
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΗΚηΕΣΗ

'Στο Σχέδιο Νόμου «Εφαρμογή της αρχής της ισότητας 
των δύο ούλων ττον τομέα των εργασνακών σχεσεω. -.

Προς τη Βουλή των Ε/.λήνο>>· 

λ'. ΓΕΝΙΚΑ

1. Σκοπός του Σχεδίου Νόμου.
Η Κυβέρνηση συνεπής προ; τις εξαγγελίες που έκα-ε 

—ρος τον Ελληνικό λαό ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Ανδρε ας 
Π απανδρέου και εξειδίκευσε ο Υπουργός Εργατιάς Ενα 
γελος Γιαννόπουλος ,σχετικ.ά με τη λήψη θεσυικών μετρώ / 
^:α τη βελτίωση κα: τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών 
σχέσεων ττη χώρα μας καταθέτει ττη Βουλή ττρο.ς ψήφι
σή Σχόο.ο Νόμον με τίτλο «Εφαρμογή της αρχής της θεό
τητας των δύο φύλων ττον τομέα των εργασιακών σχέ
σεων». ............ r' '“’

Ατό μιαν άλλη γενικότερη σκοπιά, το Νομοσχέδ:ο αυτό 
έρχεται να υλοποιήσει πάγια επιδίωξη της Κυβέρνησης 
για δημιουργία πραγματικών συνθηκών ισότητας ανάμεσα 
στα δύο φύλα όΐ.τως είχε εξαγγελθεί προεκλογικά. Στα 
πλαίσια αυτά το προς ·ψήφ ιση Νομοσχέδιο συμπληρώνει την 
προσπάθεια του έγινε μέχρι τώρα με την έν.δοση του Νόμ.ου 
Ί329/83~γ:α γην «εφαρμογή της συνταγματικής αρχής 
‘της ισότητας ανορών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα 
θ.λπ», κ-α: καλύττε: την ισότητα των δύο φύλων και στον 
■χτίσου ευαίσθητο τομέα των εργασιακών σχέσεων, δηλαδή 
σε ότι αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την 
εταγγελματική κατάρτιση, την πρόσβαση, στην απασχόληση, 
την αμοιβή, τους λοιπούς όρους και συνθήκες εργασίας, 
όπως ειδικότερα αναφέρετα: παρακάτω στην ανάλυση των 
επί μέρους διατάξεων. - .-

2. Το ισχύον νομικό καθεστώς.-'—..'-· ■ *·-·
α) Συνιταγμασικές διατάξεις. ·.·> ' 1
Στο Σύνταγμα του 1973 διατυπώνονται, για πρώτη φο

ρά σε συνταγματικό χάρτη στη χώρα μας, ειδικές διατά
ξεις σχετικά με'την ισότητα των φύλων. - - :··' ι

Πρόκ.ειτα- για τα άοθρα 4 παρ. 2 και 22 παρ. 1 εδαφ. 
'6, ·'·-· - ·■·■■■.■ -:·· .-ιν · . . ■;

Το άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος επιτάσσει την ισό
τητα πων φύλων. «Έλληνες καί Ελληνίδες έχουν ίσα δι
καιώματα και υποχρεώσεις». Η διάταξη αυτή αποτελεί 
εξειδίκευση του γενικότερου κανόνα της ισότητας των πο
λιτών. που υπήρχε ανέκαθεν σ’ όλα τα Ελληνικά Συντά
γματα («Ο: ‘Ελληνες είναι ίσο: ενώπιον του νόμου»), και 
που διατοπώνεπαι και στο άοθρο 4 π·αο. 1 του Συν/τος του
1975.

Ο κ.ανάνας της ισότητας των φύλων διαπνέει ολα τα ατο
μικά και κοινωνικά δικαιώματα που καθιερώνει το Σύντα
γμα ^π.χ. το ατομικό δικαίωμα για ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας (άρθρ. 5 παρ. 1). το κοινωνικό δικαίωμα 
για εργασία (άρθρ. 22 παρ. 1 εδάφ. α) και για επαγγελμα
τική εκπαίδευση και κατάρτιση (άρθρ. 16 παρ. 7) κλπ. " "" 

—Σχετικές με το άρθρο 4 παρ. 2 είναι και οι διατάξεις 
του άρθρου 116 παρ. 1 και 2 του Συν/τος σύμφωνα με τις 
οποίες:

αα) «Υφιστάμενα·, διατάξεις, αντιβαίνουσ-α· εις το άρθρο 
4 παρ. 2 παραμένουν εν ισχύ·, μέχρι της δια νόμου κατσογη- 
σεώς των, το θραδύτεοον δε, μέχοι της 31ης Δεκεμβρίου 
1982» (άρθρ. 116, 1)!

Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται μία μεταβατική περίο
δος 7 ετών για την τροποποίηση προγενέστερων του Συντά
γματος διατάξεων, που είναι αντίθετες στον κανόνα^της ισότη
τας των φύλων. Ενώ όλες οι διατάξεις οι μεταγενέστερες 
του Συντάγματος πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 4 
παρ. 2. διαφορετικά είναι ανίσχυρες σαν αντισυνταγματικές.

6β) /(Αποκλίσεις εκ των ορισμών της παρ. 2 του άρθρου 4 
επιτρέπονται μόνον δ ι’ αποχρώντας λόγους εις τας ειδικούς 
υπό του νόμου οριζόμενα; περιπτώσεις (Άρθρ. 116, 2).

Οπως προκύπτει από τις σχετικές συζητήσεις, στην Αν 
θεωρητική Βουλή και όπως έκρινε και το Συμβούλιο της I 
πικρατείας (Απόφαση 3217/77), το άρθρο 116 παρ. 2 πρ 
πει να ερμηνεύεται στενά και περιοριστικά. Αποκλίσεις επ 
τρέπονται μόνον σε εξαιρετικές και περιορισμένες σε έκ.τατ 
και περιεχόμενο περιπτώσεις, εφόσον προβλέπονται συγκεκρ 
μένα από ειδικές διατάξεις νόμων και δικαιολογούνται ε·.σ 
από την ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας της γυναίκας (πς■ 
στασία μητρότητας, υγείας, οικογένειας, παιδική ηλικία), c 
τε από λόγους καθαρά «βιολογικούς».

Το άρθρο 22 παρ. 1 εδ. β του Συντάγματος επιτάσσει τη 
ίση αμοιβή «πάντες οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως φύλου 
άλλης διακρίσεως δικαιούνται ίσης αμοιβής δι’ ίσης αξίας π: 
ρεχομένην εργασία».

Σχετική είναι και η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 11 
του Συντάγματος, σύμφωνα με τη; οποία «Κανονιστικά! 1 
πουργικα: αποφάσεις, ως και διατάξεις συλλογικών συμβ; 
σεων ή διαιτητικών αποφάσεων περί ρυθμισεως αμοιβής τη 
εργασίας, αντιβαίνουσα: εις τας διατάξεις του άρθρου 2 
παρ. 1 εξακολουθούν ισχύουσαι μέχρι της αντικαταστασεω 
αυτών, συντελουμένης το βραδύτερον εντός τριετίας απο τη 
ενάοπεω: τη; ισχύος του παοόντος» (δη)., υέχοι της ΓΙ9
1978).

Η μεταβατική αυτή διάταξη καλύπτει όλες τις προγενέστε 
ρες του Συντάγματος διατάξεις και δεν αναστέλλει τη 
ισχύ και εφαρμογή του κανόνα της ισότητας αμοιβών του άρ 
θρου 21 παρ. 1 εδ. β του Συντάγματος.

Εξ’ άλλου η παρ. 2 του άρθρου 116 που επιτρέπει «απ: 
κλίσεις» αφορά μόνο το άρθρο 4 παρ. 2 και όχι το άρθρο 2 
παρ. 1 εδ. ί.

β) Διεθνής Σύμβαση Εργασίας αριθμ. 100.
Μέρος του εργατικού δικαίου, και μάλιστα δικαίου που υπεο- 

•σχύει «πάση; αντιθέτου διατάξεως νόμου» (σύμφωνα με το άρ 
θρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος) αποτελεί και η Διεθνής Σύμ 
βάση Εργασίας αριθ. 100 «περί ισότητας αμοιβής μεταξύ αρ 
ρένων και θηλέων εογαζομένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας-., πο 
κυρώθηκε με τον Ν. 43/1975 και άοχισε να ισχύει στ: 
6.7.1976. - --- ν- · - '.■.·· ;... ·. .

Στο άρθρ ο 2 της Δ.Σ.Ε. προβλέπεται ότι κάθε κράτο: 
μέλος οφείλει να εξασφαλίζει την εφαρμογή για όλους του: 
εργαζόμενους της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανορών κα 
γυναικών εργαζομένων για εργασία ίση; αξίας.

Στην έννοια της αμοιβής περιλαμβάνεται ο μισθός, κα 
κ.άθε άλλη πρόσθετη παροχή που καταβάλλεται από τον έργο 
ιδότη στον εργαζόμενο άμεσα ή έμμεσα, σε χρήμα ή τε είδος 
σε αντάλ/.αγμα της προσφερομένης εργασίας.

γ) Δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. · ο . -

Με τη; προσχώρηση της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοι
νότητες (1.1.1981) αποτελούν μέρος της Ελλη;·.κής Εργα 
τικής νομο-Sεσίας και υπερισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος και τις διατάξεις της Συνθήκη: 
προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ο: 
σχετικοί με τη; ισότητα των φύλων στον τομέα των εργασια
κών σχέσεων κοινοτικοί κανόνες. . >

αα) Από το Πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο, το άρθρο 119 
της Συνθήκης της Ρώμης, που αναφέρετα·. στην ισότητα της 
αμοιβής των εργαζομένων ανδρών και γυναικών, γ·„α ομοια 
εργασία και περιλαμβάνει στη; έννοια της «αμοιβής» το βασι
κό ή κατώτατο ημερομίσθιο ή μισθό και όλες τις λοιπές 
απολαυές που καταβάλλονται άμεσα ή έμμεσα σε χρήμα ή σε 
είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, λόγω της σχέσης 
εργασίας. · - .· .

ββ) Από το παοάγωγο κοινοτικό δίκαιο: Οι οδηγίες 7ο 7 
117/ΕΟΚ και 76/207/ΕΟΚ (1).

(1) Δεν γίνεται αναφορά στην οδηγία 79/7, σχετικά με τη·< 
εφαρμογή της αρχής, της ίσης μεταχείρισης στην κοινωνική 
ασφάλιση, δεδομένου ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν αφορά ασφα
λιστικά θέματα. . ... ' ·; ι : . .. ί
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To 1975. το Συμβούλιο των Ττουργών εξέδωσε την 0- 
αριθμός 75/117/ΕΟΚ «ζερ·ί_ζροσεγγύσεωη των νομο- 

ν των Κρατών μελών ζου αφορούν την εφαρμογή της 
; της ισότητας των -αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανϊρών 
ρυναικών» (Ε.Ε.Ν. 45 της 19.2.85). για να ζροωθή- 
Γην πράξη την υλοποίηση της αρχής της ισότητας μέσα 
-ην προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών (2). - ■

ί την οδηγία αυτή. η ίση 2μο:ίή καταβάλλετα: για ίσης 
; παρεχόμενη εργασία και όχι για όμοια εργασία όζους 
λεζε το αριθ. 119 της συνθήκης της Ρώμηςν,
Το 1976, το Συμβούλιο των Τζουργών Εργασίας με μια 
ρη Οϊηγία αρι-θ. 76/207 (ΕΕΝ 39 της 14.2.76) αντι- 
ζισε το πρόβλημα της ισότητας μεταχείρισης των δύο 
ν σ' όλο το πλέγμα των εργασιακών σχέσεων.

οϊηγία αυτή προβλέπει την εξάλειψη κά-θ-ε διάκρισης 
φύλου, σ’ ότι αφορά την ζρόσίαση στην αζασχόληση, τον 

γελματικό ζροσανατολισμό, την επαγγελματική κατάρ- 
y.a: εκπαίδευση. την εξέλιξη. τους όρους y.ai συνθήκες 
τιας καθώς ναι την αζάλοση. Αφορά όλους τους κλά- 
οικονομικής δραστηριότητας και επίπεδα εζαγγελματι- 
ιε,ραρχίας. Με τις ζαραζάνω Οίηγίεςγκαθ^ρώνετα: 

εέωση των Κρατών μελών για λήψη των ν.ατ αλ’ρήλων vc- 
τικών μέτρων με.τα οζοία.·3α εξασφαλίζεται: ? . ': ,

. τ~-
Η ίση αμοιβή y.ai η ισότης μεταχείρισης ΎΠΓΧεργαζοαέ-

Η ζροστασία των εργαζομένων αζό την αζύλυητ, ζου γι
α αν αντίϊραση του εργοδότου όταν αυτοί διεκϊικούν την 

;τα στις εργασιακές σχέσεις. .. ·Ι

Η ζληροφόρηση των εργαζομένων για τα δικαιώματα 
. zoo ζηγάζοον αζό την αρχή της ισότητας στον τομέα 
εργασίας. ;

Διατάξεις νόμων διαταγμάτων κλζ. (
-Εν.τός αζό τους ζεριορισμούς της εργασίας των εγκύων 
των μητέρων βρεφών ζροδλέζονται στην νομοθεσία μας, 
ένο: ειδικοί περιορισμοί της εργασίας όλων των γυναι-

ροκειται για ορισμένες προστατευτικές διατάξεις ζου ζε- 
εβάνονται κυρίως στο Νόμο ΔΚΘ του 1912 «ζερί εργα- 
γυναικών y.ai ανηλίκων)) και στα Διατάγματα ζου ένδο

ν για την εφαρμογή ταυ. Ο. διατάξεις αυτές αζηχούσαν 
αναγκη ζροστασίας των γυναικών και των ανηλίκων αζό 
εκμετάλλευση της μόλις α·>αζτοσσόμενης βιομηχανίας, 
α εποχή ζοο ακόμα δεν είχαν θεσζισθεί προστατευτικές 

έξεις για όλαυς τους εργαζομένους.

: ειδικοί αυτοί ζεριορισμοί εργασίας των. γυναικών εντάσ- 
αι σε δύο κατηγορίες.

-') Αζαγόρευση στις γυναίκες ανεξάρτητα αζό ηλικία 
τασχολούνται σε εργασίες όζσο γίνεται χρήση ορισμένων 
ινημάτων και αναφέρονται στη λίζανση κα-, καθαρισμό 
νών, κίνηση, αζασχόληση σε ατμοκρουνούς εργοστασίων, 
σμό μηχανημάτων καθαρισμού και συσκευασίας σταφίδων 
μηχανημάτων κατεργασίας ξύλου κλζ.

) Αζ αγόρευση στις γυναίκες ν’ αζασχολούνται σε ορισμέ- 
εζικίνδυνες βιομηχανικές εργασίες όταν έχουν ηλικία μι- 
ερη των 18 χρόνων, ενώ για τους άνδρες η αζαγόρευση 

, ισχύει για ηλικία μικρότερη των 16.
: αζ αγορεύσεις της zap. ο (αα) αζοτελούν δείγμα των 
'■όψεων μιας άλλης εζοχής και σήμερα είναι κοινωνικά 
αοεκτες κα: αντισυνταγματικές. Η ικανότητα οιεξαγω- 
μιας ειδικευμένης εργασίας πρέπει να κρίνεται με αντ·- 
ενικά κριτήρια για κάθε εργαζόμενο ανεξάρτητα αζό το

2) Ο: οδηγίες δεσμεύουν κάθε Κράτος μέλος των Ινυρω- 
ων Κοινοτήτων ως ζρος το εζιδιωκόμενο αποτέλεσμα, 
ουν όμως στις Εθνικές αρχές, εξ ολοκλήρου την αρμόδιο

ι να εζιλεξουν την μορφή κα: τα μέσα.

φύλο του. Έτσι όλες οι ζαραζάνω ρυθμ’σεις τροζοζοιούνται 
και ζροβ/.έζονται κοινές ρυθμίσεις και για τα δύο φύλα. Εζι- 
σης ο: αζαγορεύσεις της ζαραγ. ϊ (££) ζου θεσζίζουν διαφο
ρετικό όριο ηλικίας εισόδου στο εζάγγελμα για τις γυναίκες 
αζ" ότι για τους άνδρες. Με το Νομοσχέδιο αυτό τροποζοιεί- 
ται το όριο ηλικίας και ρυθμίζεται αυτό εν:α;α και για τα 
δύο φύλα.

Η ενιαία αυτή ρύθμιση είναι σύμφωνη και με το Σύνταγμα 
(άρθρο 21 zap. 1 και 3. ζροστασία παιδικής ηλικίας και νεό
τητας) και με τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας αριθ. 138 ζου 
έχε: κυρωθεί με τον Ν. 1182/81.

Πέρα αζό τις ζαραζάνω κατηγορίες «προστατευτικών» για 
τις γυναίκες διατάξεων υπάρχουν και άλλοι ειδικοί ζεριορι- 
σμοί της εργασίας των γυναικών ζου δεν θίγονται με το Νο
μοσχέδιο, χυτό.

Πρόν,ειται για τις διατάξεις Διεθνών Συμβάσεων Εργα
σίας ζου έχουν εζικυρωθεί με νόμο και υζερισχύουν κάθε άλ
λης νομοθετικής διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Σύν. 
τάγματος.

Αυτές είναι: ΗΔΣΕ αρ. 45/37 (ΑΝ 30/31.10.1955! 
ζθυ αζαγορεύει την αζασχόληση των γυναικών σε υζόγειες 
εργασίες στα μεταλλεία. Δεν υζάγονται στη ρύθμιση χυτή σι 
γυναίκες ζου κατέχουν διευθυντική .θέση, ζου αζασχολούνται 
σε υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, ζου κάνουν ζρχ/.τι- 
κή~ εξάσκηση ςτα υπόγεια τμήματα των μεταλλείων,-στα 
πλαίσια της εζαγγελματικής τους κατάρτισης και τέλος, αυ
τές ζου ευκαιριακά θα εργασθούν σε μη χειρονακτικές εργα
σίες στα υζόγεια αυτά τμήματα.

Η ΔΣ1Ε αρ. 89/51 (ΑΝ 30/31.10.1955) ζου αζαγο
ρεύει την αζασχ ληση των γυναικών την νύκτα στις βιομηχα
νικές εζιχειρήσεις εκτός αζό τις ^οικογενειακές. Δεν υζά- 
γονται στην ρύθμιση αυτή οι γυναίκες ζου κατέχουν διευθυ
ντική θέση ή ζου -αζασχολούνται σε μη χειρονακτικές εργα
σίες υγειονομικών υπηρεσιών.

Οι ζαραζάνω αζαγορεύσεις σχετίζονται και με την ζροστα
σία της σωματικής και ψυχικής υγείας, της νευρικής ισορ- 
ροζίας και ομαλής λειτουργίας της αναζαραγωγής, καθώς 
και με τον ζαραϊοιιακό ρόλο της γυναίκας στην οικογένεια.

Αζοτελεί αντικείμενο διεθνών συζητήσεων η κατάργηση 
ή όχι των ζροστατευτι-κών χυτών διατάξεων, τόσο στα ζλαι- 
σια της ΔΌΕ όσο κα: της ΕΟΚ. Η οδηγία 76/207 ζροβλέζε: 
την ζεριοϊική ·εζχ)εξέταση αζό τα Κράτη — Μέλη των δια
τάξεων αυτών για να εξακριβωθεί αν ο: λόγοι ζου τις ενέ- 
ζνευσχν εξακολουθούν να ισχύουν.

Οζωσδήζ'οτε εζειδή η Χώρα μ2ς δεσμεύεται αζό τις ζα
ραζάνω Διεθνείς Συμβάσεις, τις οζοίες δεν μζορεί να κα- 
τ αγγείλει σε σύντομο χρονικό δ:άστημα σύμφωνα με τις 
ισχύουσε-ς διαδικασίες (ΔΣΕ αρ. 45 μζορεί να καταγγελ
θεί μόνο το 1987, ενώ η Λ ΣΕ αρ. 89 μόνο το 1991), ο: 
αζαγορεύσεις αυτές για την εργασία των γυναικών θα 
εξακολουθήσουν να ισχύουν.

3. Η Κυβέρνηση έχοντας υζόψη το ισχύον σήμερα νομικό 
καθεστώς όζως χυτό αναλύθηκε στην ζροηγούμενη ζαρά
γραφο, εζιδιώκει κυρίως δύο ζρωταρχικούς στόχους με το 
Νομοσχέδιο αυτό-:

α) Να δώσει συγκεκριμένο ζεριεχόμενο στη συνταγμα
τική εζιταγή για ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στο χώρο 
των εργασιακών σχέσεων, παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα 
για τη) υλοποίηση της εζιταγής αυτής και

ρ) να καλύψει την υποχρέωση για προσαρμογή της νο
μοθεσίας μας ζρος το περιεχόμενο των δύο οδηγιών της 
ΕΟΚ ζου χ^αφέρονται παραπάνω.

Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση προωθεί, μέσω του Νομοσχε
δίου αυτού βασικές της επιλογές για τη βελτίωση της θέ
σης της εργαζόμενης Ελλη) ίο ας με μία σειρά παράλλη
λων κα: συμπληρωματικών ρυθμίσεων, όπως είναι η σύ
σταση συμβουλευτικών οργάνων κα: ειδικών υπηρεσιακών 
μονάδων, ζου θεωρεί αναγκαία για τη χάραξη κα: την 
εφαρμογή της πολιτικής της στον τομέα χυτό, όπως ε:ο:-
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κότερα αναφέρεται στην ανά/.υση των επί μέρους διατά
ξεων της Ειτ ηχητικής Έκθεσης.

Καταθέτοντας ττη Βουλή για ψήφιση το παρόν Νομο
σχέδιο. η Κυβέρνηση είναι ενήμερη του γεγονότος ότ: θα 
χρειασθεί ακόμη πολύς χρόνος και συνεχής επίμονη προ- 
σπάθε:α γ>.α να εμπεδωθούν οι νέες ανίτιλήψεις σχετικά με 
την ιτότητα των ο6ο ρόλων τε ολες τις εκοηλωσεις της 
οικογενειακής οικονομικής και κοινωνικής ζωής α: όχι μό
νο ττο συγκεκριμένο χώρο των εργασιχ/.ών σχέι-εων που 
καλύπτει το Νομοσχέδιο. Χρειάζεται, τε τελευταία ανάλυ- 
τη. κοινωνική αποδοχή, η οποία όμως μπορεί να καλλιερ
γηθεί με .την εξασφάλση τον κατάλληλοι» νομοθετικού 
πλαισίου.

Στο δρόμο για τη*» ολοκλήρωση της /.απόκτησης αυτής 
ατό την εργαζόμενη Ελληνίϊα, η Κυβέρνηση πιστεύει ότ: 
το Νομοσχέδιο αυτό αποτελεί μια προωθημένη νέτη.

Β'. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
1. Ο: διατάξεις .του Νομοσχεδίου όπως προκύπτει από 

το άρθρο 1 εραρμόζονται jτους εργαζομένους με τχέτη 
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και εκεί
νους πον ασκούν ελευθέρια επ'απργέλματα. δεν έχουν σε 
εφαρμογή στους εργαζομένους ττο δημόσιο τομέα o’-ου συν
δέονται με τχέτη εργασίας δημοσίου ίικαίου.

2. Με το άρθρο 2 διασφαλίζεται η ισότητα μεταχείρι
σης. των δύο ρόλων στον επαγγελματικό προσανατολισμό 
και τε κάθε μορφή επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαί
δευσης και δίδονται στους ενδιαφερομένους οι ίδιες ευκαι
ρίες που εξαρτώντα: από μόνο .τις ατομικές ικανότητες 
τους και δ.εν σχετίζονται με το ρόλο.

Η ισότητα αυτό, όιασφαλίζεται και στις περιπτώσεις 
απόκτησης και απονομής τίτλων σπουδών και άλλοιν σχε-

ερώνοντα: για πρώτη φορά ή θα επαναρυύμιζονται. λα κσ 
ταίάλλονται ττο κάθε εργαζόμενο σύζυγο ή γονέα ανεξά: 
τητα από το ρόλο. (παρ. 5).

ο. ύΐε το αρνρο ο που συμ..ορ&υε.αι μ* *ΐ·* ο.α.α».—ι^ 
άρθρου 5 της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ απαγορεύεται η δια 
κρίση με βάση το ρόλο στην όσον αρορά τους όρους και τι 
συνθήκες εργασίας καλώς και την επαγγελματική εξέλιξι 
και σταδιοδρομία των εργαζομένων (παρα-ρ. 1) και ακέμ. 
επιβάλλεται η παροχή υπερωριακής απασχόλησης κι η απα 
σχόλησις των μισθωτών κατά τις Κυριακές και αργίες ν; 
γίνεται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τ; 
δύο φύλα (παρ. 2).

Η προστασία αυτή πηγάζει από τις διατάξεις του άρθρο 
7 της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της Οση 
γίας 73/117/ΒΟΚ.

6. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 απαγορεύεται η καταγ 
γέλια της σχέσης εργασίας όταν γίνεται, είτε για λογου: 
δ:ακρίσεων των ρόλων, είτε για χ/τίδραση του εργοδότη σε 
ενέργειες του εργαζόμενου που αποβλέπουν στην εξάλειψη τέ
τοιων διακρ ιτεών.

Η παραπάνω προστασία αποτελεί μία από τις βασικές δια
τάσεις των Οϊηγιών Το/117 (άρθρ. 5) και 76/207 (άρ- 
•Spo 7).

7. Η πληροφόρηση των εργαζομένων για το περιεχόμενο 
του υπό κρίση νομοσχεδίου και για τα μέτρα που παιρνονται 
για τη/ εξασφάλιση- της ισότητας των δύο ρόλων στις ερ
γασιακές σχέσεις, εξασφαλίζεται με το άρθρο 7 του νομο
σχεδίου.

Το δικαίωμα της ενημέρωσης αρορά τους εργαζόμενους 
και τις συνδικαλιστικές τους οργχ/ώσεις (παρ. 1).

Οι εργοδότες υποχρεούνται να διευκολύνουν τις εργατικές 
Οργανώσεις στη/ ενημέρωση αυτή (παρ. 2). '

τικών ευεργετημάτων. "
- Η ισότητα χυτή ισχύει με τις επιφυλάξεις του άρθρου 
10. · · ■ ' · 1 ‘

3. Η ισότητα της πρόσβασης στην απασχόληση διασρα·' 
λέζε:τα! με το άρθρο 3. Αρορά δε όλους τους κλάδους οι
κονομικής δραστηριότητας και όλες τις βαθμίδες της 
επαγγελματικής ιεραρχίας με τις επιφυλάξεις των διατά
ξεων του άρθρου 10.

Η πρόσ,κληση των ενδιαφερομένων για κάλυψη κενής 
δίεσης εργασίας, με όποιο μέσο και τρόπο και αν γίνει δεν 
μπορεί ούτε έμμεσα να αναρέρετα: στο φύλο ή στη/ οικο
γενειακή κατάσταση των υποψηφίων (παρ. 1 και 2).

Με τη/ παρ. 3 του ίδιου άρθρου καθιερώνεται προστα
σία της εγκυμοσύνης από τυχόν άρνηση εργοδότου να π;οσ~ 
λάβει γυνσίκα (ένεκα της εγκυμοσύνης της). Με την ίιά- 
ταςη αυτή αίρεται μια σε βάρος των γυναικών που ευοί- · 
σκόντα: σε κατάσταση εγκυμοσύνης υπάρχουσα κατάσταση.

4. Με το άρθρο 4 διασφαλίζεται η ισότητα στη/ αμοιβή 
υεταςυ ανίρών και γυναικών. Κρ ιθηκε σκόπιμα στην παρ. 
1 του άρθρου αυτού να περιληφθεί η διάταξη του άρύροσ 
22 παρ. 1 εδ. β του Συντάγματος, κατά το μέρος που ανα- 
ρερεται στις διακρίσεις του φύλου και να τονισθεί πάλι ότ: 
ά/δρες και γυναίκες εργαζόμενοι δικαιούνται ίση αμο’ίή 
για ίσης αξίας εργασία.

Στο ίδιο άρθρο προσδιορίζεται η έννοια της αμοιβής, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 119 της Συνθήκης της Ρώμης και 
το άρθρο 1 της Διεθνούς Σύμβασης Εογασιας αριθ. 100
(=*Ρ*γ. 2).

Για τον ίδιο σκοπό υποχρεούνται (παρ. 3) και οι υπηρε
σίες του Υπουργείου Εργασίας να παρέχουν κάθε πληροφρία 
που σχετίζεται με το θέμα της ισότητας των φύλων (παρ.30·

Η υποχρέωση για την πληροφόρηση αυτή προδύνέπεται από 
το άρθρο 7 της Οδηγίας 75/H7/BOK και το άρθρο 8 της 
Οδηγίας 76/207.

8. Τα θέματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις των δύο 
φύλων. τα οποία μέχρι σήμερα -αντιμετωπίστηκαν είτε κατά 
τον ίδιο τρόπο είτε κατά διάφορο με βάση ορισμένα κριτήρια 
δεν απασχόλησαν μια συγκεκριμένη υπηρεσία του Υπουργείου 
αλλά το σύνολό τους.

Ενέψει των Συνταγματικών για την ισότητα των φύλων 
διατάξεων των σχετικών κοινοτικών κανόνων αλλά και της 
απόφασης της Κυβέρνησης να υλοποιήσει μέχρι ακεραίας τις 
επιταγές αυτές κρίνεται απολύτως αναγκαία η σύσταση Υπη
ρεσιών αρμοδίων για τα θέματα ισότητας των φύλων.

’Ετσι με το άρθρο 8 του νομοσχεδίου:

Γ α) Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Εργασίας Υπηρεσία, σε επίπεδο Τμήματος με αρμοδιότητες 
καθαρά επιτελικός. Η Υπηρεσία χυτή θα συνεργάζεται με 
το Συμβούλιο Ισότητας των δύο φύλων του Νόμου 1288/82 
και θα εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς της, στο 
συνιστώμενο Τμήμα ισότητας των φύλων του Ανώτατου Συμ
βουλίου Εργασίας.

β) Συνιστάται ακόμη σε κάθε Επιθεώρηση Εργασίας, 
Γραφείο ισότητας των φύλων με εκτελεστικές αρμοδιότητες 
και υποχρέωση αναφοράς στο Κέντρο.

Στην παρ. 3 λαμβάνεται μέριμνα ώστε στη·/ περίπτωση 
υπαραης συστημάτων κατάταξης των επαγγελμάτων να μην 

διαφορετικά κριτήρια για άνδρες και γυναίκες.
Με την παρ. 4 διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι των επιδο

μάτων είναι, του μεν γάμου η οικογένεια, των δε παιδιών τα

9. Για τη σωστή και σφαιρική μελέτη και αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που αναφέροντα: στην ισότητα των δύο 
•φύλων στον Τομέα το»·/ Εργασιακών Σχέσεων, μτ το άρθρο 9 
του νομοσχεδίου συνιστατα: στο Ανώτατο Συμβούλιο Εογα- 
σιας Τμήμα ισότητας των δύο φύλων. ·

παιοια.
Μετά την τροποποίηση των διατάξεων του οικογενειακού 

δίκαιου και την εξίσωση των ανδρών και γυναικών στον το- 
μεα αυτό, και τα επιδόματα γάμου και παιδιών που θα καθι-

ΓΤρόκειτα: για 
σωπησης στο οποίο 
ισότητας των δύο 

Με τη σύνθεση

συμβουλευτικέ Όργανο Τριμερούς Εκπρο- 
συμμετεχε: και εκπρόσωπος του Συμβουλίου 
φύλων του Ν. 1288/82. 
αυτή επιτυγχάνεται αφ’ ενός μεν ο εναρ-
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σμός τη; ζολ:τ:κή; τον Τζονργείον,-με τ:; γενικότερες 
τκέ; εζι/.ογές τη; Κυβέρνηση; κα: a; ετερον ίινετα: 
,; κοινωνικού; ετζίρον; η._:ννατότζτα να εκρρασονν εγ- 
;α:τ!; αζόΨε:; τον; σχετικά με τα αέτρα ζον /.ζμβάνοντζ: 
την ζροώΨηση τη; αρχή; τη; ισότητα; των :4ε φύλων.

>.::·/.ότερζ.
I ζαρ. 1 τον άρψρον 9 ζν;.ρέρετα: ζνζλντικά στην σύν- 
η τον Οργάνου. η "2,:. 2 στ:; ο:ατάτε:ς ζον ϊιέζονν την 
ον:·-ία. αζαρτία κα: τηρζ Ψητεία των μελών κα: η zap. 3 
/ ζρμοο-.ότητζ αντού. Σημειώνεται ότι ζνά/.ογα Σνμβον- 
::κά Όργανα λειτουργούν' κζ: :τζ άλλα Κράτη μέλη των 
•/.ζ: εντάσσονται :τζ ζλαίσια των μέτων ζροώΨηση; στη 

τη τη; :σότητζ; των ούο ούλων ζον ζροβλέζοντζ: στο 
:ο G τη; Οϊηγίζ; 75/117/ΕΟΚ. ’ :
9. Α:ζτζτε:; ζον ρνΨμίζονν Ψέματα ζ·ου ανάγοντζ·. -την 
τασία τη; εγκυμοσύνης κζ: τη; μητρότητα; ή ζον ρν- 
ουν ή ζρόκειτα: -το ετή; νζ ρνΨμίσονν Ψέματα τον ανα- 
ντ;.: ττην αζαγέρενση αζασχό/.ηση; ζροσώζων τον εν:; 
ν σε ορισμένε; εζαγγ·7,ματ:κέ; ϊραστηριόσητε; με το 
c 10 ::ατηρού/τα: ;ε ισχύ ω; μη ανσίΨετε; ζρο; τ:ς ε:- 
μενε; με τ: νομοσχέοιο αντό ρνΨμίσε-.ς (ζαρ. 1).

Γε την rap. 2 τον ίο-.ον άρψρον μέτραζον λαμίάνονται 
τον jvc; ρύ/.ον ζροκειμένον νζ καταζολεμηΨεί η αζαν- 

ενη ο την ζράτη ανισότητα των ρόλων ή νζ ζροωΨηΨούν 
ζ τον ενός ρόλον rev ενρίσκοντα: :ε μειονεκτική σνγ- 
:-/.ά Ψέση. οεν είναι αντίΨετα στο ναό κρίση νομοσχέ::ο.

λήψη τέτοιων μέτρων ζροβλέζεσα: y.z· αζό το άρΨρο 2 
4 της Οάηγία; 76/207/ΚΟΚ και ϊιεΨνώς Ψεωρείτα: 

οασ:κό μέσον ζροώΨηση; των γννζ:·/.ών στην αζασχόλη- 
Σχετ:κή είνζ: η οήλωση της Σννο’.άσκεψη; Κορνρή; των 
>ν τον 00 Σλ τη; i 7.4.80 »Γ:ζ τ:; ζολ:τ:κέ; νζέσ τη; 
χόλησης των γννα-.κών» κα: το ψήρ-.σμζ τον Σνμοονλιον 
ργών την ΚΚ. τη; 12.7.82 «Για την ζροώΨηση τη; 
-,τζ; ενκα:ρ:ών γ:ζ τ:; γνναίκες».

. Με το άρΨρο 11 y.z: μέσζ στο πνεύμα των ζνζρερομέ- 
στο γενικό μέρος τη; εισηγητική; εκΨεσης τροζοζο:ονν- 
:ζτζαε:;. νόμων y.z: ϊ:αταγν.άτων σε τρόζο ώστε νζ ε- 

ον.στοόν ζ:ο; τ:; :ν·Ι·α:σε:; rov ε:σά--οντα: ·ζε το νον.ο-

. Το άρΨρο 12 ανζρέρετζ: στην επιβολή ν.νρώσεων στ:ς 
τώσε:ς ζζραβάσεω; των οιζσάτεων τον νόμον.

ιψηκε σκόπιμο στον; παραβάτες των σ-.ατάτεων τον νό- 
ζ εζ-.βά/.λοντα: ο:ο:·/.ητ:·/.έ; κνρώσε:; αντί των ζο:ν:·/.ών 

σκέψη ότ: αυτή η λύση κζ: η οιαόιν.ασία Ψζ ε:νζ: ζ- 
τερη ζ/.λά κζ: κυρίως τα ζζοτελέσν.ατζ ζμετοτερζ. Ο: 
τόζον; αρμοί::· Εζ:·5εωρητέ; Ερ*;ζσίζ;. ·5ζ μζορονν

7 7ΤΤ0 rTTiTcr.iC ε/.:*'*/; tcj: 7.2:
Ηε(^ν του νομού, va ε::·.ίζ/.ζjv :
με ει::·/.τ( τ:: άξη τοος ζοόοτ'.μο

Τ2 ττ; ~:7ςτ(ς toj Εζ :6εω:ητού
::κζ:ινμα ζνζκοζη; rov α:κε:τζ: ενωζ:ον των ταζτ:κων 
,τ:κών oV/.ζστηρίων i’rzp. 2ι. 
νρωνζ με το ζρνρο 4 rzp. 8 εο. ρ τον Ν. 12G4 82 
ζ κζτζ·,-γέλια; τον εργοοότη στην Επ-όεώρηση Εργζ- 
έχονν ό/: μόνο ο: εργαζόμενο: αλλά κζ: ο: σννε:κα/.::τ-- 
εγανώσε:; στ:; oro:ε; ε:να: μέ/.η. 
αερίζτωση ζά'/τω; ζζέ/.νση; η ονσμενοό; μετα-/είρ:- 

ον εργαζόμενον γ:α λόγον; rov ορείλοντζ: στο ρόλο, ο: 
ενο: μζορονν νζ ζροσρνγονν στ ζ ζολ:τ:κζ ::κζστήρ:ζ. 
■·ζ με τ:; ::ζτζ;ε:; των ζρόρων 200 κζ: 288 ΑΚ.

η ό:κζ;οσννη μζορονν εζίσης νζ ζρο-ρόγονν κζ: ο: ε- 
λματ:κε; τον; οργάνωσε:;, σνμρωνζ με τα άρψοζ ί. 
ί ΐο. ,ο τον X. I 264 82 ζράρ. GG9 τον Κ.Π.Α. /.ζ: το 
4δ τον Χ.Α. I 70/73.

νε:ώνετα: ότ: οκόν.η κζ: το Ενοωζαϊκό Α:καστή::ο ν.ζο- 
' ζαρεμίζίνε: γ:α τ:; νζοάέσε:; ζ-.ν ρτά/Ονν στα Ελ
α Α:κασττρ:α. εκίίίονσα; ζρο::κζστ:/.έ; ζζονζσε:;. 
νζ με το άρλρο 177 τη; Σννάή/.ης τη; 1’ώμ.η;.

18. Το ζρόί/.ημα τη; κζτζόολή; τον εζ::όμζ.το; των αλι
ειών ζον ζροόλέζετζ: ζζό τ:; :σ/νονσε; σήμερα ρννμ:σε:; γ:α 
μ:ζ μετζόατ:κή ζερίοοο ζον νζ ίιαρκέσε: μέχρι τηρν νλοαοίη- 
ση των ο:ζτά;εων τη; ζζρ. 4 τον άρψρον 4 τον νομόσχε:ιον 
ρνψμίζοντζ: με το ζρψρο 13 αντον.

Με την ε:σζγόμενη ρόόμιση καΑορίζετζ: με αζλό τρόζο ο 
τελικό; ϊ:κζ:οόχος.

14. Το ζρνρο 14 ανζρέρετζ: στ:; ί:ατζαε:; κανόνων ::- 
κζίον ζον σνμρωνζ με το zp-Spo 116 τον Σνντάγματο; ·5εω- 
ροόντα: κζτζργημένες ερόσον αντ::α!νονν στην ζρχή τη; 
:σότητα;.

1δ. Το ζρψρο 15 όριζε: την έναραη :σχάο; τον νόμον.

ΑΨήνζ. 26 Σεζτεμόρίον 1983 

Ο: Τζονργοί
ΕΨν.κή; υ:κονομίας Δ:κζ:οσνντ,ς

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΧΗΣ Γ. Α, ΜΑΓΚΑΚΗΣ
Εο-'ζσίας

Ε. ΓΙΑΝΝΟ Π Ο ΥΛΟΣ

______ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ _

Στην Εισηγητική Έν.Ψεση τον σχεόίον -νόμον «Ερζρμογή της
αρχής της :σότητα; των ϊνο ρόλων, στον τομέα των εργα
σιακών σχέσεων». -

ΤΡΟ Π Ο Π ΟΌΓΜΕΝΒΣ ALA ΤΑΞΕΙΣ

Οι τροζοζοιοόμενες ϊ.ζταξε'.ς με το σχέί'.ο νόμον «Εραρ- 
μογή της αρχής της ισότητα; των όνο ρόλων, στον τομέα 
των εργασιακών σχέσεων» είναι ο: κατωτέρω με την σειρά 
ζον ζναρέροντα: στο ζρψρο 11:

1. ΆρΨρο 33 τον Β. Α/τος 14/26.8.83 «ζερί εκτελέσεως 
τον ζερί εργασίας γυναικών κα: ανηλίκων ΑΚβ' νόμον ως 
ζρος τζ εργοστάσια, εργαστήρια. εμζορ:κά καταστήματα κα: 
ζρατήρια ζχ^τός είοονς (ΦΕΚ 165/Α/26.8.13). Τροζο- 
ζοιείται το ζρώτο εόάρ:ο ζον έχει ως εςής;·

«Δεν εζ:τρέζετζ: η χρησιμοζοίηση γννζ-.κών κζ: ζροσώζων 
κάτω τον 18ον έτονς όιζ τον καΨορισμόν κζ: λζζνσ:ν ·ατόνων, 
των κινητήρων, των μηχανισμών μεταοόσεως της κινητηρίον 
οννάμεως και μηχανημάτων, καΨ’ όσον χρόνον τζότα ενρί- 
οκοντζι εν κινήσει, ως εζίση; κζ: εις τον; ζτμοκροννονς των 
εργοστασίων».

2. ΆρΨρο 36 τον Β.Δ/το; 14/26.8.13. Τροζοζοιείτζ: η 
ζρώτη ζρόταση μέχρ: κα: τη /.έτη «ήτοι» ζον έχε: ως ετή;:

«θεωρούνται κατά το άρΨρο 17 τον Ν. ΑΚΘ' εζ:κίν;ννοι 
οιά την σωματικήν ακεραιότητα αρρένων μεν κάτω των 16. 
γυναικών οε κάτω των 18 ετών, ζι εργασία: των ετή; £:ο- 
μηχαν.κών κλάοων κα: αζαγορεόεται η αζασχόλησ:; αντών 
εις τοιαντζς εζικ:νϊό-/ονς εργασία;, ήτο::».

3. ΆρΨρο 37 τον Β.Δ/το; 14.26.8.13. Τροζοζοιείτζ: η 
ζρώτη ζρόταση μέχρ: κα: τη οράση «ε:; τα; ετή; βιομηχα
νία;:» ζσν έχε: ω; ετής:

«θεωροόντζ:. κατά το άρΨρο 17 τον X. ΑΚΘ' εζ:κίνόννοι 
::ζ την νγειαν κζ: την σωματικήν ακεραιότητα αρρένων
μεν κάτω των 16. γννζ-.κών :ε κάτω των 18 ετών, κζ: εζο- 
μένως αζαγορενοντα:. α: ετή; ε:::κα! εργζσ·’ζ:. ε:ς τα; ετή; 
βιομηχανία;:»

4. ΆρΨρο 21 τον Β. Α/το; 16.3.23 «ζερι κανονισμού των
ζέτεων ν—:ε:νή; κα: καΨα::ότητα; των σ τ α::: α ζοΨ ηκώ ν»
ΦΕΚ 91. Ά/ΰ.4.23):

«Δεν εζιτρέζετα: χειρισμό; μηχανημάτων ζζό' γυναίκας. 
Ο: άνίρες ο: χε:ρ:ζόμενο: τα μηχανήματα ετετάζοντα: ζροη- 
γονμένως ζαρά μηχανοόηγρό. όστ:; ορει'/.ε: νζ ζε:σΨή ότ: ον- 
το: είνζ: :κανο! ζρο; τούτο. Ε:; ονσένζ εζ:τ:εζετζι ν' ζναμ-.γ- 
νύετα: ε:; εργασίχ/ τ-ένην ζρο; την ε:ί:κότητά τον. εζ: ζο-.νή 
αζοόολή; εκ τη; εργασία;».

5. ΆρΨρο μόνο τον Γ1. Α/το; 18/23.12.26 «ζερί τη; ερ-



ο

γα-σίας των -γυναικών κα: ανηλίκων εν τη εχεξεργασια τον 
καχνού» (ΦΕΚ τ.Α/23.12.1926 . Τ:οχοχοιε ίτα: το χρώνο 
εσάφιο χον έχε: ως εξής:

«Αχαγορεύετα: η χρησιμοχοίησ:; νεαρών χροσώχων. κάτω 
κεν του 1 4ου έτους συ μ χ ε χ λ η ρ ω μενού ::α τους άρρενας κα: 
τον 16θν σνμχεχλη σωμένου ::α τας γυναίκας. ε·.ς την εχεξεσ- 
γασίαν τον καχνού. Η αχαγόρευσ:ς χύτη χοορά την εργασία; 
τον ανοίγματος των ίεμάτων κα: σιαλογής φύλλων, της ζν- 
μώσεως '/.χ: καθχρίσεως των ζνμωθέντων τωρών. της χχο- 
ξηρά;σεως εις κλειστά μέρη, ως κα: εργασίαν εν τη βιομη
χανία τον καχνού. της κόχή; χα: σνσκενασίχς χα: της κατα
σκευής σ:γαρόττων».

6. Άρθρο μόνο τον Π.Α,/τος 11 17.10.32 «χερ! της ερ- 
-■ασίας γυναικών χα: ανηλίκων εις οονχαλκονσ-'εία» (ΦΕΚ
371/Α/17.10.32):

«Αχαγορεύετα: η χρησ:μθχο:ησ:ς εις τα ορνχαλχονργ
νεαρών χροσώχων κάτω μεν τον IGov έτους τνμχεχληρωμέ 
::α τους άρρενας χα: τον I δον ετονς σνμχεχληρωμένου δια τ 
γυναίκας».

7. Άρθρο 4 τον Β.Α/τος 10.9.37 «χερ: ασφαλείας τ
εν ξυλουργικό: ς εργοστασ:ο:ς χχασχοκονμενων εργατών
τεχνιτών» (ΦΕΚ 405/Α/1 4.10.37)--- — —
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«Η χρησ:μοχο:ησ:ς μηχανημάτων κατεργασίας ξύλου οέον 
να ανατίθεται ε:ς χρότωχα άρρενα ε:ό:χά ε:ς την εργασίαν 
ταύτην χα: ηλικίας ονχ! χατωτερας των 18 ετών.

Αχαγορενετα: ε:ς χά/τα τα λο'.χά χρότωχα τον χυτού εργο
στάσιου να εργάζονται εχί των μηχανημάτων τούτων. εφόσον 
ο εν χληρονν τονς εν τη χροηγονμένη χαραγρά οω αναφτρομέ- 
νονς όρους».

8. Άρθρο 11 τον Α.Ν. 1204/38 «χερ: αχαγορενσεως της
χσήσεως των μολνόοονχων χτωνάτων» (ΦΕΚ 177/Α/29.4 
38). ' ·■

Τροχοχοιείται η χερίχτωτ-η 3) τον άρθρου χον έχε: ως
f ·; , . _/ 1

«3) Να μη χρ ο σλαμβάνωσ:ν εις τας εργασίας αυτών γυναί
κας ο’.ατϊηχοτε ηλικίας, ουδέ νέους κάτω των 18 ετών. Ε:ς 
τονς ε,ργάτας τονς κάτω των 18 ετών κχτ ε:ς τας γυναίκας 
αχαγορενετα: εχίτης κα: η ανάθεσις της σαρώσεως κα: εν 
γένε: της καθαριότητος των εργαττηρίων κα: τόχων εργατιάς. 
Καθ’ όλην την διάρκειαν της σαρώσεως ο: κχθ χριστά! οέον 
να φερωσ:ν ανχχνενστ'.κά χροτωχεία. Εργάτα: κάτω των 18 
ετών κα: αχό τον Ιοον σνμχεχληρωμένου δύνατα: να χροσλαμ- 
βανωνται μόνον ως μαθητευόμενο: χρος εχαγγελματικήν μόρ- 
οωτ:ν. αχατχολονμενο: ονχ: χλέον τον τετραώρου κα-S’ εκά- 
στήν εν τη χαρατκενή χα: χρήσε: των μολνβϊονχων χρωμά
των».

9. Άρθρο 15 τον Β.Λ/τος 464/68 «χερί κανονισμού Υ- 
γ:ε:νής κα: Αττάλειας των εργαζομένων ε:ς τα τνχογραφείχ 
κα: γενικώς εργοττάτ:α Γρατ:κών Τεχνών κα: εχεξεργασίας 
Χάρτου αχάτης της Χώρας, είτε λε:τονργονντων ως αυτοτε
λών εχ:χε:ρήτεων είτε ως συγκροτημάτων εργοστασιακών ή 
μεμονομένων (ΦΕΚ 153/Α/12.7.68):

«Αχαγορενετα: η εν το:ς τ το: χ ε: o-S ε τ ηρ ? ο: ς. ττερ εοτνχε;ο: ς. 
λ:·/οτνχ:κα:ς μηχαναίς, χυτηρ!ο:ς μονοτνχίο’.ς. ττιγκογρα- 
φείο:ς είσοδος ε:ς χρότωχα άρρενα μεν ηλ:κ!ας κάτω των 16 
ετών. θήλεα δε κάτω των 18».

10. .'Ap-Spo 22 τον Β.Α/τος 590/G8 χερί κανονισμού Υ- 
γ:ε:νής κα: Αττάλειας των ε:ς τα εργοστάσια κα: εργαττή- 
cta κατατκενής τνττωοεντών ν,ολύοοον εσ-'χζοκένων» (ΦΕΚ
199/Α/11.9.68):

«Αχαγορενετα: να αχατχολώντα: ε:ς τα εργοττάτια ή εργα· 
ττήρ:α κατατκενής τνττωοεντών μολνόόον ως εργάτα: ή μα- 
·5ητενόμε·«:. άρρενες μεν χρο της τνμχληρώτεως τον 1 Go- 
έτους της ηλ’.κίας των. γυναίκες ?ε χρο της τνμχληρώτεως 
του 18ον έτους».

11. Εοάτ:ο εε της χαραγράρον 1 τον άρ-Spov 1 τον Ν. 
678/77 «χερί τροχοχοιήτεως κα: τνμχληρώτεως tcov ;:0ί:ά- 
χεων «χερί Οργαν.τμον Εργατικής Εττίας χ.α: άλλων τινών
ϊ:ατάςεων» (ΦΕΚ 246/2.9.77) : ......

«εε) Χορήγητ:ν γαμήλιων οώρων χρος γννα κας μ:τνω- 
τονς ερχόμενός ε:ς γάμον κο:νωνίας».

12. Ε:άο:ο ρ τον άονοου 5 τον Ν. 678/77.
«ρ) τονς 5:κο:ονχονς. το ύ-ύος κα: τας χρονχο·3έτε:ς εν γό

νε: χορηγήτεως γαμήλιων οώρων κα: οραοείων».

ΣΧΕΑΙΟ ΝΟΜΟΥ

Εφαρμογή της αρχής της :τότητχς των ρόλων ττ:ς εργα
σιακές τχέτεις.

'Ap-Spo 1.

Πεοίο εφαρμογής.

Οι ο:ατάςε:ς τον νόμον αντου εφαρμόζοντα: ττοος εργαζό
μενους με αχό τη εξαρτημένης εργασίας :?:ωτ:κον οικαίον 
κα: τε ότονς ασκούν ελεν·5έρ:α εχαγγέλματα.

'Ap-Spo 2.

Ευχαγγελματ:κός χροταναχολίτμός κα: εχαγγελματ:κή
κατάρτιση.

^Γε την εχιφνλαςη των ίιατάξεων τον άρ-Spov 10, αχαγο
ρενετα: κά·5ε ::ά/.ρ:τη με 4άτη το φύλο:

α) ττο χεριεχόμενο κα: ττν εφαρμογή χρογραμμάτων ή 
συστημάτων εχαγγελματ’.κον χροττ/ατολίσμον, εχαγγελματ:- 
κής κατάρτισης, μαθητείας, μετεκχαίόενσης. εχ:μόρφωσης, 
εκχαίϊενσης γ:α αλλαγή εχαγγέλματος, λαϊκής εχιμέρφώσης. 
ενημέρωσης κα: χληροφόρησης των εργαζομένων ή των ο:-" 
κογενε:ών τους κα: γενικά χρογραμμάτων, χου σν;τελοόν στην 
χ'υεοματ:χ.ή, ο:κονομ:κή κα: κο’.νων.κή τους εξέλιξη κα: ανά- 
χχυξη κα:

4) στη τυμμετοχή σε εξετάσεις κα: στον κ,α-3ορ:τμό των 
xpovxo-S-έτεων αχόκτησης ή αχονομής Μαλωμάτων, χ:στο- 
χοιητικών ή άλλων τίτλων σχονΐών, κα-3ώς κα: στη χορή
γηση υχοτροφιών κ-α: εκχα::εντ:κών αϊειών ή στη·^ χαροχή 
άλλων τχονϊαστικών ευεργετημάτων.

'Ap-Spo 3.

Πρόσ4αση στη*; αχασχό7.ηση.

1. Η χρόσβατη σε όλους τονς κλάοονς κα: 4αθμ!έες κάθε
αχασχόλησης γίνεται αϊ:αν.ρίτως φύλου κα: οικογενειακής 
κατάστασης. ·. -·*.-·

2. Με την εχιφνλαξη των ίιατάξεων τον άρθ-ρον 10. στις 
2ημοσ:εύσε:ς. αγγελίες. ϊ:αφημίτε:ς. χροκηρόξεες, εγκυκλίους 
κα: κανονισμούς, χου αφορούν εχιλογή χροσώχων γ:α τη; κά
λυψη κενών θέσεων εργασίας, την χαροχή εκχαίίευσης ή εχαγ- 
γελματικής κατάρτισης ή τη χορήγηση «χαγγελματ’.κών α- 
οειών. αχαγορενετα: να γί·λετα: αναφορά στο φν7.ο ή στη; οι
κογενειακή κατάσταση ή να χρησεμοχο:ον*;τα: κρ:τήρ:α κα: 
στοιχεία χον έστω κα: έμμεσα καταλήγουν σε ί:άκριτη των 
φύλων.

3. Ο εργοδότης ϊεν μχορεί να αρνηθεί την χρόσληόη γυ
ναίκας λόγω εγκυμοσύνης.

Σε εργασίες όχου για την χρόσληψη είναι α;αγκαίa η χροσ- 
κόμ:ση :ατρ:κής 4ε4α!ωσης. η έγκυος χροσλαμόάνετα: χωρίς 
τη; :ατρ:κή αυτή 4ε6αίωση, εφόσον οι :ατρ:κές εξετάσεις χθν 
αχαιτούντα: είνα: εχικίνϊυνες γ:α την υγεία της ίϊ:ας ή του 
εμβρύου. Στην χερίχτωση αυτή, η χροσκόμιση της :ατρ:κής 
βεβαίωσης γίνεται μετά τη λήξη της λοχείας.

Άρθρο 4.
Λμο-.όή εργαζομένων.

1. Άντρες κα: γυναίκες οικαιούντα: ίση αμοιβή για ίσης 
αξίας εργασία. ,


