
Έ-t του σχεδίου' νόμου - χυρώσεως τή; fc’ 100
Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας Sspt ««τητος της 3Vtf'i'·' 
ίης μεταξύ άρρενων χαί -Sr,λέων εργαζόμενων ϊι εργασίαν
ίσης άξίας».

Προς τήν Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν των 'Ελλήνων

1. Ή ύπ’ άριθ. 100 Διεθνής Σόμβασις Εργασίας , εύη-
Συνδιασχέθεως

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

φ ί σθη κατά την 34ην σόνολον τής Διεθνούς _νν::3τ'/.νη; 
Εργασίας, ή οποία συνήλθεν εν Γενεύη κατα μήνα Ιονν 
τού'έτος 1951. και άποτελεί έχτοτε μίαν των βασιχωτερ 
συμβάσεων τής Διεθνούς Όργανώσεως ’Εργασίας.

ιον
ων

Ή γεν;-/.ή : 
μόνης συμβασε

τής Ε.Ο.Κ.

εφαρμογής ή άρχή τής ίσότητος αμοιβής μεταξύ άρρενων και 
θηλέων εργαζομένων ϊί εργασίαν ίσης άριας, είναι ίέ"/ν
το·. ή εθνική νομοθεσία, παν .σύστημα καθορισμού τής αμοι
βής χαθιερωμένον ή άνεγνωρισμένον ko τής νομοθεσίας, at 
συλλογιχαί συμβάσεις, α"τ:ν-ς χατά το κανονιστικόν αυτών 
περιεχόμενον έπιτελούν πράγματι «νομοθετικόν» έργον ή και 
συνδυασμός τών ανωτέρω μέσων.

Εις το άρθρον 3 προβλέπεται ή λήψις μέτρων πρός έν- 
θάρρυνσιν τής αντικειμενικής έχτιμήσεως χαί άξιολογησεως 
τών απασχολήσεων επί τή 5άσε: τών έπι μέρους εργασιών τας 
όποιας περιλαμβάνουν αύται. Εις τα αυτό άρθρον προβλί-,ε- 
ται ότι α! ακολουθητέα·. μέθοδοι διά τήν άξιολάγησιν τών 
άπασχολ.ήσεων δέον να θεσπίζωνται δΓ άποφάσεως τών αρμο
δίων αρχών ή τών συμβαλλομένων μερών, έφ’ όσον το ύψος 
τής αμοιβής χ,αθορίζετat δυνάμει συλλογικών συμβάσεων. Τέ-

ιοκόπτει έκ τού γεγονότος ότι αΰ- λ-ος, όριζε
ον ύπό 81 έπί συνόλου 125 Κρα- ζόμεναι ε!
οίς καί πάντα τά Κράτη—Μέλη σ:ν τών π

θούν άντί-ί
; άμοιβής μετάξύ άνδρών και γυ> ρένων και

1'·"» τιτέλεσιν εργασιών, δεν δόνανται νά θεω»η-

ναιχών, xatTOt σχετιχως παλαιόν χατεστη Ιδιαιτέρως έπίχ,αι- 
ρον χατά τόν τελευταίον παγκόσμιον πόλεμον χαί είδιχώτερον 
χατά τά τελευταία ετη τούτον, λόγω τής χατά μεγάλον πο- 
σοστον άντίχαταστάσεως τών άνδρών' ύπό γυναικών εις πλεί- 
στα επαγγέλματα. “Αλλωστε ή διάκρισις μεταξύ «άνίριχών 
εργασιών» χαί «γυναικείων έργάσιών»ν χαθιερωθεΐσα, εις τάς 
πλεΐστάς τών περιπτώσεων, όπ’ αυτών τούτων τών άρρενων 
εργαζομένων εσχεν ώς συνέπειαν τήν δημιουργίαν προβλημά
των εις τήν αγοράν εργασίας, περιορισμόν τής έλευθερας επι
λογής εργαζομένων χαί τήν παρακώλυσιν τής ορθολογικής 
χρησίμοποίήσεως την διαθεσίμου εργατικού. δυναμικού. Βε
βαίως ούδείς ipvir ’at ότι εις εργασίας τινάς ύφισταται χατα 
Την τνπ'.χήν αυτών μορφήν, προτίμησις-λόγω χαλλιτέρας άπο- 
δόσεως εις θήλεις μισθωτούς (π.χ. tnt οικιακού έμμίσ-Sov 
βοηθού, στενογράφον, δ'αχτυλογράφου χλπ.). Ούδείς επίσης 
άρνείται ότι ύπάρχουν χαί εργασία! τάς όποιας δόνανται νά 
παρέχουν μόνον γυναίκες (π.χ. ή εργασία τής τροφού). Προ-· 
βλήμα ανακόπτει χνρίως εις έχείνας τάς εργασίας είς τάς 
όποιας δόνανται νά απασχολούνται τόσον άνδρες όσον καί γν- 
ναίχες με τήν αυτήν τνπιχώς άπόδοσιν..

3. Τό θέμα τής ίσης αμοιβής ϊι’ εργασία-, ίσης αξίας ει- 
χεν απασχολήσει τήν Διεθνή Όργάνωσιν "Εργασίας άπό τής 
σνστάσεως αύτής; περιληφθείσα μάλ.ιστα εις τόν Καταστα- 
~----.όν Χάρτη·/ -αυτής, όν έτε·. 1919, ό όποιος εν άρθρω 41 
ώριζεν ότι «ή άρχή τής ίσης αμοιβής, ανεξαρτήτως «ρόλον, 
$Γ εργασίαν.ίοτ,-ς αξίας ήτο ίΐιαιτέρας χαΐ επειγοόσης σπον- 

",ά χαί τό προοίμιον τον νέον Καταστατιχοΰ 
ό όποιος έτέ-3η έν ίσχνϊ εν ετει 1948, 

νά ίελ.τ'.ω·3ονν αί τνν-όήχα! εργασίας 
, ή <·ίση εργασία, ίση αμοιβή»'. Τέλος με 

.ητος τής αμοιβής έχουν έπανειληυμένως 
εΐϊ'.χ.α! Έπιτροπαι χα! Π εριςερειαχαί

ίαιοτητ
Χάρτου τήα 
επιβεβαιε στ 
ίνα ίπ:χυρ»ν->> 
τό ζήτηυα τη.·. 
άσχολη-5ή ϊιάφορ.. εί’ίιχσ 
Συνίιασχέψεις τής Α.Ο.Ε.

4. Ή Αιε·3νής Σννϊιάσχεψις Εργασίας, ΐιαπιστοΰσ2 ότι 
όξηχολουΑονν υφιστάμενα! ϊιαφοραί "μεταξύ τής χμοιβής άρ-, 
ρένων χαί -ληλέων εργαζομένων, έτάχ-3η έπανειλημμένως υπέρ 
τής εφαρμογής τής αρχής τής ίσότητος τής αμοιβής ΐιά 
αποφάσεων ή είΐιχών ψηφισμάτων. Τέλος ϊέ, όΓ άποφάσεως 
τοΰ Διοιχητιχοΰ Συμβουλίου τοΰ AJT.E. τό ζήτημα τούτο ένε- 
γράφη είς τήν ήμερησίαν ϊιάταξιν τής ΣυνΣιασχέψεως. ή 
όποια άποΒεχ-5είσα τήν υπό τής τυστα·3είσης είΐιχής έν πρσ- 
χείμένω ’Επιτροπής :ιατυπω·3εΐσαν πρότασιν, ΐψήφισε τήν 
6ηγ Ίον/ίου :1951. τήν ΰπ’ άρι-3. 1(Χ) Διεθνή Σόμβασιν ’Ερ-, 
γασίας «περί ίσότητος τής αμοιβής μεταξύ άρρενων χαί -$η- 
λέων εργαζομένων ϊι’ εργασίαν ίσης αξίας» χαί τή-/ συμπλ,η- 
ροϋσαν ταότην όπ’ άρι-3. 90 Διεθνή Σόστασιν Εργασίας.

5. Είς τό άρθρον 1 τής Συμβάσεως Ϊιευχρινίζονται ό όρος 
«<άμοιβή»> χαί ή φράσις άίσότής· άμοιβής μεταξύ άρρ« · χαί 
θηλέων εργαζομένων ϊΓ εργασίαν ίσης αξίας». Et · νρ- 
θρον 2 προίλέπονται οί μηχανισμοί ΐΓ ών Βύναται ·. -.ιχη

Είς τό άρθρον 4 τής χυρουμένης συμβάσεως προβλέπεται 
ή άνάγχη καταλλήλου συνεργασίας μεταξύ τών ενδιαφερομέ
νων έργοδοτιχών χαί εργατικών οργανώσεων ίνα καταστούν 
άποτελ,εσματιχα: α! διατάξεις ταότης.

Είς τό άρθρον 5 ορίζονται τά τής άναχοινώσεως χαί τής 
"καταχώρησεώς τών επικυρώσεων τών Κρατών—-Μελών ύπό 
τού Γενικού Διευθυντοΰ τού Διεθνούς Γραφείου Εργασία;' 
ένώ είς τό άρθρον 6 προβλ-έπονται τά τής ένάρξίως ίσχ 
Τής παροόσης συμβάσεως. ·

Είς τό άρθρον 7 ορίζεται ότι τά Κράτη-—Μέλη τής 
Δ.Ο.Ε. θά έδει όπως είς τάς άνακοινουμένας πρός τον Γε
νικόν Διευθυντήν τού Δ.Γ.Ε. δηλαόσεις αναφέρουν είς ποια 
εδάφη αναλαμβάνουν τήν ΰποχρέωσιν νά εφαρμόζουν τάς δια
τάξεις τής παροόσης συμβάσεως μετά ή άνευ τροποποιήσει»· 
ώς επίσης καί τούς λόγους οίτινες ενδεχομένως καθισπού- 
ταότην άνεφάρμοστον. ’Εν συνεχεία έν τψ αΰτω άρθρω όρί 
ζεται ότι δόνανται τά Μέλη διά νεωτέρας ϊηλ,ώσεώς των ν· 
παραιτούνται έν όλ.ω ή έν μέρει επιφυλάξεων διστυπωθεισώ 
διά πρ.ογενεστερας δηλώσεώς των ή νά τροποποιούν · τ 
όρους πάσης προγενεστέρας ϊηλώσεως αυτών.

Τέλος εις το άρθρον 8 ορίζεται ότι είς τάς δηλώσεις 
τών Κρατώ·/—Μελών δέον όπως άναφέρεται έάν αί ϊιατά- 
ςεις τής συμβάσεως έχουν εφαρμογήν μετά ή .άνευ τροπαποιήτ 
σεον καί είς -ήν δευτέραν ταότην περίπτωσιν είς τ! συνίσταν- 
ται αί έν λόγω Τροποποιήσεις.

6.: Ή ισχόουσα οικεία Ελληνική νομοθεσία περιέχει "ί·"·'■ 
τάξεις προβλεποόσας καί καθιεροόσας τήν ισότητα ά, · ' ; 
άνδρών καί γυναικών είς διαφόρους τομείς άπασχολήσέως ή 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητος. Είδικώίερον: --’· '

aj Αναφορικός πρός τούς μισθωτούς τού . ΔήμοσΓου " καί 
τών Ν.Π.Δ.Δ. ’καί Ο.Τ.Α.. τούς _σά/δεομένους μετ’ αώτων 
διά σχέσεως εργασίας δημοσίου δικαίου ύφίστατάι πλήρης 
έξομοίωσις έξ έπόψεως άμοιβής μεταξύ άνδρών καί γ-να'-ί 
κών, προβλεπομένη τόσον ύπό τού Υπαλληλικού Κώδικάς (¥Γί 
18Μ/1951) όσον καί ετέρων γενικών ή ειδικών διατάξεων 
αί όποίαι ούδεμίαν ποιούνται διάκρισήν ώς πρός τήν άμη-βήν· 
τών εργαζομένων άμφοτόρων τών. φύλων» . ί 1 ,

^)" Αναφορικώς προς τούς μισθωτούς τών ώς: άνω .το
μέων τούς" συνδεόμενους μετ’. αυτών διά Γχέτεως εργασίας

τών Ν.Π.Δ.Δ. χά· Ο.Τ.Λ1 επήλθεν ώσαύτωό -ξιν* 
μεταξύ.· άνδρών' χ.<; -υναεκών ώς. πρός" τήν εήχοιβήν, 
υπογραφής είοικων συλλογικών συμβάσεων έργαοίας



— 2 —

t, όμοιας iç-fwfc ίι«-ητ«»ών ί«?ά«ων ή s;à 'ή; ^ 
Σόσεως Κοινών Ύαοοργικών Ααοφασεων κ*·* "V «»<> -Cj
ΝΆ. 1198/1972 αροβλεαομένηνΣιαϊικασιαν. , . .

γ) Τέλος. άναφορικώς αρός toi; μισθωτοος tco; ara-. 
?&λοι>αενουσ tic tsv ιΣιωτικον τομέα *ήr oixc/Oata;, -■/

’Αφού άαεφάσισε τήν άαοΣοχήν Σιαφόρων rpotctiiwv σχετι
κών rpô; τήν ισότητα τής άμοιβής μεταξύ άρρένων /.a·. θη
λέων εργαζομένων Σι εργασίαν ίσης άξίας. ζήτημα άαοτε/.ούν 
to έβΣομον σημείον τής ήμέρησίας Σιατάξεως τής σονόΣοο.

Αφού άστεφάαετεν όπος at αροτάσεις αύται λάβοον τον Tu
rov Σιεθνούς σομβάσεως.

Άσοσέχεται σήμερον 29r,v Ίοονίοο 1951 τήν ώ; έσεται 
σόμβασιν. ήτ’.ς θά άτοκαλήται Σύμβασις αερί ισότητο; τής
άμοιβής, 195,1.

ν γ VI ^ « w r · · » ■ - ' — .WW---. -1 * V » — ■ t ^

ΐρών καί γυναικών, oroo τούτο είναι Σονατον, η το’ολαχισ^ον, 
ή σμίκρονσις τής μεταξύ τούτων μυθολογικής Jtajcράς tva,
εν
λ Εκ
ναικι
τού Α.Ν. 435/1968 έκΣιΣοχένων Κοινών 'Τττοοργικών Aro-
φασεων.

7. Έν ό4'£> των ανωτέρω καί λαμβανομένου or οψιν οΤι 
ή Ελλάς. ίΣροτικόν Με!1 ος τοΰ Α.Ο.Ε.. Σιαθότει λίαν rpo- 
οΣεοτιν.ήν καί φιλεργατικήν νομοθεσίαν έ'χοοσα κορώσει μέ
χρι σήμερον αερισσοτέρας Σιεθνείς σομβάσεις εργασίας έναν
τι «ολκών μεγάλων καί οικενομικώς "ρεηγμένων χωρών και 
ότι το έτος 1945 άνεκηρόχθη ότό τοΰ Ü.H.E. ως Διεθνες 
Έτος τής Γνναικός, ε’ισηγοόμεθα τήν ψήφιτιν τοΰ ϋττοίαλλο-
μένοο νΟμοσχεΣίοο.

8. Τονίζεται ότι, κατά το άρθρον Σεότερον τοό orè κρι- 
ίΐν σχεϊίοο τίθεται έν rap. 1 ή άρχή xaî ή κόρωσις εν μή 
εκαληρώσει κατά râpâtαπν τών Σιατάξεων τοό ap-Spou 2 τής 
κοροομέντ,ς σομίάσεως καθιερώσεως ίσης αμοιβής μετοξο άρ
ρένων καί θηλέων Σιά σολλογικών σομβάσεων εργασίας ή άττο- 
φάσεων Σιαιτησίας (Σιά τών όαοίων καθορίζεται- rap’ τ,μίν 
κατά κύριον λόγον, ή αμοιβή εργασίας) καί είτα καθορίζε
ται (rap. 2) £τι ή αρχή αότη θέλει ίσχύσει αλήρως μετά 
εαρέλεοσιν «ενταετίας ari τής ένάρξεως ίσχόος τής κοροο- 
μένης σομβάσεως (άρθρ. τρίτον) μή άτοκλειομένης τής στα
διακής καθιερωσεώς της. Το αότό ισχύει κατά τήν ταράγρα- 
φον 3 καί Σιά σάς κατ' έραρμογήν τών Σιατάξεων τοό Α. 
Ν. 435/1908 καί Ν.Λ. 1198/1972 ροθμίσεις τής αμοιβής 
■έργασίας.

9. Έν τέλει Σέον να λεχθή ότι Σιά τής Σονάμει τοό σχε- 
ίίοο κορεσμένης σομβάσεως Σεν ετηρεάζεται ή τοχόν Σ-.aço- 
poro-ίησις άμοιβής εργασίας μεταξύ άνΣρών και γοναικών ? ο
ν άμει ατομικής σομβάσεως εργασίας βαινοόσης Ση/.αΣή rεfαv 
τών ελάχιστων ορίων αμοιβής, τών καθοριζόμενων ôro σολ- 
λογικών σομβάσεων εργασίας ή άτοσάσεων Σιαιτησίας,

Έν Αθήναις τή 9 Άαριλίοο 1975 
ΟΙ ΓΠΟΓΡΓΟΙ

ΕΈΩΤΕΡΙΚΩΧ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΝ
ΔΉΜ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΑΑΣΚΑΡΗΣ

Άρθρ ον 1.
Εις τήν rαροόσαν σύμβασιν:
α) Ό όρος ο.άμΟίβή» σερ-.λαμβάνει το ημερομίσθιον ή τήν 

σονήθη αντιμισθίαν, βασικήν ή κατωτάτην ώς και râv έτε
ρον όφελος καταβα/.λόμενον. αμέσως ή εμμέσως, εις χρήμα 
ή εις είΣός ό-.:ο τοό έργοΣότον εις τον εργαζόμενον έναντι 
τής άσασχολήσεως αότοό.

β) Ή έκφρασις «ίσότης άμοιβής μεταξύ άρρένων καί θη- 
λέων εργαζομένων Σι’ εργασίαν ίσης άξίας» άναφέρετα: είς 
το έσίσεΣον άμοιβής τό καθοριζόμενον άνεο Σιακρίσεως βασι- 
ζομένης έτσι τοό φύλοο.

Άρθρον 2. ι
— 1. Έκαστον Μέλος οφείλει îtà μέσων τροσαρμοζομένων 
ττρος τάς ίσχοοόσας μεθόΣοος Σιά τόν καθορισμόν τοό έτπ- 
τιέΣοο τής άμοιβής, νά ένισχύη καί καθ’ δ μέτρον τοότο wov- 
άΣε: rpi; τάς έν λόγω μεθόΣοος, νά έξασφαλίζη τήν εφαρ
μογήν εις άσαντας τοός ΐργαζ-ομένοος τής άρχής τής ίσης 
άμοιβής μεταξύ άρρένων καί θηλέων εργαζομένων Σι’ εργα
σίαν ίσης άξίας.

2.'Ή άρχή αότη Σόναται νά έφαρμοσθή μέσω:
α) είτε τής εθνικής Νομοθεσίας,
β) είτε σαντός σοστήματος καθορισμού τής άμοιβής καθι- 

ερωμένοο ή άνεγνωρισμένοο urè τής Νομοθεσίας,
γ) είΐε σολλογικών σομβάσεων σοναστομένων μεταςύ ίfγ-ο- 

Σοτών καί εργαζομένων,
Σ) είτε Σιά σονΣοασμοό τών Σιαφόρων τούτων μέσων.

"Άρθρ ον 3.
1. Έφ'-_όσον τοιαότα μέσα θά Σύνανται νά Σιεοκολόνοον τήν 

εφαρμογήν τής σαροόσης σομβάσεως. Σέον όσως λαμβάνωνται 
μέτρα σρός ένθάρρονσιν τής άντικειμενικής έκτιμήσεως τών 
ατασχολησεων έ-rt τή βάσει τών εργασιών τάς όσοίας rcpi- 
λαμδάνοον.

2. Αι άκολ-οοθητεα: μέθοΣο: Σιά τήν έν λόγω έκτιμησιν 
Σονανται νά άτοτελέσοον άντικείμενον άτοφάσεων είτε έκ μέ- 
ροος τών άρμοΣίων άρχών. είς ό,τι άφορά τόν καθορισμόν 
τοό έπαέσοο άμοιβής, είτε, εάν τό έπ'σεΣον άμοιβής έχη 
καθορισθή Σονάμει σολλογικών σομβάσεων. έκ μέροος τών 
σομβαλλομένων μερών.

3. Α! Σιαφοραί μεταξύ έπαέΣων άμοιβής α! άντιστοιχοό- 
σαι, ανεξαρτήτως φόλσο εις Σιαφοράς rpoy.orTO-όσας έκ τής 
τοιαοτης αντικειμενικής έκτιμήσεως τών ôrô έκτέλεσιν εργα
σιών Σέον όπύς μή θεωρούνται ώς αντίθετο: -ρίς τ'-- r; 
χην τή; ισότητο; τής άμοιβής μεταξύ άρρένο'·. καί θηλέων 
e:v5‘':ii£vmv ÈîvîîIïv 7-rr- 'ï-f'ï-

ΣΧΕΔΙΩΝ NOMOT
Il toi κορώσεως τής or’ άριθ. 100 Διεθνούς Σομβάσεως ’Ερ

γασίας rspi ισότητο; τής άμοιβής μεταξ-ύ άρρένων'καί θη- 
λκο-, εργαζομένων Σι’ εργασίαν ίσης άξίας.

"Αρθρον Πρώτον.
Κοροότα: καί κταται ίσχύν νόμοο ή or’ .άριθ. 100 Διε

θνής Σόμβασις Εργασίας «rep'i τής ισότητο; άμοιβής μετσ- «ρ„____ μλ,. - ,. „ ,
ςο αρρενων και θη/.εων εογα.οαενων Σι εσ-'ασιαν ιση: α- . ; . - . Ν . . · ς· ;
ξίας», ψηφι-σθείσα κατά τήν 34ην σ-ύνοΣον τής Διεθνούς Σον- ν-^οενων οργανώσεων εργε.ττω. κν.
Σιασ-κέψεως ’Εργασίας τού τος 1951, ής τό κείμενον έν «Î ειατα,εις της ra:o-i-
Έΐ,ληνική μεταφράσει καί Γαλλικώ -ρο^τοτοπω έχει ώς

εργα,ομενων Σι" εργασίαν ίσης ασιας.

Άρθρον 4.

σης σομβάσεως.

εζεται.
ΣΤΜΒΑΣΙΣ 100.

Περί ισοτητος τής άμοιβής μεταςύ άρρένων καί θηλέων ερ
γαζομένων Σι’ εργασίαν ίσης άξίας.

Ή Γενική ΣονΣιάσκεψι; τής Διεθνούς Όργανώσεως Έ:- 
γασίας οογκλη-θείσα έν Γενεύη ore τοό Διοικητικού Σομβοο- 
λίοο τοό Διεθνούς Γραφεί ou Εργασίας κσί σονελθοόσα aô- 
yÔ-Si τήν 6ητ* Ίοονίοο Ί951 κατά τή-y 34ην σύνοΣον αύτής.

Άρθρον 5.
At hbr/j.0: έπκορώσεις τής ααρούσης σομβάσεως άνικοι- 

νοόνται, είς τόν Γενικόν Διεοθοντήν rcj Διεθνούς Γραφείοο 
Εργασίας rap ού καί καταχωρίζονται.

Άρθρον 6.
1. Ή rapo-ύσα σύμβασι; Σεσμεύ; μόνον τά Μέλα τής Διε

θνούς Όργανωσεω- '^-γασίας. ών ή έπκύρωσ-.ς έχε: κατα-· 
JTTO toc . !£U'S'j^Tcy.


