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Απόφαση του ∆ικαστηρίου στην υπόθεση C-300/06 

Ursula Voß κατά Land Berlin 

Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ» ΩΡΕΣ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ∆ΥΣΜΕΝΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ 

Μια εθνική ρύθµιση που έχει ως συνέπεια οι εργαζόµενοι κατά µερική απασχόληση να αµείβονται 
λιγότερο απ’ ό,τι οι εργαζόµενοι κατά πλήρη απασχόληση για ισάριθµες ώρες εργασίας παραβιάζει 

την αρχή της ισότητας των αµοιβών αν θίγει σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό γυναικών 
εργαζοµένων απ’ ό,τι ανδρών εργαζοµένων και αν δεν δικαιολογείται αντικειµενικά 

Στη Γερµανία, σε ορισµένες κατηγορίες δηµοσίων υπαλλήλων µπορεί να καταβάλλεται αµοιβή 
για τις ώρες υπερωριακής εργασίας αντί αντισταθµιστικής αδείας αναπαύσεως. Η αµοιβή των 
ωρών υπερωριακής εργασίας που προβλέπεται στη MVerGV 1 είναι ωστόσο κατώτερη από 
αυτήν των ωρών εργασίας που παρέχεται στο πλαίσιο του κανονικού ωραρίου εργασίας. 

Η U. Voß είναι δηµόσιος υπάλληλος και εργάζεται ως εκπαιδευτικός για το οµόσπονδο κράτος 
του Βερολίνου. Ενώ ασκούσε τη δραστηριότητα αυτή κατά µερική απασχόληση, παρέσχε, 
µεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 2000, επιπλέον µαθήµατα. Η αµοιβή που έλαβε για την περίοδο 
αυτή ήταν κατώτερη από αυτή που ένας εκπαιδευτικός εργαζόµενος κατά πλήρη απασχόληση 
ελάµβανε για τον ίδιο αριθµό ωρών εργασίας. Η U. Voß ζήτησε µαταίως να της καταβληθεί 
αµοιβή ισοδύναµη µε αυτή που ελάµβαναν οι εκπαιδευτικοί πλήρους απασχολήσεως. 

Το Bundesverwaltungsgericht, για να µπορέσει να επιλύσει τη διαφορά µεταξύ της U. Voß και 
του οµοσπόνδου κράτους του Βερολίνου, ερωτά το ∆ικαστήριο αν η αρχή της ισότητας των 
αµοιβών απαγορεύει ρύθµιση η οποία οδηγεί σε καταβολή χαµηλότερης αµοιβής στους 
δηµοσίους υπαλλήλους που εργάζονται κατά µερική απασχόληση σε σχέση µε αυτούς που 
εργάζονται κατά πλήρη απασχόληση. 

Με τη σηµερινή του απόφαση, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι η αρχή της ισότητας των αµοιβών 
αποκλείει όχι µόνον τις άµεσες δυσµενείς διακρίσεις, αλλά και κάθε διαφορά στις αποδοχές κατ’ 
                                                 
1 Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte της 13ης Μαρτίου 1992 (BGBl. 1992 I, σ. 
528), όπως αναθεωρήθηκε στις 3 ∆εκεµβρίου 1998 (BGBl. 1998 I, σ. 3494). 



εφαρµογήν κριτηρίων µη στηριζόµενων στο φύλο, όταν η διαφορετική µεταχείριση θίγει πολύ 
περισσότερο τις εργαζόµενες γυναίκες απ’ ό,τι τους εργαζόµενους άνδρες και δεν µπορεί να 
εξηγηθεί από παράγοντες αντικειµενικά δικαιολογηµένους και ξένους προς κάθε δυσµενή 
διάκριση λόγω φύλου. 

Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι η χαµηλότερη αµοιβή των ωρών υπερωριακής εργασίας 
συνεπάγεται διαφορετική µεταχείριση εις βάρος των εκπαιδευτικών που εργάζονται κατά µερική 
απασχόληση, καθόσον σε αυτούς καταβάλλεται µικρότερη ωριαία αµοιβή για τις διδακτικές 
ώρες που κάλυψαν πέραν του ατοµικού τους ωραρίου και µέχρι συµπληρώσεως του κανονικού 
χρόνου εργασίας πλήρους απασχολήσεως. 

Η διαφορετική αυτή µεταχείριση θα µπορούσε να θίξει σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό γυναικών 
απ’ ό,τι ανδρών. Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι εναπόκειται στο αιτούν 
δικαστήριο να λάβει υπόψη το σύνολο των εργαζοµένων που υπόκεινται στην επίµαχη εθνική 
ρύθµιση για να ελέγξει αν αληθεύει η διαπίστωση αυτή. 

∆εδοµένου ότι η απόφαση περί παραποµπής δεν αναφέρεται σε παράγοντες που δικαιολογούνται 
αντικειµενικά και είναι ξένοι προς κάθε δυσµενή διάκριση λόγω φύλου, το ∆ικαστήριο καλεί το 
αιτούν δικαστήριο να εξετάσει την πτυχή αυτή. 

Το ∆ικαστήριο καταλήγει λέγοντας ότι η καταβολή κατώτερης αµοιβής για τις ώρες εργασίας 
που παρέχει ένας δηµόσιος υπάλληλος εργαζόµενος κατά µερική απασχόληση πέραν του 
ατοµικού του ωραρίου και µέχρι συµπληρώσεως του ωραρίου ενός δηµοσίου υπαλλήλου 
εργαζοµένου κατά πλήρη απασχόληση συνιστά παραβίαση της αρχής της ισότητας των αµοιβών 
µεταξύ ανδρών εργαζοµένων και γυναικών εργαζοµένων, εφόσον η διαφορετική αυτή 
µεταχείριση θίγει σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό γυναικών απ’ ό,τι ανδρών και δεν 
δικαιολογείται από παράγοντες αντικειµενικούς και ξένους προς κάθε δυσµενή διάκριση λόγω 
φύλου. 

 

 

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

Γλώσσες στις οποίες διατίθεται: βουλγαρική, ισπανική, τσεχική, γερµανική, ελληνική, αγγλική, 
γαλλική, ουγγρική, ιταλική, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ∆ικαστηρίου 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-300/06  
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 
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