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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-506/06 

Sabine Mayr κατά Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG 

ΑΠΟΛΥΣΗ ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤ’ ΟΥΣΙΑΝ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Η 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΕΧΝΗΤΗΣ 

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Το αιτούν δικαστήριο πρέπει να εκτιµήσει αν η απόλυση θεµελιώνεται πράγµατι κατ’ ουσίαν στο 
γεγονός ότι η εργαζοµένη υποβάλλεται σε παρόµοια επέµβαση 

Η S. Mayr εργαζόταν από τις 3 Ιανουαρίου 2005 ως σερβιτόρα στην εταιρία Bäckerei und 
Konditorei Gerhard Flöckner στο Salzburg. Η S. Mayr, στο πλαίσιο τεχνητής γονιµοποίησης και 
µετά από ορµονοθεραπεία που διήρκεσε ενάµισι περίπου µήνα, υπέστη στις 8 Μαρτίου 2005 
παρακέντηση στο ωοθυλάκιο. Ο θεράπων ιατρός της χορήγησε άδεια ασθενείας από 8 έως 13 
Μαρτίου 2005. 

Στις 10 Μαρτίου 2005, η εταιρία Flöckner ανακοίνωσε τηλεφωνικώς στην S. Mayr την απόλυσή 
της από τις 26 Μαρτίου 2005. Η S. Mayr, µε επιστολή της ίδιας ηµέρας ενηµέρωσε την εταιρία 
Flöckner ότι, στο πλαίσιο τεχνητής γονιµοποίησης η µεταφορά των γονιµοποιηµένων ωαρίων 
στη µήτρα της είχε προγραµµατιστεί για τις 13 Μαρτίου 2005. Κατά τον χρόνο κοινοποίησης 
της απόλυσης της S. Mayr, τα ωάριά της είχαν ήδη γονιµοποιηθεί από τα σπερµατοζωάρια του 
συντρόφου της και, ως εκ τούτου, υπήρχαν ήδη γονιµοποιηµένα ωάρια στον δοκιµαστικό 
σωλήνα. 

Στις 13 Μαρτίου 2005, ήτοι τρεις µέρες αφότου η S. Mayr ενηµερώθηκε για την απόλυσή της, 
δυο γονιµοποιηµένα ωάρια µεταφέρθηκαν στη µήτρα της. 

Στη συνέχεια, η S. Mayr ζήτησε από την εταιρία Flöckner την καταβολή του µισθού της και την 
αναλογούσα ετήσια αµοιβή της, υποστηρίζοντας ότι από την τεχνητή γονιµοποίηση των ωαρίων 
της τυγχάνει της προστασίας από την απόλυση που προβλέπει η αυστριακή νοµοθεσία1. 

∆εδοµένου ότι η διαφορά αφορά κατ’ ουσίαν το ζήτηµα αν η S. Mayr απολάµβανε, κατά τον 
χρόνο της απόλυσής της, της προστασίας από την απόλυση των εγκύων εργαζοµένων, το 
Oberster Gerichtshof ερωτά αν, κατά την οδηγία σχετικά µε την ασφάλεια και την υγεία των 

                                                 
1 Άρθρο 10 του αυστριακού νόµου περί προστασίας της µητρότητας (Mutterschutzgesetz). 



εγκύων εργαζοµένων2, µια γυναίκα θεωρείται έγκυος πριν τα γονιµοποιηµένα ωάριά της 
µεταφερθούν στη µήτρα της. 

Το ∆ικαστήριο, µε την παρούσα απόφαση, κρίνει ότι, για λόγους ασφάλειας δικαίου, η 
προστασία από την απόλυση που παρέχει η οδηγία σχετικά µε την ασφάλεια και την υγεία 
των εγκύων εργαζοµένων δεν µπορεί να καλύπτει µια εργαζοµένη, οσάκις, κατά τον χρόνο 
κοινοποίησης της απόλυσης, δεν έχει ακόµη πραγµατοποιηθεί η µεταφορά των τεχνητώς 
γονιµοποιηµένων ωαρίων στη µήτρα της. Πράγµατι, σε αντίθετη περίπτωση, η εν λόγω 
προστασία θα µπορούσε να αναγνωρισθεί ακόµη και στις περιπτώσεις που η µεταφορά των 
γονιµοποιηµένων ωαρίων στη µήτρα αναβάλλεται επ’ αόριστον, για οποιονδήποτε λόγο, ή 
µαταιώνεται οριστικά. 

Πάντως, η εργαζοµένη που υποβάλλεται σε τεχνητή γονιµοποίηση µπορεί να επικαλεστεί 
την προστασία από τις διακρίσεις λόγω φύλου που παρέχει η οδηγία περί ίσης 
µεταχειρίσεως µεταξύ ανδρών και γυναικών3.  

Το ∆ικαστήριο επισηµαίνει προς τούτο ότι οι επεµβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε η S. Mayr 
αφορούν άµεσα µόνον τις γυναίκες. Εποµένως, η απόλυση εργαζοµένης κατ’ ουσίαν λόγω του 
γεγονότος ότι υπέστη παρακέντηση στο ωοθυλάκιο και µεταφορά γονιµοποιηµένων ωαρίων στη 
µήτρα της συνιστά άµεση διάκριση λόγω φύλου. Εξάλλου, η απόλυση εργαζοµένης που τελεί σε 
παρόµοια κατάσταση µε αυτή της S. Mayr θα αντέκειτο στον προστατευτικό σκοπό της οδηγίας 
περί ίσης µεταχειρίσεως µεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Συνεπώς, το Oberster Gerichtshof πρέπει να εκτιµήσει αν η απόλυση της S. Mayr 
θεµελιώνεται πράγµατι κατ’ ουσίαν στο γεγονός ότι υποβάλλεται σε τεχνητή γονιµοποίηση.  

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το 
∆ικαστήριο. 

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: BG ES CS DE EL EN FR HU IT NL PT PL RO SK SL 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
C-506/06  

Μπορείτε, κατά κανόνα, να το συµβουλευθείτε από τις 12 το µεσηµέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, 
κατά την ηµεροµηνία της δηµοσιεύσεως της αποφάσεως. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε την κα Estella Cigna-Αγγελίδη 
Τηλ.: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674 

Στιγµιότυπα από τη δηµοσίευση της αποφάσεως διατίθενται στο EbS “Europe by Satellite”, 
υπηρεσία παρεχόµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνίας, 

L-2920 Λουξεµβούργο Τηλ.: (00352) 4301 35177 Fax: (00352) 4301 35249 
ή B-1049 Βρυξέλλες, Τηλ: (0032) 2 2964106 Fax: (0032) 2 2965956 

 

                                                 
2 Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που 
αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και θηλαζουσών 
εργαζοµένων (δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ 
L 348, σ. 1). 
3 Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρµογής της αρχής της ίσης 
µεταχειρίσεως µεταξύ ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελµατική 
εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (ΕΕ L 39, σ. 40). 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-506/06


 


