. 

2. Tillåtlighet 

Framställningen förklarades tillåtlig den 13 juni 2000. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 175.3 i arbetsordningen). 
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3. Kommissionens svar, mottaget den 19 oktober 2000 

”Framställaren, som är grekisk medborgare, är sedan mer än trettio år permanent bosatt i 
Tyskland. Hans hustru, som är grekisk medborgare, är gymnasielärare. Hon är statlig 
tjänsteman i Grekland och av utbildningsministeriet stationerad i Tyskland där hon sedan flera 
år tillbaka undervisar som grekisk hemspråkslärare. 
 
Framställaren klagar över att hans hustru endast erhåller grundlön och inget extra lönebelopp, 
medan lärare i andra kategorier som stationerats som tjänstemän i utlandet erhåller båda dessa 
löner. 
 
Stationeringen i utlandet av grekiska lärare som är tjänstemän i den grekiska offentliga 
förvaltningen regleras av särskilda bestämmelser i lagstiftningen. Tidigare hade man genom 
lagdekret 695/1972 delegerat befogenheten att besluta om stationering av tjänstemän till den 
ansvarige ministern utan att föreskriva några särskilda villkor eller förfaranden. 
 
Lag 2413/1996, som för närvarande gäller, föreskriver möjligheten till utstationering genom 
beslut av den ansvarige ministern på begäran av personerna i fråga. Denna utstationering 
varar i fem år. Förlängning av denna utstationering är endast tillåten om vissa 
undantagsvillkor som framgår av artikel 23.2 i denna lag uppfylls. Den kan endast beviljas för 
vissa särskilda kategorier av tjänstemän. Till dessa hör av sociala skäl de tjänstemän som 
innan lagen trätt i kraft gift sig med personer som bor permanent i utlandet. Kriterier, 
arbetsvillkor och förfaranden fastställs genom särskilda beslut på ministernivå. 
 
Det framgår att Gatidis hustru varit utstationerad under en period på fem år under vilken hon 
både erhöll grundlön och lönetillägg. Därefter förlängdes hennes utstationering. Hon har dock 
sedan dess endast erhållit grundlön. 
 
Mot bakgrund av dessa villkor anser kommissionen att det fall som lagts fram av 
framställaren endast faller under nationell lagstiftning. Det är i själva verket fortfarande 
medlemsstaterna som har befogenhet att besluta om villkoren för utstationering av tjänstemän 
inom ramen för sin bestämmanderätt över hur den offentliga förvaltningen skall organiseras1. 
 
Det bör vidare påpekas att medlemsstaterna enligt gällande gemenskapslagstiftning i 
allmänhet har kvar sina befogenheter på det sociala området, särskilt vad gäller möjligheten 
att av familjeskäl förlänga perioden för stationering av tjänstemän i utlandet. 
 
Medlemsstaterna är naturligtvis skyldiga att vid utövandet av sina befogenheter respektera 
gemenskapslagstiftningens principer, bland annat vad gäller icke-diskriminering på grund av 
nationalitet eller kön. 
 
Det tycks dock inte som om det i detta fall rör sig om diskriminering på grund av nationalitet. 

Vad beträffar diskriminering på grund av kön bör det påpekas att kommissionen på grundval 
av de upplysningar som lämnats inte kan avgöra om någon sådan diskriminering, som enligt 

                                                           
1 Det bör påpekas att framställaren om han så önskar kan lägga fram sitt ärende inför de behöriga rättsliga 
instanserna på nationell nivå. I själva verket har principen om likabehandling, däribland i fråga om arbetsvillkor 
för tjänstemän som är stationerade i utlandet, stöd i den grekiska författningen. 
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gemenskapslagstiftningen på området för likabehandling av män och kvinnor är förbjuden, 
ägt rum. 

I gällande lagstiftning (artikel 23.14 i lag 2413/1996) föreskrivs undantagsvillkor för 
förlängning av utstationering av grekiska lärare som innan lagen trätt i kraft gift sig med 
personer som är permanent bosatta i utlandet. Denna förlängning upphör dock då personen i 
fråga uppnått åldersgränsen för avgångspension i enlighet med det offentliga systemet för 
social trygghet. Denna gräns är i Grekland olika för män och kvinnor (60 år för kvinnor och 
65 år för män). Männen kommer således att beröras av denna förlängning under längre tid. 
 
Det bör understrykas att gemenskapslagstiftningen när det rör sig om ett offentligt system som 
ingår i det allmänna systemet för social trygghet tillåter denna typ av särbehandling. I själva 
verket medges i enlighet med artikel 7.1 a i direktiv 79/7/EEG om likabehandling i 
lagstadgade system att medlemsstaterna även i fortsättningen har olika pensionsålder för män 
och kvinnor. Om det däremot rör sig om ett särskilt offentligt system för lärare gäller 
artikel 141 samt direktiv 86/378/EEG och 96/97/EG (likabehandling av män och kvinnor i 
företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet) och därav följer att män och kvinnor 
skall behandlas lika vad gäller åldersgräns för pension. Kommissionen ämnar med anledning 
av detta vända sig till de grekiska myndigheterna för att erhålla upplysningar om systemet för 
lärare i Grekland.” 

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 3 april 2002 

”Det framgår av den ytterligare information som lämnats att Gatidis klagomål i allt väsentligt 
gäller att hans hustru inte erhållit det extra lönetillägget (utlandstillägget) på cirka 3 000 DM 
per månad, medan vissa lärarkategorier som kan ha rätt att stanna längre tid än 5 år utanför 
Grekland fortfarande erhåller detta tillägg (till exempel om ingen ersättare kan hittas eller där 
även religiösa funktioner utövas etc.). Som vi förstår saken förekommer det emellertid ingen 
diskriminering på grund av kön, eftersom manliga och kvinnliga lärare behandlas exakt lika i 
detta avseende och pensionsåldern är densamma.” 

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 25 november 2002 

”En skrivelse skickades till de grekiska myndigheterna den 22 oktober 2002 med en 
uppmaning att förtydliga tillämpningen av dekret 2413/1996, framför allt dess artikel 23.14, 
samt att ange om bestämmelserna om förtidspensionering är obligatoriska och om de 
tillämpas olika på män och kvinnor. 
 
Inget svar har hittills kommit från de grekiska myndigheterna. Kommissionens enheter 
kommer att hålla parlamentet informerat om undersökningens resultat.” 

6. Kommissionens kompletterande meddelande, mottaget den 14 juli 2003 

”I slutet av december 2002 skickade de grekiska myndigheterna ett svar till kommissionens 
enheter, men fortfarande utan de bilagor som behövs för att få information om den berörda 
lagstiftningen. 
 
Efter kommissionens påminnelser kom dessa dock den 27 maj 2003. 
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Kommissionens enheter granskar just nu de upplysningar som har lämnats och kommer att 
hålla parlamentet informerat om vilka åtgärder man tänker vidta.” 

6. Kommissionens kompletterande meddelande, mottaget den 25 augusti 2004 

”Athanassios Gatidis klagar huvudsakligen på att hans hustru inte har erhållit det extra 
lönebeloppet om cirka 3 000 DM per månad (utlandstillägget), medan vissa andra 
lärarkategorier som kan ha rätt att stanna längre tid än 5 år utanför Grekland fortfarande 
erhåller det (till exempel när ingen ersättare kan hittas eller då även religiösa funktioner skall 
utövas, etc.). Som kommissionen uppfattar situationen är det emellertid inte fråga om 
diskriminering på grund av kön, eftersom manliga och kvinnliga lärare behandlas lika i detta 
avseende. 
 
Athanassios Gatidis klagar också på att artikel 23.14 i lag 2413/96 bidrar till att hans hustru 
inte får det extra lönebeloppet, eftersom detta grundar sig på den kortaste tjänstgöringstid som 
krävs för att allmän pension skall betalas ut, vilken är kortare för kvinnor än för män. I själva 
verket påverkar denna gräns, som grundar sig på tjänstgöringstidens längd, inte utbetalningen 
av det extra lönebeloppet. 
 
Kommissionen har ändå begärt ytterligare information från de grekiska myndigheterna 
beträffande artikel 23.14. Av denna framstår det klart att det i villkoret medges att en lärares 
kontrakt under vissa förhållanden kan förlängas. Detta gäller även i de fall då läraren ännu 
inte har fullgjort den minimiperiod för tjänstgöring som krävs för utbetalning av allmän 
pension. Detta förefaller emellertid inte vara relevant i Athanassios hustrus situation, eftersom 
klagomålet inte rör förlängningen av kontraktet.” 


