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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θέμα πολυμορφίας και κοινωνικής δικαιοσύνης, 

αλλά και προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, της 

απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής. 

 Η επένδυση σε πολιτικές για την ισότητα των φύλων έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη 

υψηλότερων ποσοστών απασχόλησης των γυναικών, έσοδα από τη φορολογία και 

βιώσιμα ποσοστά γονιμότητας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η ισότητα των φύλων 

εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020, επειδή η 

ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών έχει αποδειχθεί βιώσιμη λύση για τις παλιές και 

τις νέες προκλήσεις. Οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων πρέπει, συνεπώς, να 

θεωρούνται μακροχρόνια επένδυση και όχι βραχυπρόθεσμο κόστος. 

Οι πολιτικές απαντήσεις που δόθηκαν στην ύφεση αποτελούν ευκαιρία καθώς και 

δυνητική απειλή για την απασχόληση των γυναικών και την ισότητα των φύλων. 

Υπάρχει κίνδυνος η τρέχουσα ύφεση να καθυστερήσει τις εξελίξεις, η ακόμη και να 

αντιστρέφει την πρόοδο, με μακροχρόνιες επιπτώσεις στη βιωσιμότητα της οικονομίας 

και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, στην κοινωνική ένταξη και στη 

δημογραφία. 

Οι αποτελεσματικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων πρέπει να θεωρούνται μέρος 

της λύσης για την έξοδο από την κρίση, τη στήριξη της ανάκαμψης και την επίτευξη 

ισχυρότερης οικονομίας για το μέλλον.  

Η βάση για μια βιώσιμη ανάκαμψη και για υγιή δημόσια οικονομικά είναι οι 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη διασφάλιση της αυξημένης 

συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. Έχει αποδειχθεί ότι η επένδυση στην απασχόληση 

και στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, καθώς και στη θέσπιση μέτρων 

εξισορρόπησης της εργασίας με την ιδιωτική ζωή τόσο για τις γυναίκες όσο και για 

τους άνδρες οδηγεί σε ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σημαντική μισθολογική ανισότητα καταγράφεται ακόμα ανάμεσα σε άνδρες και 

γυναίκες, τόσο στην Ελλάδα τόσο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα 

με τα στοιχεία που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Ειδικότερα, στην Ελλάδα, η διαφορά των συνολικών αποδοχών μεταξύ των δύο φύλων 

ανέρχεται σε 45,2%, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 41,1%. 

Παράλληλα, η μέση ωριαία αμοιβή των γυναικών στην Ευρώπη είναι κατά 16,3% 

χαμηλότερη από την αντίστοιχη των ανδρών, πράγμα που σημαίνει ότι, ετήσια, οι 

γυναίκες εργάζονται χωρίς αμοιβή 59 ημέρες περισσότερες σε σχέση με τους άνδρες.
1
 

Η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων 

στην Ελλάδα φτάνει το 15%. Η διαφορά των συνολικών αποδοχών μεταξύ των δύο 

φύλων είναι η διαφορά μεταξύ των μέσων ετήσιων αποδοχών μεταξύ γυναικών και 

ανδρών. Λαμβάνει υπόψη τρία είδη μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες: 

χαμηλότερες ωριαίες αποδοχές, λιγότερες ώρες εργασίας σε έμμισθες θέσεις εργασίας 

και χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης (για παράδειγμα διακοπή σταδιοδρομίας για τη 

φροντίδα παιδιών ή συγγενικών προσώπων). Στην Ελλάδα, η διαφορά των συνολικών 

αποδοχών μεταξύ των δύο φύλων αντιπροσωπεύει το 45,2%. Αυτό οφείλεται στο 

συνδυασμό των χαμηλότερων αμοιβών (27% με 37% στην Ε.Ε.), με τις λιγότερες ώρες 

αμειβόμενης εργασίας (9% με 28% στην Ε.Ε.) καθώς και με το χαμηλότερο ποσοστό 

απασχόλησης.
2
 

                                                           
1 Προβλ. Iefimerida.gr 
2 Ethnos.gr 
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Η ανίχνευση του μισθολογικού χάσματος 

Όπως αναφέρουν τα αποτελέσματα της έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εικόνα 

αυτή οφείλεται σε μία σειρά παραγόντων. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι οι 

θέσεις διοίκησης και εποπτείας καταλαμβάνονται κυρίως από άνδρες. Σε κάθε τομέα οι 

άνδρες παίρνουν προαγωγή πιο συχνά από τις γυναίκες και ως εκ τούτου αμείβονται 

καλύτερα. Αυτή η τάση κορυφώνεται στις υψηλές θέσεις, όπου οι γυναίκες αποτελούν 

ποσοστό μικρότερο του 3% των Διευθυνόντων Συμβούλων. Παράλληλα, πολλές 

φορές οι γυναίκες αναλαμβάνουν σημαντικά άμισθα καθήκοντα, όπως το νοικοκυριό 

και τη φροντίδα των παιδιών ή συγγενικών προσώπων σε μεγαλύτερη κλίμακα απ' ότι 

οι άνδρες. Οι εργαζόμενοι άνδρες περνούν κατά μέσο όρο 9 ώρες την εβδομάδα σε 

άμισθες δραστηριότητες φροντίδας και νοικοκυριού, ενώ οι γυναίκες περνούν 26 ώρες 

που σημαίνει τουλάχιστον 4 ώρες κάθε μέρα.  

Το γεγονός αυτό αντανακλάται στην αγορά εργασίας με περισσότερες από 1 στις 3 

γυναίκες να μειώνουν τις έμμισθες ώρες τους σε μερικής απασχόλησης, ενώ μόνο 1 

στους 10 άνδρες κάνει το ίδιο. Δηλαδή, οι γυναίκες έχουν την τάση να περνούν 

περιόδους μακριά από την αγορά εργασίας συχνότερα απ' ότι οι άνδρες. Αυτές οι 

διακοπές στη σταδιοδρομία δεν επηρεάζουν μόνο τις ωριαίες αποδοχές, αλλά έχουν 

επίσης αντίκτυπο στις μελλοντικές αποδοχές και συντάξεις. Επιπλέον, 

καταγράφεται διαχωρισμός στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας: αυτό σημαίνει 

ότι σε μερικούς τομείς και επαγγέλματα, οι γυναίκες έχουν την τάση να 

υπερεκπροσωπούνται, ενώ σε άλλους τομείς υπερεκπροσωπούνται οι άνδρες. Σε 

μερικές χώρες, τα επαγγέλματα που αναλαμβάνουν κυρίως γυναίκες, όπως η 

διδασκαλία ή οι πωλήσεις προσφέρουν χαμηλότερα ωρομίσθια απ' ότι επαγγέλματα που 
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αναλαμβάνουν κυρίως οι άνδρες, ακόμα και όταν χρειάζεται το ίδιο επίπεδο εμπειρίας 

και εκπαίδευσης.
3
 

 «Εάν ο μέσος Ευρωπαίος άνδρας σταματήσει να εργάζεται σήμερα, οι συνολικές 

αποδοχές του για το έτος που διανύουμε θα είναι ίσες με τις αποδοχές που θα λάβει η 

μέση Ευρωπαία γυναίκα που θα συνεχίσει να εργάζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου», 

δήλωσαν ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς, η επίτροπος Ισότητας των 

Φύλων Βιέρα Γιούροβα και η επίτροπος Απασχόλησης Μαριάν Τίσεν. 

Όπως ανέφεραν οι τρεις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι ανισότητες αντικατοπτρίζονται 

στις ωριαίες αποδοχές των γυναικών, οι οποίες εξακολουθούν να υπολείπονται κατά 

16,7 % των αντίστοιχων αποδοχών των ανδρών συναδέλφων τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
  Προβλ. Iefimerida.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
  

Η πολυδιάστατη έννοια του μισθού 

 

1.1 Μισθός 

Μισθός είναι κάθε αντιπαροχή που καταβάλλεται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο 

ως αντάλλαγμα της εργασίας του. Ο μισθός περιλαμβάνει το σύνολο των αποδοχών του 

εργαζομένου.
4
 

Η ρύθμιση του ζητήματος του μισθού αποτέλεσε ένα από τα πρώτα αντικείμενα με τα 

οποία ασχολήθηκαν τόσο οι εθνικές εργατικές νομοθεσίες, όσο και το ευρωπαϊκό και 

γενικότερα διεθνές δίκαιο. Ο βασικός σκοπός των σχετικών με το μισθό εθνικών και 

υπερεθνικών κανονιστικών μέτρων συνίσταται ιδίως να εξασφαλίσουν ότι οι 

εργαζόμενοι θα λαμβάνουν γρήγορα και στο ακέραιο τη νόμιμη ή τη συμφωνημένη 

αμοιβή τους ή την αμοιβή που ανταποκρίνεται στην εργασία που προσφέρουν. 

Για να επιτευχθεί αυτό η εργατική νομοθεσία παρεμβαίνει ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο 

εργαζόμενος α) λαμβάνει το μισθό του σε μορφή που να διευκολύνει την ανταλλακτική 

του λειτουργία, δηλαδή να του καταβάλλεται κυρίως σε χρηματική μορφή και στο 

ισχύον εθνικό ή υπερεθνικό νόμισμα (π.χ. ευρώ), έτσι ώστε να μπορεί να τον ξοδεύει 

αυτός σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πληρώνοντας μετρητοίς, β) 

αμείβεται τακτικά και σε περιόδους αρκετά σύντομες ώστε να είναι σε θέση να 

καλύπτει τις τρέχουσες ανάγκες του, γ) καταβάλλεται ο μισθός σε αυτόν έγκαιρα, 

δηλαδή αμέσως μετά την παροχή της εργασίας στην οποία αντιστοιχεί, δ) οι 

ονομαστικές απολαβές του εργαζομένου προστατεύονται από κάθε αδικαιολόγητη και 

                                                           
4
 βλ Τζιώνας, σελ.41 
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αυθαίρετη κράτηση, ε) πληροφορείται  ο μισθωτός τακτικά για τους όρους αμοιβής του, 

ώστε να είναι σε θέση να ελέγχει την ορθή καταβολή της, εκ μέρους του εργοδότη. 

Εξάλλου για την προστασία του εργατικού μισθού είναι επιβεβλημένο να 

εξασφαλίζεται ότι ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα να μειώνει κατά το δοκούν το ποσό 

των αποδοχών, ούτε ακόμη στην περίπτωση που θεωρεί ότι ο μισθωτός εκτελεί 

πλημμελώς τα καθήκοντα του.
5
 

Δεδομένης της μεγάλης σημασίας του μισθού για τον βιοπορισμό του εργαζομένου, ο 

νόμος προβλέπει μέτρα για την διασφάλιση καταβολής του. Έτσι α) παραίτηση του 

εργαζομένου από το νόμιμο μισθό του ή συμφωνία με τον εργοδότη για άφεση χρέους 

είναι άκυρη. β) απαγορεύεται ο συμψηφισμός του μισθού με απαιτήσεις που 

ενδεχομένως διατηρεί ο εργοδότης κατά του μισθωτού από οποιαδήποτε αιτία, εφόσον 

και σε όση έκταση ο μισθός είναι απολύτως αναγκαίος για τη διατροφή του 

εργαζομένου και της οικογένειας του. γ) απαγορεύεται η επίσχεση του μισθού από τον 

εργοδότη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση του κατά του εργαζομένου δ) απαγορεύεται η 

κατάσχεση των αποδοχών στα χέρια του εργοδότη ως τρίτου με τις εξής δυο εξαιρέσεις 

i) μέχρι το μισό του ύψους τους για ικανοποίηση απαιτήσεων διατροφής που πηγάζουν 

από το νόμο ή από διάταξη τελευταίας βούλησης και ii) μέχρι το ¼ του μισθού ή το 1/5 

του ημερομίσθιου για χρέη του μισθωτού στο δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι το 

εναπομείναν ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.500€. ε) ο μισθός είναι 

ακατάσχετος και ως εκ τούτου ανεκχώρητος.
6
 

 

1.2 Αμοιβή 

Σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως αμοιβή χαρακτηρίζονται οι συνήθεις βασικοί ή ελάχιστοι 

μισθοί ή αποδοχές και όλα τα άλλα οφέλη που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα, σε χρήμα ή 

σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, λόγω της σχέσης εργασίας. 

                                                           
5
 Ληξουριώτης, σελ. 282-283 

6 Τζιώνας, σελ.51-52 
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Ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση της 

πολιτικής αμοιβών είναι η εξασφάλιση της δικαιοσύνης. Σε σχέση με το εξωτερικό 

περιβάλλον, οι αμοιβές πρέπει να είναι ανταγωνιστικές, διαφορετικά ο εργοδότης θα 

δυσκολευτεί να προσελκύσει και να κρατήσει ικανούς εργαζομένους. Εξίσου 

σημαντική είναι η δικαιοσύνη και στο εσωτερικό της επιχείρησης, όλοι οι εργαζόμενοι 

πρέπει να πιστεύουν ότι αμείβονται δίκαια σε σχέση με τους συναδέλφους τους. 

Θέλοντας να αποφύγουν σχόλια και συζητήσεις που μπορεί να κάνουν κάποιους 

εργαζομένους να νιώσουν αδικημένοι, σε ορισμένες επιχειρήσεις οι αμοιβές του 

προσωπικού είναι απόρρητες. 
7
 

Καμπύλες μισθών: καθορισμός των αμοιβών για κάθε μισθολογικό κλιμάκιο. 

Ο καθορισμός των αμοιβών για κάθε κλιμάκιο ( ή επιμέρους θέση) συνήθως γίνεται με 

την χρήση μιας καμπύλης μισθών. Η καμπύλη αυτή παρουσιάζει τις μέσες αποδοχές 

των θέσεων εργασίας σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο, σε συνάρτηση με τους πόντους ή 

την ιεράρχηση κάθε θέσης ή κλιμακίου βάσει της αποτίμησης. 

Στο σχήμα 1 βλέπουμε μια καμπύλη μισθών. Σκοπός της καμπύλης μισθών είναι να 

δείξει τη σχέση ανάμεσα α) στην αξία κάθε κλιμακίου ( στο συγκεκριμένο παράδειγμα 

με κριτήριο τους πόντους) όπως αυτή καθορίστηκε βάσει της μεθόδου αποτίμησης που 

επελέγη, και β) την τρέχουσα, μέση αμοιβή σε κάθε κλιμάκιο. Η καμπύλη μισθών 

δημιουργείται όπως κάθε άλλη γραφική παράσταση: οι τρέχουσες αμοιβές 

τοποθετούνται στον κάθετο άξονα Υ, ενώ η αξία ή ο βαθμός δυσκολίας κάθε θέσης 

τοποθετείται στον οριζόντιο άξονα Χ. Στη συνέχεια ενώνετε τα σημεία με βάση τις 

μέσες αμοιβές που καταβάλλετε για τις θέσεις εργασίας που ανήκουν σε κάθε 

μισθολογικό κλιμάκιο. Η καμπύλη ή γραμμή μισθών που σχηματίζεται παρουσιάζει τις 

αμοιβές για κάθε θέση εργασίας σε κάθε κλιμάκιο.
8
 

                                                           
7
 Dessler,σελ.339 

8
 Dessler, σελ.343 
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1.3 Αποδοχές 

Με τον όρο αποδοχές εννοούμε όλες τις μορφές αμοιβής ή επιβράβευσης που 

συνδέονται με την εργασία των εργαζομένων. Διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες 

α) τις άμεσες οικονομικές αποδοχές (μισθοί, ημερομίσθια, κίνητρα, προμήθειες και 

μπόνους) και β) τις έμμεσες αποδοχές (παροχές όπως η ασφάλιση του εργαζομένου από 

τον εργοδότη ή ο χρόνος άδειας). Οι συνολικές απολαβές περιλαμβάνουν τόσο τον 

παραδοσιακό μισθό, τα κίνητρα και τις παροχές, αλλά και μορφές ανταμοιβής όπως η 

αναγνώριση και η αναβάθμιση αρμοδιοτήτων του εργαζομένου. Οι βασικοί παράγοντες 

που καθορίζουν τις αποδοχές των εργαζομένων είναι α) η εργατική νομοθεσία, β) οι 

συνδικαλιστικές ενώσεις, γ) οι πολιτικές αποδοχών και δ) τα ζητήματα ισότητας.
9
 

 

 

 

                                                           
9
 Dessler, σελ.334 
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1.4 Αρχή της ίσης μεταχείρισης 

Στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης αναπτύσσεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης και 

παρόλο που έχει μια προφανή συνάφεια με την αρχή της ισότητας, θεμελιώνεται σε 

διαφοροποιημένη νομική βάση. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης αποτελεί θεμελιώδη 

αρχή του εργατικού δικαίου και βασικό παράγοντα διαμόρφωσης των όρων εργασίας. 

Δεσμεύει την εργοδοτική συμπεριφορά στο σύνολο της και στοχεύει στη δίκαιη 

μεταχείριση όλων των εργαζομένων. Απαγορεύει στον εργοδότη τη δυσμενέστερη 

μεταχείριση του εργαζομένου σε σύγκριση με άλλους εργαζομένους που βρίσκονται σε 

όμοια κατάσταση, όταν αυτή είναι αυθαίρετη. Ακόμα είναι αυθαίρετη η δυσμενέστερη 

μεταχείριση, όταν δεν συντρέχει ένας ιδιαίτερος λόγος που να τη δικαιολογεί κατ’ 

αντικειμενική κρίση. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να εξαιρεί χωρίς ειδικό και σοβαρό 

λόγο από μια γενική ευνοϊκή ρύθμιση, που έχει καθιερώσει, έναν ή περισσότερους 

εργαζομένους και να  τους μεταχειρίζεται δυσμενέστερα σε σχέση με τους άλλους. 

Κάθε εργαζόμενος δικαιούται, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, να έχει την ίδια 

μεταχείριση με τους συναδέλφους του που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, όταν ο εργοδότης 

προβαίνει για κάποιο λόγο που εκτιμά ελεύθερα, σε οικειοθελή παροχή προς τους 

μισθωτούς του, η οποία έχει άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον ή αφορά μισθολογική ή 

βαθμολογική εξέλιξη και την οποία χορηγεί είτε μονομερώς είτε κατόπιν συμβατικής 

δέσμευσης, επιβάλλεται να μην εξαιρεί από την εν λόγω παροχή κάποιο ή κάποιους 

μισθωτούς, εφόσον οι μισθωτοί αυτοί απασχολούνται με τους ίδιους όρους, διαθέτουν 

τα ίδια προσόντα, ανήκουν στην ίδια με τον ευνοηθέντα κατηγορία και παρέχουν την 

ίδια εργασία υπό τις ίδιες συνθήκες προς εξυπηρέτηση της αυτής κατηγορίας αναγκών 

της επιχείρησης, εκτός εάν η εξαίρεση, κατά την καλή πίστη, λαμβανομένων υπόψη και 

των συναλλακτικών ηθών, είναι κατ’ αντικειμενική κρίση, δίκαιη και εύλογη ή κατ’ 

άλλη παραλλαγή, δικαιολογείται από κάποιο σοβαρό και ειδικό λόγο. Η αρχή της ίσης 

μεταχείρισης δεν επιβάλλει εξίσωση των όρων εργασίας, δεν σημαίνει μαθηματική 
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ισοπέδωση όλων των μισθωτών, αλλά απαγορεύει την αυθαίρετη διαφοροποίηση 

μεταξύ ομοίων καταστάσεων. Απαιτεί την ίση μεταχείριση των ίσων και την άνιση, 

ανάλογα με τις διαφορές τους μεταχείριση των άνισων.  Για ορισμένα ζητήματα 

υπάρχουν ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις που συγκεκριμενοποιούν την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης. Σε σχέση με τις ειδικές αυτές νομοθετικές ρυθμίσεις ο ρόλος της γενικής 

αρχής της ίσης μεταχείρισης είναι επικουρικούς. Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής τους δεν απαιτείται η προσφυγή στη γενική αρχή.
10

 

 

1.5 Γενική αρχή της ισότητας 

Όπως είδαμε παραπάνω η αρχή της ίσης μεταχείρισης ως αποδέκτη έχει τον ιδιώτη, η 

γενική αρχή της ισότητας που κατοχυρώνει το σύνταγμα αφορά την σχέση του πολίτη 

με την κρατική εξουσία και η σχετική επιταγή απευθύνεται προς τα κρατικά όργανα. Το 

άρθρο 4 παρ. 1 του συντάγματος ορίζει ότι οι έλληνες είναι ίσοι ενώπιων του νόμου. 

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία, το άρθρο 4 παρ. 1 καθιερώνει όχι μόνο την ισότητα 

των ελλήνων ενώπιων του νόμου αλλά και την έναντι αυτών ισότητα των νόμων. Έτσι 

δεσμεύει και το νομοθέτη, ο οποίος  στη ρύθμιση ουσιωδώς ομοίων πραγμάτων, 

σχέσεων ή καταστάσεων και κατηγοριών προσώπων δεν δύναται να μεταχειρίζεται τις 

περιπτώσεις αυτές κατά τρόπο ανόμοιο, εισάγοντας εξαιρέσεις και κάνοντας εν γένει 

διακρίσεις, εκτός αν η διαφορετική ρύθμιση δεν είναι αυθαίρετη, διότι επιβάλλεται από 

λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, η συνδρομή των οποίων 

υπόκειται στον έλεγχο των δικαστηρίων.
11

  

 

 

 

 

                                                           
10

 Ζερδελής, σελ. 174-175 
11

 Ζερδελής, σελ.182 



~ 15 ~ 
 
 

 

 

 

  

1.6 Η εφαρμογή της αρχής προϋποθέτει όμοιες εργασιακές συνθήκες εργασίας 

Για να εφαρμοσθεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης θα πρέπει να υπάρχει όχι μόνο παροχή 

ίδιας εργασίας από ίδιας επαγγελματικής κατηγορίας μισθωτούς, αλλά και να παρέχεται 

η εργασία αυτή κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Όπως δέχεται παγίως η νομολογία, η 

εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης κάμπτεται όταν η εργοδοτική εξαίρεση, 

κατά την καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, δικαιολογείται, 

κατ’ αντικειμενική κρίση, από κάποιο σοβαρό και ειδικό λόγο, τον οποίο προτείνει και 

αποδεικνύει ο βαρυνόμενος με την παροχή, δηλαδή ο εργοδότης. Επίσης, η αρχή 

κάμπτεται εφόσον η εξαίρεση έχει συμφωνηθεί μεταξύ του ή των εξαιρεθέντων και του 

εργοδότη ή εφόσον ο μισθωτός έχει έστω και σιωπηρά παραιτηθεί από το δικαίωμα 

επίκλησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Η εφαρμογή της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης δεν επηρεάζεται κατ’ αρχήν από το στοιχείο του χρόνου πρόσληψης των 

μισθωτών, αρκεί οι συγκρινόμενοι μισθωτοί να παρέχουν στην αυτή επιχείρηση την 

ίδια εργασία υπό τις αυτές συνθήκες απασχόλησης. Μόνο εάν η πρόσληψη σε 

διαφορετικούς χρόνους γίνεται με άλλες (νομοθετικές ) προϋποθέσεις είναι δυνατή η 

διαφορετική μεταχείριση των μισθωτών. Αλλά βεβαίως το θέμα, εάν στην τελευταία 

αυτή περίπτωση μπορεί να τεθεί ζήτημα παραβίασης της αρχής της ισότητας. Οσάκις 

κριτήριο για την οικειοθελή εργοδοτική παροχή αποτελεί η αυξημένη απόδοση των 

μισθωτών κατά ορισμένο χρονικό διάστημα, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να εξαιρέσει 

από την οικειοθελή αύτη παροχή τους μισθωτούς εκείνους, οι οποίοι κατά το εν λόγω 

κρίσιμο διάστημα δεν μπόρεσαν να εργασθούν για λόγους ανωτέρας βίας και 

ανεξαρτήτους από τη θέληση τους. Θεωρείται αυτονόητο ότι η αρχή δεν είναι δυνατόν 

με κανένα τρόπο να καμφθεί με μόνη την επίκληση της διαφοράς φύλου των μισθωτών. 

Γενικώς, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης όταν 

πρόκειται για εργοδοτική οικειοθελή παροχή διαφοροποιημένου περιεχομένου και 

συνθέσεως ή αναφέρεται σε διαφορετικές περιόδους ή απευθύνεται με διαφορετικούς 

όρους και προϋποθέσεις στο προσωπικό. Ειδικότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες 

συντρέχει ειδικός και σοβαρός λόγος, που καθιστά τη διαφορετική μεταχείριση εύλογη 
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και δίκαιη είναι η διαφορετική θέση στην εταιρία, οι διαφορετικές ευθύνες ή τα 

διαφορετικά προσόντα των εργαζομένων ή η μεγαλύτερη εμπειρία ή αποδοτικότητα 

αυτών ακόμη κι αν έχουν την ίδια ειδικότητα.  

Επίσης, έχει γίνει δεκτό ότι ενόψει αναδιάρθρωσης της επιχείρησης μπορεί ο εργοδότης 

να συνάπτει ιδιαίτερες συμφωνίες με συγκεκριμένους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν 

κρίνονται ικανοί να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της νέας μορφής της επιχείρησης ή 

των οποίων η θέση καταργείται, χωρίς η ενέργεια αυτή να προσκρούει στην 

απορρέουσα αρχή της ίσης μεταχείρισης.
12

 

 

1.7 Ισότητα των φύλλων 

Σύμφωνα με το άρθρο 4§2 του Συντάγματος «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις». Όπως γενικά η αρχή της ισότητας, έτσι και η ειδικότερη 

αρχή της ισότητας των φύλων αφενός απαγορεύει τις υπέρ του ενός ή του άλλου φύλου 

αυθαίρετες ευμενείς ή δυσμενείς νομοθετικές ή διοικητικές διακρίσεις και αφετέρου 

επιβάλλει τη νομοθετική επέκταση των υπέρ του ενός μόνο φύλου ευμενών διατάξεων 

και υπέρ του άλλου.. Η διάταξη του άρθρου 4 παρ.2 δεσμεύει άμεσα μόνο τα κρατικά 

όργανα. Δηλαδή δεν αναπτύσσει άμεση τριτενέργεια, ώστε να δεσμεύονται απ’ αυτή 

και οι ιδιώτες. Ως προς τα θέματα όμως αμοιβής, διακρίσεις με βάση ο φύλο 

απαγορεύονται και στον ιδιώτη εργοδότη, τόσο από το άρθρο 22 παρ.1 εδαφ. β΄ του 

συντάγματος το οποίο, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, ισχύει άμεσα και στις 

ιδιωτικές έννομες σχέσεις, όσο και από το άρθρο 119 της συνθήκης της ΕΟΚ, στο 

οποίο επίσης αναγνωρίσετε άμεση και πλήρης εφαρμογή του άρθρου 22 παρ.1 εδάφ. β΄, 

η συνταγματική κατοχύρωση της ισότητας των δυο φύλων στην αμοιβή δεν 

περιορίζεται στους Έλληνες πολίτες. Τα δικαστήρια ελέγχοντας ρυθμίσεις από τη 

σκοπιά του άρθρου 4 παρ.2, θεώρησαν π.χ. αντισυνταγματικές τις διατάξεις νόμου, με 

τις οποίες αποκλείονται οι γυναίκες από τις θέσεις αερολιμενικών και ελεγκτών 

εναέριας κυκλοφορίας ή θεσπίζεται διαφορετικός χρόνος συνταξιοδότησης ανδρών και 

                                                           
12

 Ληξουριώτης, σελ. 507-510 
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γυναικών υπαλλήλων Ι.Κ.Α. ή διαφορετικός χρόνος καταγγελίας από τον εργοδότη. Για 

την υλοποίηση της συνταγματικής αρχής της ισότητας των φύλων στις εργασιακές 

σχέσεις αλλά και την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του 

κοινοτικού δικαίου, που κατοχυρώνουν την αρχή αυτή, ψηφίστηκε ο νόμος 1414/1984 

εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλλων στις εργασιακές σχέσεις και άλλες 

διατάξεις.  

Ο νόμος αυτός απαγορεύει στον εργοδότη να προβαίνει σε διακρίσεις με βάση το φύλο 

όχι μόνο στα θέματα της αμοιβής αλλά και ως προς λοιπούς όρους εργασίας. Επίσης, 

ανταποκρινόμενος σε υποχρεώσεις των κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης, που 

απορρέουν από κοινοτικές οδηγίες απαγορεύει κάθε διάκριση με βάση το φύλο όσον 

αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την 

επαγγελματική κατάρτιση, τις συνθήκες εργασίας και την απόλυση.
13

 

  

1.8 Ισότητα αμοιβής για ίσης αξίας εργασία 

«Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης 

αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας». Πρόκειται για μια πραγματικά 

πρωτοποριακή διάταξη, που όμοιά της δεν απαντάται στα Συντάγματα άλλων Κρατών. 

Η έννοια της αμοιβής είναι ευρύτατη νομική έννοια, και ως εκ τούτου περιλαμβάνει 

όλα τα σε χρήμα ή σε είδος οφέλη που καταβάλλει έστω και έμμεσα ο εργοδότης στον 

εργαζόμενο με αιτία ή αφορμή την παροχή εργασίας. Με εξίσου ευρεία έννοια θα 

πρέπει να ερμηνευθεί και η έννοια της εργασίας ίσης αξίας, η οποία δεν αναφέρεται 

μόνο σε όμοιες ή παρόμοιες εργασίες, αλλά σε κάθε εργασία στην οποία αποδίδεται ίση 

αξία.
14

 

 

 

                                                           
13

 Ζερδελής, σελ. 183-184 
14

 Κουκιάδης, σελ. 235 
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1.9 Συνταγματική κατάργηση των αποκλίσεων από την αρχή της ισότητας των 

φύλων  

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη διάταξη του άρθρου 116§2 Σ «Δεν αποτελεί διάκριση 

λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 

και γυναικών. Το Κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην 

πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών». Σκοπός της είναι να καταργήσει τη θεσμική και 

πραγματική ανισότητα που είχε διαμορφωθεί σε βάρος των γυναικών και να προωθήσει 

όχι απλώς τη θεσμική ισότητα ανδρών και γυναικών, αλλά και την ίση μεταχείριση των 

φύλων στην πράξη, παρέχοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες να έχουν ίσες ευκαιρίες με 

τους άνδρες. Επομένως, οποιαδήποτε παρέκκλιση ή εξαίρεση από τη συνταγματικά 

κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας των δύο φύλων, είναι πλήρως απαγορευμένη.
15

 

 

1.10 Η ελληνική νομοθεσία περί ισότητας στον τομέα της απασχόλησης και των 

εργασιακών σχέσεων  

Μια σειρά νόμων της δεκαετίας του ’80 συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση της 

ισότητας ευκαιριών στον εργασιακό χώρο για τις γυναίκες, με κυριότερους τους 

Ν.1414/1984 και Ν.1483/1984. 

 i) Ο Ν.1414/1984 «Για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις 

εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις» Σκοπός αυτού του καινοτόμου, για την εποχή 

του, νόμου ήταν η εφαρμογή των συνταγματικών και κοινοτικών διατάξεων της 

ισότητας σε άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας και σε 

όσους ασκούσαν ελευθέρια επαγγέλματα. Απαγόρευε κάθε διάκριση με βάση το φύλο 

και την οικογενειακή κατάσταση, καθιέρωνε την ισότητα της πρόσβασης σε όλους τους 

κλάδους και τις βαθμίδες απασχόλησης αδιακρίτως φύλου και οικογενειακής 

                                                           
15

 Κουκιάδης, σελ. 238 
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κατάστασης, θέσπιζε την αρχή της ισότητας της αμοιβής ανδρών και γυναικών για 

παροχή ίσης αξίας εργασίας, απαγόρευε κάθε διάκριση στους όρους εργασίας και στην 

επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία, ενώ παράλληλα προέβλεπε και ορισμένες 

προστατευτικές διατάξεις υπέρ των εγκύων ή των μητέρων γενικότερα, απαγορεύοντας 

την άρνηση πρόσληψης λόγω εγκυμοσύνης και μη θίγοντας ειδικές διατάξεις νόμων, 

διαταγμάτων ή κανονισμών που ρύθμιζαν θέματα προστασίας της εγκυμοσύνης και της 

μητρότητας. Επίσης, όριζε ότι ήταν άκυρος ο όρος συλλογικής σύμβασης εργασίας ή 

κανονισμών επιχειρήσεων που περιελάμβανε διάκριση με βάση το φύλο του 

εργαζόμενου ως προς τα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Τέλος, 

προέβλεπε το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων για ενημέρωση των μελών 

τους για το περιεχόμενο του νόμου. Ο Ν.1414/1984 αντικαταστάθηκε από τον Ν. 

3488/2006. 

ii) O N. 3304/2005 «Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»  

Σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση 

διάκριση:  Στους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση.  Στην 

πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού.  Στους 

όρους και τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης.  Στην ιδιότητα του μέλους και τη 

συμμετοχή σε οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών.  

iii) Ο Ν. 3488/2006 «Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες διατάξεις»  

Με το Ν. 3488/2006,ο οποίος αντικατέστησε το Ν.1414/1984, προκειμένου να 

ενσωματώνεται στους κόλπους και του ελληνικού δικαίου ο σκοπός και η φιλοσοφία 

της Οδηγίας 73/2000/ΕΚ, ο οποίος δεν έγκειται μόνο στην εξάλειψη των διακρίσεων 

λόγω φύλου, αλλά και στην ενσωμάτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις και σε όλα τα μέτρα 
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που λαμβάνουν τα Κράτη – Μέλη. Επιχειρείται η οριζόντια διασύνδεση όλων των 

αρμόδιων μηχανισμών της Πολιτείας και η συνεργασία τους με τους κοινωνικούς 

εταίρους και τις επιχειρήσεις, με απώτερο στόχο την αύξηση της συμμετοχής των 

γυναικών στην απασχόληση και στην εν γένει άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. 

Ο Ν. 3488/2006 ορίζει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από εκείνο του καταργηθέντος Ν. 

1414/1984, καθώς οι διατάξεις του εφαρμόζονται στα άτομα που απασχολούνται ή είναι 

υποψήφια για απασχόληση στον ιδιωτικό, στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο 

τομέα, στα άτομα που ασκούν ελευθέρια επαγγέλματα, καθώς και στα άτομα που 

λαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση ή είναι υποψήφια για επαγγελματική 

εκπαίδευση οποιουδήποτε είδους και μορφής. Ορίζονται επίσης οι μορφές διάκρισης, 

με βάση το φύλο, ως ακολούθως: «Άμεση διάκριση» στοιχειοθετείται όταν ένα 

πρόσωπο υφίσταται για λόγους φύλου, μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την 

οποία υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο ένα άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση. 

«Έμμεση διάκριση» υπάρχει όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή 

πρακτική, θέτει σε μειονεκτική θέση τους εκπροσώπους του ενός φύλου σε σύγκριση 

με τους εκπροσώπους του άλλου. «Παρενόχληση» είναι η εκδήλωση ανεπιθύμητης 

συμπεριφοράς συνδεόμενη με το φύλο ενός προσώπου. «Σεξουαλική παρενόχληση» 

νοείται η εκδήλωση οιασδήποτε μορφής ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής, ή 

σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα. Όλες οι παραπάνω μορφές 

διακρίσεων με βάση το φύλο, απαγορεύονται και σε συσχετισμό με την οικογενειακή 

κατάσταση. Η ως άνω απαγόρευση διάκρισης εξειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:  

Πρόσβαση στην απασχόληση και τις συνθήκες και στους όρους απασχόλησης, όπου 

διασφαλίζεται η ισότητα πρόσβασης στην απασχόληση με την απαγόρευση διάκρισης 

λόγω φύλου ή οικογενειακής κατάστασης.  Επαγγελματικός προσανατολισμός, 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, που περιλαμβάνει τους τομείς της 

πρόσβασης, του περιεχομένου και της εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων ή 

συστημάτων, καθώς και τον καθορισμό προϋποθέσεων και τη συμμετοχή σε εξετάσεις 

διπλωμάτων ή άλλων τίτλων.  Αμοιβές, όπου επαναλαμβάνεται η επιταγή του 

Συντάγματος για ισότητα των αμοιβών ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες για εργασία 

ίσης αξίας, με παράλληλη διεύρυνση της έννοιας της αμοιβής, ώστε να περιλαμβάνει, 
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εκτός από το μισθό, και κάθε πρόσθετη παροχή από τον εργοδότη, εξαιτίας ή με 

αφορμή την απασχόληση του εργαζόμενου.  Επαγγελματική ανέλιξη, όπου 

περιλαμβάνονται οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης, οι προαγωγές και τα 

συστήματα αξιολόγησης προσωπικού.  Λύση της σχέσης εργασίας και της 

υπαλληλικής σχέσης, όπου απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσης 

εργασίας για λόγους φύλου ή οικογενειακής κατάστασης, ενώ παρέχεται προστασία 

στον εργαζόμενο που απολύθηκε επειδή δεν ενέδωσε σε σεξουαλική ή άλλη 

παρενόχληση σε βάρος του.  Συμμετοχή σε σωματεία και ενώσεις, όπου απαγορεύεται 

κάθε διάκριση στη συμμετοχή σε σωματεία ή ενώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε 

οποιοδήποτε επαγγελματικό σωματείο, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων 

που χορηγούνται από αυτά. 

 iv) Ν. 3896/2010: «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης − Εναρμόνιση της 

κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις»  

Τροποποιεί τον νόμο 3488/2006 ρυθμίζοντας θέματα σχετικά με: -την Ισότητα των 

αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών -την ίση μεταχείριση στα επαγγελματικά 

συστήματα κοινωνικής ασφάλισης -την ίση μεταχείριση σε σχέση με την πρόσβαση 

στην απασχόληση στην επαγγελματική εξέλιξη και κατάρτιση και τους όρους εργασίας 

-μέτρα του εθνικού νομοθέτη για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της 

ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης.  

v) Άλλα νομοθετήματα που περιέχουν διατάξεις για την προώθηση της ισότητας 

ανδρών και γυναικών στις εργασιακές σχέσεις  

Η ελληνική έννομη τάξη περιλαμβάνει σε έναν σημαντικό αριθμό νομοθετημάτων 

αρκετές διατάξεις για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών στις 

εργασιακές σχέσεις.  

Ν. 3636/2008: Προβλέπει ότι για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών 

αυτοτελών Κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων Κομμάτων και ανεξαρτήτων, ο 
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αριθμός των υποψηφίων βουλευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό 

τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως, 

σε όλη την Επικράτεια.  

Ν. 3227/2004: Προβλέπει την επιδότηση των εργοδοτών για πρόσληψη με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου που αφορά σε αναπλήρωση εργαζομένων που απουσιάζουν από την 

εργασία τους με άδεια κύησης ή λοχείας. Καθορίζεται ως κίνητρο για την πρόσληψη 

ανέργων μητέρων με τουλάχιστον δύο τέκνα επιδότηση του εργοδότη ισόποση με το 

ύψος των εργοδοτικών εισφορών που τον βαρύνουν για την ασφαλιστική κάλυψη των 

προσλαμβανομένων.   

Ν. 3258/2004: Χορηγεί στις μητέρες δικαστικές λειτουργούς άδεια 9 μηνών με 

αποδοχές για ανατροφή παιδιού.  

Ν. 3250/2004: Ενισχύει την πρόσληψη για μερική απασχόληση στο Δημόσιο, τους 

Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ., μητέρων ανηλίκων τέκνων χωρίς ηλικιακό περιορισμό, σε 

ποσοστό 10%. Π.Δ.105/2003 που ενσωματώνει την Κοινοτική Οδηγία και 97/80/ΕΚ για 

το βάρος απόδειξης σε περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου. Π.Δ. 41/2003: 

Προβλέπει ειδικά μέτρα για την βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την 

εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων, με το οποίο 

συμπληρώθηκαν διατάξεις του Π.Δ. 176/1997.  

Ν. 3064/2002: Ρυθμίζει την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων 

κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  

Ν. 2910/2001: Καθιερώνει υποχρεωτική, κατ’ ελάχιστο στο 1/3, συμμετοχή από κάθε 

φύλο ως υποψηφίων στα ψηφοδέλτια των Νομαρχιακών και Δημοτικών Εκλογών. 

Πολύ σημαντικό, τέλος, είναι και το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των γυναικών που 

υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας. Μέχρι το 1975, που άρχισε να 

εξετάζεται στην Ελλάδα το ενδεχόμενο στράτευσης των γυναικών, μόνο οι 

νοσηλεύτριες των στρατιωτικών νοσοκομείων ανήκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις. 
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Ιδιαίτερης σημασίας είναι ο Ν. 705/1977, όπου οι κατατασσόμενες στις Ένοπλες 

Δυνάμεις έχουν την ίδια στρατιωτική ιδιότητα με τους άνδρες.  

Ο Ν.1911/1990 διευρύνει την εισαγωγή των γυναικών στις Ανώτατες Στρατιωτικές 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

Προστασία της Ισότητας των Φύλων κατά τους Ευρωπαϊκούς και 

Διεθνείς Κανονισμούς 

 

2.1 Οι μισθολογικές διαφορές στην ΕΕ στο επίκεντρο της πρώτης ευρωπαϊκής 

ημέρας ισότητας των μισθών 

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αμείβονται, κατά μέσο όρο, κατά 17,5% 

χαμηλότερα από τους άνδρες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτός ο 

εντυπωσιακός αριθμός θα αποτελέσει το επίκεντρο των συζητήσεων, την πρώτη 

ευρωπαϊκή ημέρα ισότητας των μισθών. Η ημέρα αυτή 5 Μαρτίου υπενθυμίζει τον 

αριθμό των επιπλέον ημερών που πρέπει να εργαστούν οι γυναίκες το 2011 για να 

κερδίσουν αντίστοιχο ποσό με αυτό που κέρδισαν οι άνδρες το 2010. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να κλείσει την ψαλίδα όσον αφορά τις διαφορές των 

μισθών μεταξύ των δύο φύλων και, τον Σεπτέμβριο του 2010, δημοσίευσε γενική 

στρατηγική για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Λίγες ημέρες πριν από την 

8η Μαρτίου, την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, η εφετινή ημέρα ισότητας των μισθών 

επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ 

ανδρών και γυναικών. 

«97 εκατομμύρια γυναίκες στην Ευρώπη που εργάζονται από την 1η Ιανουαρίου, θα 

αρχίσουν να πληρώνονται στην πράξη μόνο από αυτή την εβδομάδα,» δήλωσε η 

Αντιπρόεδρος της ΕΕ κα Reding, Επίτροπος αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης. «Η 

ευρωπαϊκή ημέρα ισότητας των μισθών μας υπενθυμίζει πόσες προσπάθειες πρέπει 

ακόμη να καταβάλουμε για να γεφυρώσουμε το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο 

φύλων. Μαζί με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους, θα προσπαθήσουμε να 
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μειώσουμε ουσιαστικά τη διαφορά των αμοιβών ανδρών και γυναικών στην ΕΕ, έτσι 

ώστε στο μέλλον να μην χρειαζόμαστε πλέον ημέρα ισότητας των μισθών για να 

υπενθυμίζουμε τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.» 

Ίση αμοιβή για ίση εργασία είναι μια από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ. Η αρχή αυτή 

αποτελούσε ήδη μέρος της συνθήκης της Ρώμης, το 1957. Ωστόσο, η μείωση της 

διαφοράς των αμοιβών ανδρών και γυναικών προχωρεί με αργό ρυθμό: σύμφωνα με τα 

τελευταία αριθμητικά στοιχεία για το 2008, ο ρυθμός αυτός κυμαίνεται από 5% στην 

Ιταλία έως 30% στην Εσθονία. Το φαινόμενο αυτό αντανακλά τον πολύπλοκο και 

διαρκή χαρακτήρα των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. 

Για να αντιμετωπιστεί η διαφορά των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών, η 

Επιτροπή: 

 θα στηρίξει πρωτοβουλίες ίσης αμοιβής στον χώρο εργασίας με σήματα 

ισότητας, «καταστατικούς χάρτες» και βραβεία, όπως οι πρωτοβουλίες που ορίζονται 

στην πρόσφατη μελέτη της ΕΕ για τις μη νομοθετικές πρωτοβουλίες που προτείνονται 

στις επιχειρήσεις για την προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στον 

χώρο εργασίας, 

 θα στηρίξει την επεξεργασία εργαλείων που θα βοηθήσουν τους εργοδότες να 

διορθώσουν τις αδικαιολόγητες διαφορές αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, όπως 

το Logib tool, το οποίο χρησιμοποιείται στη Γερμανία και το Λουξεμβούργο και 

επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υπολογίζουν τις διαφορές στις αμοιβές ανδρών και 

γυναικών στο πλαίσιό τους, 

 θα διερευνήσει τρόπους για να βελτιώσει τη μισθολογική διαφάνεια, καθώς και 

τον αντίκτυπο στην ίση αμοιβή άτυπων ρυθμίσεων εργασίας, όπως της μερικής 

απασχόλησης και των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, 

 θα επιδιώξει να κατευθύνει τις γυναίκες και τους άνδρες προς μη παραδοσιακά 

επαγγέλματα και θα διευκολύνει τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες να βρουν 

καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.
16

 

 

                                                           
16

 Europa.eu 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=681&newsId=830&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=681&newsId=830&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=681&newsId=830&furtherNews=yes
http://www.logib-d.de/sid_40161EC5B0F198AFDDD3FC2C5932488F/DE/01_Home/home_node.html
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2.2 Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων  της Ε.Ε. 

Καθιερώνει στη νομοθεσία της ΕΕ μία σειρά προσωπικών, αστικών, πολιτικών, 

οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και μόνιμων κατοίκων της ΕΕ. 

Ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει, 

λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες και τις δράσεις της ΕΕ, καθώς και την αρχή της 

επικουρικότητας, τα δικαιώματα που προκύπτουν ιδίως από τις κοινές συνταγματικές 

παραδόσεις και τις κοινές διεθνείς υποχρεώσεις των χωρών της ΕΕ, τη σύμβαση για την 

προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, τους 

κοινωνικούς χάρτες που έχουν ψηφιστεί από την ΕΕ και από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο χάρτης, παρέχοντας 

διαφάνεια και σαφήνεια στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, δημιουργεί νομική 

ασφάλεια στην ΕΕ. 

Ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό προοίμιο και 54 

άρθρα που κατανέμονται σε 7 κεφάλαια. 

Το άρθρο 21 παράγραφος 1, προάγει η ισότητα των φύλων: Απαγορεύεται κάθε 

διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής 

προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλωσσάς, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών 

φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 

γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 

Ο χάρτης εφαρμόζεται στα ευρωπαϊκά όργανα τηρούμενης της αρχής της 

επικουρικότητας και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επεκτείνει τις αρμοδιότητες και 

τα καθήκοντα που τους αναθέτουν οι Συνθήκες. Ο χάρτης εφαρμόζεται επίσης στις 

χώρες της ΕΕ όταν εφαρμόζουν την νομοθεσία της ΕΕ. 

Εάν κάποιο από τα δικαιώματα αντιστοιχεί σε δικαιώματα που διαφυλάσσονται από την 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1950, η έννοια και το πεδίο 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/subsidiarity.html
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680063765
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680063765
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/home
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/home
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_court_justice.html
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/treaties.html
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εφαρμογής του εν λόγω δικαιώματος πρέπει να συμπίπτει με αυτό που ορίζει η 

σύμβαση, μολονότι η νομοθεσία της ΕΕ μπορεί να παρέχει πιο εκτεταμένη προστασία. 

2.3 Διαφύλαξη της ισότητας με τις Διεθνείς Συμβάσεις εργασίας 

Με την υπ’ αριθμόν 100 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας (1951): περί της ισότητος αμοιβής 

μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας, κατοχυρώνεται η 

αρχή της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας. 

Στην υπ’ αριθμόν 103 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας, περιλαμβάνονται διατάξεις για την 

προστασία της μητρότητας. 

Με την υπ’ αριθμόν 111 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας,  τα συμβαλλόμενα μέρη 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν εθνική πολιτική που να αποβλέπει στην 

προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και μεταχείρισης σχετικά με την απασχόληση και το 

επάγγελμα, με σκοπό την εξάλειψη κάθε διάκρισης στο αντικείμενο αυτό. 

Με την υπ’ αριθμόν 156 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας, για την ισότητα των ευκαιριών 

και μεταχείρισης των εργαζομένων των δύο φύλων ( εργαζόμενοι με οικογενειακές 

υποχρεώσεις ), δεσμεύεται κάθε συμβαλλόμενο μέρος να περιλάβει στους σκοπούς της 

εθνικής του πολιτικής τη διευκόλυνση των προσώπων με οικογενειακές υποχρεώσεις 

που απασχολούνται ή θέλουν να βρουν απασχόληση, να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα 

τους χωρίς να υπόκεινται σε διακρίσεις. 

2.4 Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και Κοινοτικές Οδηγίες για την ρύθμιση της ισότητας 

των φύλων στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης 

Ένας μεγάλος αριθμός Κοινοτικών Οδηγιών, σε συνδυασμό με τη Νομολογία 

διακοσίων περίπου αποφάσεων του ΔΕΚ, συνιστούν το εδραιωμένο κοινοτικό 

κεκτημένο για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση: 

Οδηγία 75/117/ΕΟΚ: της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί προσεγγίσεως των 

νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της 
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ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών. Το Συμβούλιο 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχοντας υπόψη τη συνθήκη περί ιδρύσεως της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της 

Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως, τη γνώμη της Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής, εκτιμώντας ότι η πραγματοποίηση της αρχής της ισότητας 

των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών, που προβλέπεται στο 

άρθρο 119 της συνθήκης, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ιδρύσεως και 

λειτουργίας της κοινής αγοράς, ότι τα Κράτη μέλη είναι κατά πρώτο λόγο 

υπεύθυνα να εξασφαλίσουν την εφαρμογή της αρχής αυτής, με τις κατάλληλες 

νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, ότι το ψήφισμα του 

Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 1974 περί προγράμματος κοινωνικής δράσεως 

για την εξίσωση με στόχο την πρόοδο των συνθηκών διαβιώσεως και εργασίας και 

την ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κοινότητος, έχει 

αναγνωρίσει τον πρωτεύοντα χαρακτήρα των ενεργειών που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν υπέρ των γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε 

απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση, καθώς και τις 

συνθήκες εργασίας συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής,ότι είναι σκόπιμο να 

ενισχυθούν οι βασικές νομοθετικές διατάξεις με κανόνες που να διευκολύνουν τη 

συγκεκριμένη εφαρμογή της αρχής της ισότητος κατά τρόπο ώστε όλοι οι 

εργαζόμενοι της Κοινότητος να δύνανται να απολαύουν προστασίας στον τομέα 

αυτόν, ότι υφίστανται ανισότητες στα Κράτη μέλη παρά τις προσπάθειες που 

κατεβλήθησαν για την εφαρμογή του ψηφίσματος της διασκέψεως των Κρατών 

μελών της 30ής Δεκεμβρίου 1961 περί ισότητος των μισθών ανδρών και 

γυναικών- ότι είναι συνεπώς αναγκαίο να γίνει προσέγγιση των εθνικών 

διατάξεων όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της ισότητος των αμοιβών. 

Οδηγία 76/207/ΕΟΚ: της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρμογής της αρχής της 

ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, 

την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, το Συμβούλιο 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχοντας υπόψη τη συνθήκη περί ιδρύσεως της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 235, την πρόταση της 



~ 29 ~ 
 
 

 

 

 

Επιτροπής, τη γνώμη της Συνελεύσεως, τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής, εκτιμώντας ότι το Συμβούλιο στο ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 1974 

περί προγράμματος κοινωνικής δράσεως, καθόρισε, μεταξύ των προτεραιοτήτων, τις 

ενέργειες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ισότητος μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση 

και προώθηση, καθώς και τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των 

αμοιβών ότι, όσον αφορά τις αμοιβές, το Συμβούλιο εξέδωσε στις 10 Φεβρουαρίου 

1975 την οδηγία 75/117/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών 

που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της ισότητος των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων 

ανδρών και γυναικών, ότι φαίνεται επίσης αναγκαίο ν' αναληφθούν ενέργειες εκ μέρους 

της Κοινότητος για την πραγματοποίηση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ 

ανδρών και γυναικών, τόσον όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση και την 

επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση, καθώς και τους άλλους όρους εργασίας, ότι 

η ισότης μεταχειρίσεως μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών αποτελεί έναν από 

τους στόχους της Κοινότητος, εφ' όσον πρόκειται ιδίως να προωθηθεί η εναρμόνιση με 

στόχο την πρόοδο των συνθηκών διαβιώσεως και εργασίας του εργατικού δυναμικού, 

ότι η συνθήκη δεν προβλέπει τις ειδικές εξουσίες που απαιτούνται για τον σκοπό αυτόν, 

ότι πρέπει να καθορισθεί και να τεθεί προοδευτικά σε εφαρμογή με μεταγενέστερα 

μέτρα η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως στον τομέα της κοινωνικής ασφαλίσεως. 

 

Οδηγία 2002/73/ΕΟΚ: της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την εφαρμογή της ίσης 

μεταχείρισης κα για την απαγόρευση άμεσης και έμμεσης διάκρισης στους 

εργαζόμενους του Δημοσίου Τομέα. 

Οδηγία 79/7/ΕΟΚ: της 19ης Δεκεμβρίου 1978, για την προοδευτική υλοποίηση της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης. 

Οδηγία 86/378/ΕΟΚ: για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, όπως τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία 96/97/ΕΚ. 
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Οδηγία 86/613/ΕΟΚ: της 11ης Δεκεμβρίου 1986, για την εφαρμογή της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, 

συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς και την προστασία της μητρότητας. 

Οδηγία 92/85/ΕΚ: 9ης Οκτωβρίου 1992 για την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν 

στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 

γαλουχουσών εργαζομένων. 

Οδηγία 96/34/ΕΚ: της 3ης Ιουνίου 1996 για την γονική άδεια (συνήφθη από τους 

Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους), η οποία αποσκοπεί στο συνδυασμό οικογενειακής 

και επαγγελματικής ζωής. 

Οδηγία 97/80/ΕΚ: 15ης Δεκεμβρίου 1997, για το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις 

διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου. 

Οδηγία 97/81/ΕΚ: 15ης Δεκεμβρίου 1997, για τη συμφωνία, πλαίσιο για την εργασία 

μερικής απασχόλησης (συνήφθη από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους), η οποία 

αποσκοπεί στο συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 

Οδηγία 2004/113/ΕΚ: της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και στην 

παροχή αυτών. 

Οδηγία 2006/54/ΕΚ: της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων 

ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 

απασχόλησης. 

Οδηγία 2010/41/ΕΚ: της 7ης Ιουλίου 2010, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών 

που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα και για την κατάργηση της 

Οδηγίας 86/613/ΕΚ του Συμβουλίου. 
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2.5 Η ισότητα των φύλων στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η ισότητα των φύλων απασχόλησε για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στην 

Ιδρυτική Συνθήκη της Ρώμης ( 1957), με την οποία καθιερώνεται η αρχή της παροχής 

ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία. Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των δύο φύλων ενισχύθηκαν σημαντικά με την 

Συνθήκη του Άμστερνταμ (1999), η οποία εισήγαγε στις Συνθήκες τις Ευρωπαϊκής 

Ένωσης τις αρχές της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων με βάση 

το φύλο ή το σεξουαλικό προσανατολισμό. Η ισότητα ανδρών και γυναικών θεσπίζεται 

πλέον ως θεμελιώδης αρχή του Κοινοτικού Δικαίου και κηρύσσεται ρητά ως καθήκον 

και στόχος της Κοινότητας. 

2.6 Νομολογία Εθνικών Δικαστηρίων 

Απλή παράθεση ενδεικτικών παραδειγμάτων από την δημοσιευμένη νομολογία. 

Στην Γερμανία, το ομοσπονδιακό γραφείο των ταχυδρομείων παρείχε στις εργαζόμενες 

που αναλάμβαναν μόνες τους τα βάρη της οικογένειας, ελεύθερο χρόνο για να 

ασχολούνται με τα οικιακά τους καθήκοντα. Ένας εργαζόμενος που ζούσε μόνος του με 

δυο μικρά παιδιά και όφειλε να ασχολείται με αυτά χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια, 

ζήτησε να επωφεληθεί επίσης από αυτήν την διευκόλυνση. Το δικαστήριο δέχτηκε την 

αίτηση του, αν και ούτε οι άνδρες αλλά ούτε και οι γυναίκες είχαν δικαίωμα στον 

ελεύθερο χρόνο για να ασχολούνται με τα οικιακά τους καθήκοντα και αυτή η 

διευκόλυνση οικειοθελώς παραχωρείτο από τον εργοδότη, η αρχή της ισότητας στη 

μεταχείριση που προβλέπεται από το σύνταγμα ( άρθρο 3 του Θεμελιώδους Νόμου ) 

απαιτεί ότι, από τη στιγμή που παραχωρείται ελεύθερος χρόνος γι’ αυτό το σκοπό στις 

εργαζόμενες γυναίκες, το ίδιο προνόμιο πρέπει να παραχωρείται και στους 

εργαζόμενους άνδρες που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ( Αγγλία), ο κανονισμός του προσωπικού των Βρετανικών 

σιδηροδρόμων προβλέπει για όλους τους υπαλλήλους, τη σύζυγο και τα παιδιά που 

ζουν σε βάρος τους, τη δυνατότητα να ταξιδεύουν με έκπτωση στους σιδηροδρόμους. 
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Όταν όμως συνταξιοδοτηθούν οι υπάλληλοι άνδρες ή γυναίκες συνεχίζουν να έχουν το 

προνόμιο αυτό των εκπτώσεων οι ίδιοι. Επίσης το προνόμιο αυτό το έχουν η σύζυγος 

και τα παιδιά που ζουν σε βάρος των ανδρών, όχι όμως ο σύζυγος και τα παιδιά που 

ζουν σε βάρος των γυναικών. Η ενάγουσα υποστήριζε ότι αυτή η διαφορά μεταχείρισης 

αποτελούσε διάκριση που βασίζεται στο φύλο. Το άρθρο 64 του νόμου για την ίση 

μεταχείριση των φύλων προβλέπει ότι αυτές οι διατάξεις που απαγορεύουν τη διάκριση 

σε βάρος των γυναικών σε θέματα εργασίας δεν εφαρμόζονται σε οτιδήποτε έχει σχέση 

με το θάνατο ή την σύνταξη τους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι η διάταξη που 

προέβλεπε εκπτώσεις στα εισιτήρια και από την οποία δεν επωφελούνται παρά μόνο οι 

γυναίκες των υπαλλήλων μετά την σύνταξη τους και όχι οι άνδρες των γυναικών 

υπαλλήλων, αποτελούσε διάκριση σε βάρος των συνταξιούχων γυναικών υπαλλήλων, 

σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 119 της Συνθήκης της Ρώμης (νυν άρθρο 45 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Μετατροπή της δέσμευσης για την ισότητα των φύλων σε δράση και 

αποτελέσματα 

 

3.1. Παραβιάσεις της ισότητας των δύο φύλων στον εργασιακό χώρο 

Εξετάζοντας εκτενέστερα τον τομέα τον εργασιακών σχέσεων θα μπορούσαμε σε αυτό 

το σημείο να αναφερθούμε στην σημασιολογία της λέξης  διάκριση. Υπάρχουν δύο 

κύρια είδη διάκρισης: η άμεση και η έμμεση διάκριση.   

Άμεση διάκριση είναι όταν ένα πρόσωπο τυγχάνει λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης σε 

σύγκριση με κάποιον άλλο λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή άλλων 

πιστεύω, πεποιθήσεων,  αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού. 

Παραδείγματα άμεσης διάκρισης: ο ιδιοκτήτης καταστήματος που αρνείται να 

προσλάβει άτομα με τα κατάλληλα προσόντα απλώς επειδή είναι συγκεκριμένης 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Έμμεση διάκριση είναι όταν μια εκ πρώτης όψεως 

ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική ενδέχεται να προκαλέσει μειονεκτική 

μεταχείριση προσώπων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή άλλων 

πιστεύω, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού εκτός 

βέβαια εάν η πρακτική αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί αντικειμενικά και μόνο, από ένα 

θεμιτό σκοπό. Διακρίσεις στον τομέα της εργασίας, οι οποίες έχουν ως μόνη 

δικαιολογητική βάση το φύλο δεν παρατηρούνται μόνο εις βάρος των γυναικών αλλά 

σε πολλές περιπτώσεις και εις βάρος των ανδρών. Η σχετική νομολογία περιλαμβάνει 

πληθώρα αποφάσεων που καταδίκασαν τις παραβιάσεις της αρχής της ισότητας των 

φύλων, ενώ εκείνες οι αποφάσεις, που παρά την ύπαρξη διάκρισης, δεν την 

καταδίκασαν είναι ελάχιστες.  
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3.2.  Νομολογία Ελληνικών Δικαστηρίων 

Παρά την πληθώρα των νομοθετικών κειμένων που αποβλέπουν στην εφαρμογή της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης, η καθημερινότητα επιβεβαιώνει την ανησυχία ότι η 

ισότητα ενώ κατοχυρώνεται θεσμικά δεν γίνεται σεβαστή στη πράξη. Οι διακρίσεις που 

διαπιστώνονται αφορούν ποικίλες πτυχές των δικαιωμάτων των γυναικών στην 

εργασία, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την διαδικασία πρόσληψης και 

επαγγελματικής ανέλιξης, την αμοιβή και τον σεβασμό στην προσωπικότητα τους, στα 

πλαίσια του οποίου αξιώνεται από τον εργοδότη, μεταξύ άλλων η αποχή του από κάθε 

μορφή σεξουαλικής παρενόχλησης της εργαζόμενης. Αναζητώντας τις αιτίες για τις 

οποίες οι διακρίσεις αυτές εξακολουθούν να υφίστανται καταλήγουμε στο μέγεθος του 

οικονομικού κόστους της εφαρμογής της αρχής της ισότητας στον τομέα της εργασίας, 

που οδηγεί στην αποφυγή πρόσληψης των γυναικών σε καλά αμειβόμενες θέσεις, στην 

επιβίωση των πατριαρχικών και ανδροκρατικών αντιλήψεων που δεν έχουν ακόμη 

εξαλειφθεί και συντελούν σημαντικά στην συντήρηση των στερεότυπων σε κάθε τομέα 

της κοινωνικής ζωής και στην διαπίστωση της περιορισμένης συμμετοχής των 

γυναικών με οικογενειακές υποχρεώσεις στην αγορά εργασίας λόγω της αποκλειστικής 

τους απασχόλησης στην πράξη με την ανατροφή των παιδιών. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα μας οι πόρτες του νόμου δεν άνοιξαν αμέσως στις 

γυναίκες για την άσκηση όλων των επαγγελμάτων. Στις αρχές του αιώνα μας και 

κυρίως από τη δεκαετία του 50, άρχισαν να εκλείπουν τα νομικά εμπόδια που έφραζαν 

το δρόμο της γυναίκας για την άσκηση ορισμένων επαγγελμάτων. Ενδεικτικά, το 1925 

άνοιξαν οι πόρτες στις γυναίκες για το δικηγορικό επάγγελμα (ΝΔ 810/1925), το 1954 

αναγνωρίστηκε το δικαίωμα να διορίζονται δημόσιοι συμβολαιογράφοι (ΝΔ 

3082/1954), το 1955 αναγνωρίστηκε το δικαίωμα να διορίζονται δημόσιοι υπάλληλοι 

(Ν.3192/1955).
17

 

Με την (ΑΠ1360/1992) απόφαση που αφορούσε σε υπόθεση προκήρυξης διαγωνισμού 

πτυχιούχων υπαλλήλων από τράπεζα, κρίθηκε ανεπίτρεπτη η παραβίαση της αρχής 

                                                           
17

 Δουλκέρη, σελ.63 
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ισότητας των φύλων, τόσο κατά την χρήση των κριτηρίων επιλογής τους για την 

κατάληψη κενών θέσεων εργασίας για άνδρες και γυναίκες, καθώς και η κατάρτιση 

χωριστών πινάκων επιτυχίας με βάση το φύλο και η πρόσληψη επιτυχόντων του ενός 

φύλου κατ’ επιλογήν του εργοδότη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συνολική 

βαθμολογία ή η σειρά κατάταξης των υποψηφίων.
18

 

Με απόφαση του ΣτΕ (3217/1977) ακυρώθηκε πράξη που απέκλειε τις γυναίκες από τις 

θέσεις των αερολιμενικών και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της πολιτικής 

αεροπορίας. Με τις ΣτΕ (3254/1982, 3879/1982) αποφάσεις, ακυρώθηκαν πράξεις 

κατάταξης γυναικών δημοσίων υπαλλήλων σε θέσεις δακτυλογράφων, με την 

αιτιολογία ότι έγινε επίκληση με νόμιμου κριτηρίου, όπως είναι η διαφορά φύλου. Οι 

πράξεις αυτές περιείχαν γενική αιτιολογία ότι τις θέσεις δακτυλογράφων κατά 

παράδοση κατέχουν γυναίκες, γιατί η φύση της εργασίας προσιδιάζει στο χαρακτήρα 

και τις ιδιότητες των γυναικών.
19

 

Με απόφαση του Άρειου Πάγου 1362/2009, είναι άκυρη η καταγγελία της σύμβασης 

εργασίας εργαζομένης, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όσο και για το χρονικό 

διάστημα του ενός έτους μετά τον τοκετό, ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

λόγω ασθένειας, που οφείλεται στην κύηση, ή στον τοκετό. Η ίδια προστασία ισχύει και 

όταν το έμβρυο γεννηθεί νεκρό, γιατί στην περίπτωση αυτή υπάρχουν οι ειδικές εκείνες 

περιστάσεις, εξαιτίας των οποίων επιβάλλεται η εργαζόμενη να τύχει ειδικής 

προστασίας για την αποκατάσταση του οργανισμού της, που κλονίστηκε από τον 

τοκετό. Σπουδαίο λόγο για καταγγελία δεν αποτελεί η ενδεχόμενη μείωση της 

απόδοσης της εργασίας της εγκύου, που οφείλεται στην εγκυμοσύνη, αρκεί να υπήρξε 

εγκυμοσύνη και τοκετός, ανεξάρτητα από το αν ο εργοδότης γνώριζε ή όχι την 

εγκυμοσύνη.  

 

                                                           
18

 Γιαννακούρου, σελ. 216 
19

 Αγαλλοπόυλου, σελ . 38 
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3.3. Ενίσχυση της συνέργειας μεταξύ ισότητας τον φύλων και απασχόλησης για να 

τονωθεί η ανάκαμψη και η βιώσιμη ανάπτυξη 

Η εξάλειψη των υφιστάμενων ανισοτήτων μεταξύ γυναικών και ανδρών μέσω 

πολιτικών για την ισότητα των φύλων μπορεί να θεωρηθεί παράγοντας ώθησης της 

ανάπτυξης και όχι κόστος για την κοινωνία. Η ισότητα των φύλων στην αγορά 

εργασίας μπορεί να επιτρέψει στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το δυνητικό 

εργατικό δυναμικό, ιδίως ενόψει των μελλοντικών ελλείψεων δεξιοτήτων.  

Επίσης, θα συμβάλει στην επιτυχία των μεταρρυθμίσεων στις πολιτικές για την 

απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών ευελιξίας με ασφάλεια 

(«flexicurity»). 

Οι προσπάθειες εξάλειψης των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στην απασχόληση 

πρέπει να συνεχιστούν και να ενταθούν, ως μέρος της νέας στρατηγικής για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση που θα θεσπιστεί το 2010, έτσι ώστε να μειωθούν 

σημαντικά οι διαφορές όσον αφορά την απασχόληση, τις αμοιβές και τη λήψη 

αποφάσεων, εξασφαλίζοντας καλύτερες θέσεις εργασίας και μειώνοντας τον 

διαχωρισμό της αγοράς εργασίας και τον κίνδυνο φτώχειας. 

Η μείωση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων και η καταπολέμηση των 

σχετικών αιτίων πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα. Η δράση σ' αυτόν τον τομέα 

πρέπει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων τον ενδιαφερομένων και να συνδυάζει όλα 

τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων της αποτελεσματικής εφαρμογής της 

υπάρχουσας νομοθεσίας, της αξιολόγησης των μισθολογικών συστημάτων με 

διαφάνεια, της αύξησης της ευαισθητοποίησης, καθώς και της καταπολέμησης των 

στερεοτύπων και της επανεξέτασης τον ταξινομήσεων των επαγγελμάτων. 

Τα συστήματα φόρων και παροχών πρέπει να παρέχουν οικονομικά κίνητρα, για τις 

γυναίκες και τους άνδρες, ώστε να αρχίζουν, να παραμένουν και να επιστρέφουν στην 

εργασία. Όπου απαιτείται, τα συστήματα αυτά πρέπει να μεταρρυθμιστούν, έτσι ώστε 

να εξαλειφθούν τα οικονομικά αντικίνητρα όσον αφορά τη συμμετοχή στην αγορά 
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εργασίας των ατόμων που συμβάλλουν δευτερευόντως στο εισόδημα του νοικοκυριού 

και των ατόμων που φροντίζουν κυρίως τα εξαρτώμενα άτομα, καθώς και να 

εξασφαλιστεί ίση οικονομική ανεξαρτησία για τις γυναίκες και τους άνδρες, επίσης 

όσον αφορά την εξασφάλιση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, μολονότι θα 

προστατεύονται παράλληλα τα άτομα με ανεπίσημα πρότυπα σταδιοδρομίας. 

Για να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ίση 

συμμετοχή των γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας, οι φορείς χάραξης 

πολιτικής πρέπει να καταρτίσουν τις πολιτικές τους απαντήσεις με βάση μια ανάλυση 

της αγοράς εργασίας που θα λαμβάνει υπόψη την ισότητα των φύλιον, καθώς και με 

βάση συστηματικές εκτιμήσεις και αξιολογήσεις των επιπτώσεων στα φύλα. Η 

επένδυση στην κοινωνική υποδομή μπορεί να αποτελέσει παραγωγικό παράγοντα και 

να αλλάξει τις οικονομίες που είναι υπό επανάκαμψη. 

 

3.4. Στήριξη της συμφιλίωσης μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής και οικογενειακής 

ζωής τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες 

Μια καλή εξισορρόπηση της εργασίας με την ιδιωτική ζωή τόσο για τις γυναίκες όσο 

και για τους άνδρες εξαρτάται από τη σύγχρονη οργάνωση της εργασίας, τη 

διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και από έναν πιο 

ισόρροπο επιμερισμό των οικογενειακών ευθυνών και των οικιακών καθηκόντων. Η 

δυνατότητα συμφιλίωσης μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής έχει άμεσο 

αντίκτυπο στην απασχόληση και τις θέσεις των γυναικών στην αγορά εργασίας, τις 

αποδοχές και την οικονομική τους ανεξαρτησία σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής τους. 

Μια βασική πρόκληση είναι η εστίαση σε πολιτικές και κίνητρα που θα ενθαρρύνουν 

και θα επιτρέψουν στους άνδρες να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες φροντίδας και 

οικογενειακής μέριμνας. Οι πολιτικές πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τον 

αυξανόμενο αριθμό μονογονικών νοικοκυριών, των όποιων επικεφαλής είναι κυρίως 

γυναίκες. 
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Οι προσπάθειες ανάπτυξης οικονομικά προσιτών, προσβάσιμων και ποιοτικών 

υπηρεσιών φροντίδας για τα παιδιά, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς στόχους, και για 

άλλα εξαρτώμενα άτομα πρέπει να συνεχιστούν και να ενταθούν. Το δυναμικό των 

διαρθρωτικών ταμείων και του ΕΓΤΑΑ'0 για τη χρηματοδότηση ποιοτικών υπηρεσιών 

πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως. 

Η συμφωνία των ευρωπαϊκών κοινωνικών εταίρων σχετικά με τη γονική άδεια" 

καταδεικνύει πρόοδο σ’ αυτόν τον τομέα. Οι άνδρες πρέπει να ενθαρρυνθούν να 

μοιράζονται τα γονικά καθήκοντα μαζί με τις γυναίκες, και πρέπει να αναγνωριστεί 

καλύτερα στο χώρο εργασίας η ανάγκη τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών να 

εξισορροπούν την εργασία με την οικογενειακή ζωή. 

Η οικονομική ύφεση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να επιβραδυνθεί 

η πρόοδος στις πολιτικές συμφιλίωσης και για να περικοπούν οι προϋπολογισμοί που 

διατίθενται για τις υπηρεσίες φροντίδας και τις ρυθμίσεις σχετικά με την άδεια, 

επηρεάζοντας, ειδικότερα, την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Οι προτάσεις για την επανεξέταση των δύο οδηγιών σχετικά με την άδεια μητρότητας 

και τα δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων γυναικών πρέπει να εγκριθούν γρήγορα 

από τους νομοθέτες της ΕΕ. 

3.5 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας των φύλων 

Οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας από τους άνδρες, εν μέρει λόγω 

των χαμηλότερων αποδοχών, της υψηλότερης έκθεσης σε συνθήκες επισφαλούς και με 

μικρότερη αξία απασχόλησης, και των μη αμειβόμενών καθηκόντων φροντίδας.  

Η φτώχεια πλήττει τις γυναίκες που είναι συνήθως σε ευάλωτη θέση, όπως οι γυναίκες 

που είναι επικεφαλής μονογονικών οικογενειών, οι ηλικιωμένες γυναίκες χωρίς σύζυγο, 

οι γυναίκες με αναπηρία, καθώς και οι γυναίκες που προέρχονται από μετανάστες και 

από εθνοτικές μειονότητες. Οι γυναίκες Ρομά διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο 

περιθωριοποίησης και αποκλεισμού. Η πλήρης απασχόληση υψηλής ποιότητας είναι η 
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καλύτερη διασφάλιση έναντι της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για να 

εξασφαλιστεί με αποτελεσματικότητα ένας σταθερός δεσμός με την αγορά εργασίας, 

είναι πολύ σημαντικό να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν πολιτικές, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην εξασφάλιση υπηρεσιών, οι οποίες θα 

ανταποκρίνονται στις αντίστοιχες ανάγκες των γυναικών και των ανδρών. 

Ιδίως σε εποχές ύφεσης, κατά τις οποίες οι φτωχοί κινδυνεύουν να βυθιστούν βαθύτερα 

στη φτώχεια, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ομάδων που 

αντιμετωπίζουν πολλαπλά μειονεκτήματα και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στην 

κοινωνία. 

 3.6.  Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας που συνδέεται με το φύλο 

Οι γυναίκες είναι τα κύρια θύματα της βίας που συνδέεται με το φύλο. Σε όλη την ΕΕ, 

εκτιμάται ότι τουλάχιστον δύο στις δέκα γυναίκες έχουν βιώσει σωματική βίο. 

τουλάχιστον μία φορά στην ενήλικη ζωή τους, και περίπου μία στις δέκα γυναίκες 

έχουν υποστεί σεξουαλική βία. Οι περισσότερες από αυτές τις πράξεις βίας 

πραγματοποιούνται από άνδρες στο άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον, και συχνότερα 

από συντρόφους και πρώην συντρόφους. Αυτή η βία, εκτός από τον ανθρώπινο πόνο 

που προκαλεί, έχει και σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, με υψηλό 

κόστος για τον τομέα, της υγείας, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την αστυνομία και τον 

δικαστικό κλάδο, καθώς και την αγορά εργασίας. 

Οι προσπάθειες για την ανάπτυξη προληπτικών μεθόδων καταπολέμησης της βίας που 

συνδέεται με το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική 

και εργασιακή εκμετάλλευση, πρέπει να ενταθούν. Η πρόληψη της βίας που συνδέεται 

με το φύλο σε όλες τις μορφές της είναι θεμελιώδους σημασίας και απαιτεί εκπαίδευση, 

κατάρτιση και ευαισθητοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας μεταξύ των 

κοινωνικών υπηρεσιών, των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, της αστυνομίας και 

του δικαστικού κλάδου. 

Επικεντρωμένη δράση, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, απαιτείται για την 

εξάλειψη των συνήθων ή παραδοσιακών επιβλαβών συμπεριφορών και πρακτικών, 
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συμπεριλαμβανομένων του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών, 

των πρόωρων και των αναγκαστικών γάμων, καθώς και των εγκλημάτων τιμής. 

Μολονότι τα στοιχεία είναι περιορισμένα, τα πορίσματα δείχνουν ότι η βία που 

συνδέεται με το φύλο αυξάνεται σε εποχές οικονομικών κρίσεων, με κύριες αιτίες την 

πίεση και την απώλεια της εργασίας. Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 

καταπολέμηση της βίας και στην επένδυση στις γυναίκες, έτσι ώστε να μην σημειωθεί 

αύξηση της βίας ως κρυφή συνέπεια της κρίσης. 

3.7. Μετατροπή της δέσμευσης για την ισότητα των φύλων σε δράση και 

αποτελέσματα 

Η ισότητα των φύλων μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν υπάρχει ισχυρή και σαφής 

δέσμευση στο ύψιστο πολιτικό επίπεδο, είτε στα ευρωπαϊκά όργανα είτε στις 

κυβερνήσεις ή στους κοινωνικούς εταίρους. Η πρόοδος απαιτεί να μετατραπεί η 

δέσμευση σε δράση μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών και δομών εφαρμογής. Είναι 

σημαντικό να καταστεί η ισότητα των φύλων μια προβεβλημένη και βασική ανησυχία 

στην πολιτική και στον σχεδίασμά, και η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των 

φύλων να γίνει ένα πιο αποτελεσματικό εργαλείο στη χάραξη πολιτικής. 

Μια ισχυρή δέσμευση για περαιτέρω πρόοδο στον τομέα της ισότητας των φύλων 

πρέπει να επιτευχθεί τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, μέσω μιας 

στρατηγικής για την εφαρμογή του χάρτη πορείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών", του ευρωπαϊκού συμφώνου για την ισότητα των 

φύλων*', που θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, και του πλαισίου δράσεων για 

την ισότητα των φύλων, που συμφωνήθηκε από τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς 

εταίρους* 

Απαιτείται καλύτερη κατάρτιση και διαμόρφωση ικανοτήτων, για να πειστούν και να 

μπορέσουν οι αρμόδιοι χάραξης πολιτικής να συμπεριλάβουν τη διάσταση της ισότητας 

των φύλων στους οικείους τομείς αρμοδιότητάς τους, και να αξιολογήσουν τον 

ιδιαίτερο αντίκτυπο των πολιτικών στις γυναίκες και τους άνδρες. Αυτό επίσης απαιτεί 

την ανάπτυξη στατιστικών, δεικτών, εργαλείων και εγχειριδκον σχετικά με τα φύλα, 
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συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών. Τόσο οι γυναίκες όσο και 

οι άνδρες πρέπει να οικειοποιηθούν τα ζητήματα των φύλων και να είναι πεπεισμένοι 

για τα οφέλη των αποτελεσματικών πολιτικών για την ισότητα των φύλων για το 

σύνολο της κοινωνίας. Η καλύτερη συνέργεια μεταξύ των πολιτικών και των μέσων 

είναι επίσης σημαντική για την επίτευξη περαιτέρω προόδου. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Άνισες ακόμη οι αμοιβές για εργασία ίσης αξίας 

 

Το σύνθημα της δεκαετίας του '50 "ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας" εξακολουθεί 

δυστυχώς να είναι επίκαιρο. Παρά το γεγονός ότι το 1975 εγκρίθηκε ευρωπαϊκή οδηγία 

για ίση αμοιβή των εργαζομένων ανδρών και γυναικών, ακόμη και σήμερα πολλές 

γυναίκες πληρώνονται πολύ λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια εργασία. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένως έχει αποδοκιμάσει την απροθυμία των 

κρατών μελών να εφαρμόσουν την οδηγία του 1975 και έχει ζητήσει από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πιο αποφασιστική δράση. 

 

Σε έκθεση πρωτοβουλίας που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2001, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο διαπίστωνε ότι η απόκλιση στις αμοιβές των φύλων ήταν κατά μέσο όρο 

28% στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ίση εργασία και 15%, πάντα υπέρ των ανδρών, αν 

συνεκτιμηθούν και οι διαρθρωτικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ ανδρών και 

γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως σε ό,τι αφορά την ηλικία, την κατάρτιση, το 

επάγγελμα και τη διάρθρωση των σταδιοδρομιών. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

"αυτή η μέση απόκλιση του 15% στις αμοιβές απορρέει αναπόφευκτα από μηχανισμούς 

υποτίμησης που δημιουργούν διακρίσεις, γεγονός που είναι απαράδεκτο". Μεταξύ 

άλλων οι βουλευτές ζητούσαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεωρήσει την 

οδηγία του 1975 

 

Στη συνέχεια, σε ψήφισμα που εγκρίθηκε το 2002, οι βουλευτές ζήτησαν γενικότερα 

από την Επιτροπή να εκσυγχρονίσει όλες τις οδηγίες που αφορούν την ίση μεταχείριση 

ανδρών και γυναικών, όχι μόνο σε θέματα αμοιβής, αλλά και κοινωνικής ασφάλισης, 

απασχόλησης, όρων εργασίας, συνδυασμού επαγγελματικών και οικογενειακών 

υποχρεώσεων. Διότι, εκτός από τη μισθολογική ανισότητα, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν 

και άλλα διαρθρωτικά μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, το ποσοστό απασχόλησης των 
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γυναικών (54%) εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από αυτό των ανδρών. Επιπλέον, 

από τους δέκα εργαζόμενους με μερική απασχόληση, οι οκτώ είναι γυναίκες. 

 

Τέλος, στο πλαίσιο της Συνέλευσης για το μέλλον της Ευρώπης οι ευρωβουλευτές 

υποστήριξαν με σθένος το αίτημα να εισαχθεί στο σχέδιο Συντάγματος η αρχή της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ως μία από τις αξίες της Ένωσης, γεγονός που 

θα ενισχύσει εν καιρώ τις νομικές βάσεις για την ανάληψη νέων ευρωπαϊκών 

πρωτοβουλιών, προκειμένου η αρχή αυτή να γίνει αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής 

κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. 
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