
Στην πρότχση·.νό(Σονατών Όδηγ:ών ·Ί5/1ά7/1975 καί 76/ 
*07/1976 τού Συμβουλίου τών ϊ'πο-υργών' τής EUK σχε- 
τ:κών μέ τήν υλοποίηση τών άρχών τής Ιτης άμο:βής κζ: 
τής ’της μεταχείρισης Εδρών καί γυνχ:κών.

ΙΙοόζ τήν Βουλήν τών Ελλήνων

To άρθρο 119 τής Συνθήκης τής ΕϋΚ κζθ.ερώνε: τήν 
άρχή τής ίσης άμο:όής άντρων κζ: γυναικών γ:ά όμο:ζ έργζ- 
τ:α. Στήν έννο:ζ «άμο:βή» περ:λζμβάνοντα: ο: άποδοχές κζ: 
7.x6ε είδους ευεργετήματα (χρηματ:κά ή μή; ποό ττζρέχε·. ο 
έργοδότης στον έργζζόμενο καί τον Εορρέουν άπό τή σχέση 
έργατίας.

Επειδή ζότή ή αρχική δ:ακήρυίίη τού άρθρου 119 -εν 
ήτζν αρκετή -;:ζ τήν εφαρμογή άττό τά Κράτη - Μέλη τής 
πζρζπΕω άρχής, Ε Συμβούλιο τών Γπουργών τό Φεβρουά
ριο τού 1975 έΞέδωτε τήν ’Οδηγία 75/117 γιά νά προωθή-

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

την στάση την εφαρμογή της ζρχής της '.τοτητζς.
Με τήν οδηγία Ετη τό Συμβούλιο άνζγνωρ:τε τον πρω

ταρχικό χαρακτήρα τής ζρχής τής ιτότητζς Εδρών ■/.ζ: γυ- 
νζ κών 5τον αφορά τήν έςεύρετη έργζτίζς τήν έπζγγελ- 
μζτπ/.ή κατάρτιση καί προαγωγή. τις συνθήκες έργζτίζς 
περιλαμβζνομένης καί τής άμο:βής.

Η Οδηγία ζότή τον Συμβουλίου είνζ: τημζντ'.'/.ή γ:ζτ: 
τ.ρώτον, έπίβάλλε: τά Κράτη - Μέλη τή λήθη μέτρων γ:ζ 
τή νομ:κήδ:εν.δίκητη Ιού δ:κζ:ώματος γ:ά Ιση αμοιβή, δεύτε- 
ρον προστατεύει τις εργαζόμενες άπό Εολύσε:ς λόγω διεκδί
κησης άττό μέρους τους τής ίσης άμο:βής καί τρίτο ά.ζνέ
τε! ττά κράτη - μέλη τήν υποχρέωση νά γνωστοποιούν ττοός 
έργαζόαενους τά δ:κα:ώμζτά τους μέ Εζκο:νώσε:ς τ.χ. ττοός 
χώρους έργ'ζτίζς ή μέ άλλα μέτζ ττληροφόρητης.

Μ:ά δεύτερη πράςη τού Συμβούλιου, ή όδη*;!α 76/207 ττοό 
έκδόθηκε τό Φεβρουάριο τού 1976 ερχετα: νά κατοχυρώσει 
ά/.όμη περισσότερο τά δ:κζ:ώματα τών έργαζόμενων γυναικών.

Ή όδηγίζ αύτή σχετική μέ τήν υλοποίηση τής άρχής τής 
Ισης μεταχείρισης Εδρών v.z't γυνζ:7.ών τέ δ,τ: αφορά τήν 
άνεύρεση έργζτίζς, επαγγελματική κατάρτιση καί προαγωγή 
καθώς -/.ζ· -τις συνθήκες έργζτίζς, προβλέπει τήν έςάλε:ψη 
τής δ:Ερ:σης λόγω ούλου τέ δ,τ: άφορά τήν έςεύρεση όπο'.ασ- 
δήποτε έργζτίζς υποχρεώνοντας τά Κράτη-Μέλη νά καταρ
γήσουν τις Ετ:θετες νομοθετικές δ:ο:ν.ητ:κές ή κανονιστικές 
διατάσεις ή όιζτάςεις συλλογτ/.ών τυμβάτεων κλπ. Ή ό2η- 
γ:ά ζότή στο άρθρο 1 τζ:. 2 άναφερετζ: y.z; ττήν άρχή τής 
Ιτης μεταχείρισης στον τομέζ τής κοινωνικής ζτοζ'λιτης τρί- 
γμα τού άτοτε/.ετε y.z; τό 6έμζ μ·.ζς τρίτης όοηγίζς τοΰ Συμ
βούλιου τών Ί’τουργών. τής όοηγίζς 79/7.

Γοά τις όύο τρώτες όοηγίες ή Πράτη προσχώρησης τής 
Έ~λλζ;ζς ττίς Εόρω<τζ!·/.ές χο’.νότητες οέν τροβλέτε; χζμμίζ 
μετζβζτσ/.ή τερίοοο. "Ετρετε λο:τόν ή Έλλην:·/.ή νομο-ύετίζ 
νά είχε τροτζρμοττε; ττό τ·ερ:εχόαενο τών ούο Ετών όοηγ'.ών 
άτό 1.1.81.

Ο! μόνες νομοθετικές τροίλέψε:ς γ:ά τήν άρχή τής Ισης 
άμοιβής είνζ;:

Πρώτον, Ε zp-Spo 22 τζρ. 1 τού Ελληνικού Συντζγμζ
το ς τού 1975 τοό άνζ^έρε: ρητά δτ: «ττΕτες οί έργζζόμενο:, 
Εετζρτήτως ούλου ή ί/.λης οτζκρίσεως. ο:κζ:ού·/τζ·. Ισης 
άμο:βής, 0;' Ισης άςίζς τζρεχοαένην έργζτίχ/».

Δεύτερον ή 100 Διε-ύνής Σύμίζτη Έργζτίζς τού 1951 του 
κυρώ-ύην.ε Εο τή-ν Έλλάοζ μέ Εν Ν. 46/77, τοό άοορά έτ.ί
σης «τή·υ ίσότητζ άμο'.βής μετζςό άρρένων κζ: 3 ηλεων έργζ- 
ζομενων έργζτίζν Ισης άτίζς». κζ·5ώς κζ: ::άςορες άλ
λες ::ζτάτε:ς τοό έύμμετζ μόνο άνζρέροντζ! ττό ·3έμζ.

Στον τσζέζ τής Ιτης μεταχείρισης ότάρχε: Ε άρ·3ρο 4 τζρ. 
2 τού Συντά-/μζτος τού 1975 τοό όριζε: ρητά δτ: «Έλληνες 
κζ; Έλληνίοες έχουν Ισζ ;:ν.ζ:ώμζτζ κζ: ότοχρεώσεις».

Τό ζρ-3ρο 116 τζρ. 1 όμως Εζρέρε: ότ: «όο'.στζμενζ: ϊ:ζ- 
τάςε:ς Ετ:βζΚουσχ; εις τό άρ·3ρον 4 τζρ. 2 τζρζ;ζένουν έν

ίτχύε: μεχρ: τής ϊ:ά νόμου· κζτζργήσεώς τους Ε ίρζϊυτε:: 
:έ- μέχρ: 'τής 31.12.1982».

Η Έλλάεζ έχε: λο:τΕν ότοχρέωτη νά συιμμορςωνε: μέ τήν 
όίηγίζ 75/207 γ:ά τό χρονσ/.ό ::άτττ·μζ Εό 1.1.81 έως 31. 
! 2.82 τοό οέν καλύττετζ: Εό τό Σύνταγμα.

0: γεντ/.ές ::ζκηρύτε:ς τών ζρ·3ρων 22 καί 4 τού Συν
τάγματος τοό κα·5:ερώνουν τ:ς άρχές τής Ιτης αμοιβής κζ: 
τής Ιτης μεταχείρ:της Εδρών καί γυναικών. κα·3ώς κζ: οί 
άμετζ ή εμμεσζ Εζοερομενες ττό ·3έμζ ::ζτάτε:ς ζλ/.ων νό
μων ή τυλλογτκών τυμβάτεων είνζ: -ρ/ωττο ότ: οέν έρζρμό- 
ζοντζ: ττή χώρα μας.

Ετε::ή ή Κυβερνήτη ίέν έχε: τζρε: τά Εαραίτητα μέτρα 
γ:ά τήν τροώ·3ητη τών αρχών τής Ιτης άμο:βής καί τής 
Ιτης^ μεταχείρ'.της.

Έτε:οή τ:ττεύουμε ότ: ττήν Ελλάδα ο! τυν-ύήκες είνζ: 
ώριμες γ:ά τήν υίο-ύέτητη κανόνων ότως ή έτατςάλιτη τών 
εόκα:ρ:ών τών γυνα:κών ττήν έργζσία. ή δ:ασοάλ:τη τής !- 
τότητας μετζχείρ:της. Ε δικαίωμα Ιτης άμο:βής γ:ά Ιδ:ζ 
δουλειά κλτ,. τοό ·3ά όδη*;ούταν τε <κ:ά τημζντική βελτίωση 
τής ·3έσης τής γυναίκας άλλά κζ: τού άνδρα έργζζόμενου 
καί ττήν τροώ-3ητη τής Ιτότητζς τών δύο φύλων.

Προτείνουμε τήν ζμετη τροτζρμογή τών διατάσεων τού 
Έλλην.κού δ'.κζίου ττίς δ:ατάσε:ς τών οδηγιών 75 vjz; 76 
τής ΕΟΚ.

__________________Ά·3_ήνα, 13 Άτερίλη 1.981

Ό σοοτείνων βουλευτής 
Λ. ΚΕΡΚΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΓ '

Άρ-3ρο 1.

Κχ·3:ερώνετα: ή άρχή τής ιτότητζς τών άμο:βών μετζςυ 
έργζζσμένων Εδρών y.z; γυνα:κών, τοό τερ:λαμβΕετζ·. στό 
άρ-Spo 119 τής Συνθήκης τής Ρώμης. Ή άρχή ζότή τημζί- 
νε: ότ: γ:ά όμ·ο:α έργζσία ή γ:ά έργατίζ ττήν ότοία Εοδί- 
δετα: Ιτη άςία. έσζλείφετζ: κάθε ϊ:αφορά ττίς τυνθήκες ά- 
μο:ίής βασισμένη στό φΰ).ο.

Έίδ'.κώτερα. όταν χρητ:μοτο:είτα: ενζ σύστημα έταγγελ- 
μζτ:κής τας:νό;υητης γτά τον κζθορ'.τμό τών αμοιβών, αύτό 
τό σύστημα θά τρέτε: νά βζσίζετα: τέ κοινά κρ:τήρ:α γ:ά 
Εδρες καί γυναίκες έργαζόμενους καί νά εφαρμόζεται μέ 
τρόττο ώστε νά άτοφεύγετα: ότο:αδήτοτε δ:Ερ:ση λόγω φύλου.

Άρθρο 2.

Κζθ:ερώνετζ: ή άρχή τής Ισης μεταχείρισης άνδρών καί 
γυνα:κών όσον αφορά τήν Εάληψη έργζτίζς. συμτερ:λαμία- 
νομένης καί τής τρόζγώγής. τήν έταγγελματ'.κή κατάρτιση, 
τή μετεκταίδευτη. τις σώθηκες έργζτίζς καί τους όρους ά- 
σόλυσης. Ή άρχή αυτή σεριλαμβΕε: καί κά-3ε ϊ:Ε.ρ:τη βα
σισμένη στό φύλο σου άφορά ε!δ:κώτερα ττήν οικογενειακή 
κχτΕτζση.

Άρθρο 3.

Ύσοχρεώνετχ: ή Κυβέρνηση νά σάρε: τά Εαραίτητα μέ
τρα ώστε νά είνζ: δυνατή ή νομ:κη διεκδίκηση (Εό τις θί
γόμενες) τού δικαιώματος γιά Ιτη άμο'.βή. καί Ιση μετζχει-
?-η·

•Ειδικότερα ό εργαζόμενος ή ή έργζζόμενη σου θεωροΕ ότ: 
θίγονται άσό τή μή εφαρμογή τών αρχών τής ισότητας αμοι
βών καί μεταχείρισης, μπορούν μετά Εό προσφυγές τους στά 
ζρμόδ:ζ όργανα νά προσφύγουν καί στά δικαστήρια.

Άρθρο 4.

Καταργούντα: όλες ο! νομο-3ετ:κές, δ:ο:κητ:κές, κχχν:ττ:- 
κές δ:ζτάςε:ς που είνα: Ετίθετες στις άρχές Ε,ς Ισης άμο:- 
βής κζ: τής ίσης μεταχείρισης.


