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Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη αλέιημε, ζηνπο φξνπο θαη ζηηο
Σίηλος: ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ
Προοίμιο: αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:
ΣΟΘΥΕΘΑ ΑΡΘΡΩΝ
Αρθρο: 1
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΡΥΗ ΙΟΣΗΣΑ ΦΤΛΩΝ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Σίηλος Αρθροσ: θνπφο
Κείμενο Αρθροσ
θνπφο ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη αλέιημε θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο φπσο
πξνβιέπεηαη θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2002/73/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο επηεκβξίνπ 2002, ε νπνία ηξνπνπνίεζε
ηελ Οδεγία 76/207/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ε ξχζκηζε ζπλαθψλ ζεκάησλ
ηζφηεηαο ησλ ακνηβψλ κεηαμχ εξγαδνκέλσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Ο λφκνο
1414/1984
(ΦΔΚ 10 Α') θαηαξγείηαη θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 4, ηνπ
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 8, ηνπ πξψηνπ
εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 θαη ησλ άξζξσλ 11 θαη 14.

Αρθρο: 2
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΡΥΗ ΙΟΣΗΣΑ ΦΤΛΩΝ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Σίηλος Αρθροσ: Πεδίν εθαξκνγήο

Κείμενο Αρθροσ
Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη ζηα άηνκα πνπ απαζρνινχληαη ή
είλαη ππνςήθηα γηα απαζρφιεζε ζηνλ ηδησηηθφ, θαζψο θαη ζην Γεκφζην θαη ζηνλ
επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο εθάζηνηε νξηνζεηείηαη απφ ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ή κνξθή απαζρφιεζεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχκβαζεο έξγνπ θαη ηεο έκκηζζεο εληνιήο, θαη
αλεμάξηεηα
απφ ηε θχζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ζηα άηνκα πνπ αζθνχλ
ειεπζέξηα επαγγέικαηα. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ εθαξκφδνληαη, επίζεο,
ζηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ή είλαη ππνςήθηα γηα
επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε νπνηνπδήπνηε είδνπο θαη κνξθήο.

Αρθρο: 3
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΙΟΣΗΣΑ ΦΤΛΩΝ
Σίηλος Αρθροσ: Οξηζκνί
Κείμενο Αρθροσ
1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί:
α. «άκεζε δηάθξηζε»: φηαλ έλα πξφζσπν πθίζηαηαη, γηα ιφγνπο θχινπ, κεηαρείξηζε
ιηγφηεξν επλντθή απφ απηήλ ηελ νπνία πθίζηαηαη, ππέζηε ή ζα πθίζηαην έλα άιιν
πξφζσπν ζε αλάινγε θαηάζηαζε,
β. «έκκεζε δηάθξηζε»: φηαλ κία εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξε δηάηαμε, θξηηήξην ή
πξαθηηθή ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ελφο
θχινπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ άιινπ θχινπ, εθηφο αλ απηή ε δηάηαμε,
ην θξηηήξην ή ε πξαθηηθή δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθψο απφ λφκηκν ζηφρν, θαη
ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ είλαη πξφζθνξα θαη αλαγθαία,
γ. «παξελφριεζε»: φηαλ εθδειψλεηαη αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά ζπλδεφκελε κε ην
θχιν ελφο πξνζψπνπ, κε ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ παξαβίαζε ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ
πξνζψπνπ απηνχ θαη ηε δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ,
ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο,
δ. «ζεμνπαιηθή παξελφριεζε»: φηαλ εθδειψλεηαη νπνηαδήπνηε κνξθή αλεπηζχκεηεο
ιεθηηθήο, κε ιεθηηθήο ή ζσκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζεμνπαιηθνχ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ
ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ελφο πξνζψπνπ, ηδίσο κε ηε
δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ
πεξηβάιινληνο.

Αρθρο: 4
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΙΟΣΗΣΑ ΦΤΛΩΝ
Σίηλος Αρθροσ: Αξρή ίζεο κεηαρείξηζεο - Απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ
Κείμενο Αρθροσ
1. Απαγνξεχεηαη θάζε κνξθήο άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, ζε
ζπζρεηηζκφ
ηδίσο κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηηο θαησηέξσ
δηαηάμεηο.
2. Η παξελφριεζε θαη ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζπληζηνχλ δηάθξηζε ιφγσ θχινπ
θαη απαγνξεχνληαη. Σν γεγνλφο φηη θάπνηνο απνξξίπηεη ή ππνθχπηεη ζε παξφκνηα
ζπκπεξηθνξά δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα λα ιεθζεί απφθαζε πνπ
ζίγεη ην ελ ιφγσ πξφζσπν.
3. Η εληνιή πνπ ελέρεη δηάθξηζε εηο βάξνο ελφο πξνζψπνπ ιφγσ θχινπ ζπληζηά
δηάθξηζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ.
4. Γελ ζπληζηά δηάθξηζε ε ιήςε ή ε δηαηήξεζε εηδηθψλ ή ζεηηθψλ κέηξσλ κε ζθνπφ
ηελ εμάιεηςε ηπρφλ πθηζηάκελσλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ηνπ ιηγφηεξν
εθπξνζσπνχκελνπ θχινπ θαη ηελ επίηεπμε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ζηνπο ηνκείο
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ, φπσο εμεηδηθεχνληαη
ζηηο θαησηέξσ δηαηάμεηο.
5. Γελ ζίγνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ, δηαηαγκάησλ ή
θαλνληζκψλ πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηεο κεηξφηεηαο
ή
ηελ πξνζηαζία ηεο παηξφηεηαο ή ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο.

Αρθρο: 5
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ
θηζασρού: ΑΡΥΗ ΙΟΣΗΣΑ ΦΤΛΩΝ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε πλζήθεο θαη φξνη
Σίηλος Αρθροσ: απαζρφιεζεο
Κείμενο Αρθροσ
1. Απαγνξεχεηαη θάζε κνξθήο άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ ή ιφγσ
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, φζνλ αθνξά ζηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηε κηζζσηή ή κε
απαζρφιεζε ή γεληθά ζηελ επαγγεικαηηθή δσή, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ

επηινγήο θαη ησλ φξσλ πξφζιεςεο, αλεμαξηήησο ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε
φια ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο.
2. Απαγνξεχεηαη θάζε αλαθνξά ζην θχιν ή ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ή ε ρξήζε
θξηηεξίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε κε βάζε ην
θχιν, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, φζνλ αθνξά
ζηηο
δεκνζηεχζεηο, αγγειίεο, δηαθεκίζεηο, πξνθεξχμεηο, εγθπθιίνπο θαη θαλνληζκνχο,
πνπ αθνξνχλ ζε επηινγή πξνζψπσλ γηα ηελ θάιπςε θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ
παξνρή εθπαίδεπζεο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή ηε ρνξήγεζε επαγγεικαηηθψλ
αδεηψλ.
3. α) Ο εξγνδφηεο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ πξφζιεςε γπλαίθαο ιφγσ εγθπκνζχλεο
ή κεηξφηεηαο.
ε εξγαζίεο φπνπ γηα ηελ πξφζιεςε απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηαηξηθήο βεβαίσζεο, ε
έγθπνο πξνζιακβάλεηαη ρσξίο ηελ ηαηξηθή απηή βεβαίσζε, εθφζνλ νη ηαηξηθέο
εμεηάζεηο πνπ απαηηνχληαη είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία ηεο ίδηαο ή ηνπ
εκβξχνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζθφκηζε ηεο ηαηξηθήο βεβαίσζεο γίλεηαη κεηά
ηε ιήμε ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 176/1997
(ΦΔΚ 150 Α') θαη ηνπ π.δ. 41/2003 (ΦΔΚ 44 Α').
β) Η εξγαδφκελε πνπ έρεη ιάβεη άδεηα κεηξφηεηαο δηθαηνχηαη, κεηά ην πέξαο ηεο
άδεηαο απηήο, λα επηζηξέςεη ζηε ζέζε εξγαζίαο ηεο ή ζε ηζνδχλακε ζέζε, κε ηνπο
ίδηνπο επαγγεικαηηθνχο φξνπο θαη ζπλζήθεο, θαη λα επσθειεζεί απφ νπνηαδήπνηε
βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ηελ νπνία ζα εδηθαηνχην θαηά ηελ απνπζία ηεο.
γ) Η αλσηέξσ πξνζηαζία ηζρχεη θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο πνπ θάλνπλ ρξήζε
γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηνχ.
δ) Σπρφλ ιηγφηεξν επλντθή κεηαρείξηζε γπλαίθαο ιφγσ εγθπκνζχλεο ή κεηξφηεηαο,
θαηά ηελ έλλνηα ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ 176/1997 θαη 41/2003, ή γνλέσλ ιφγσ
γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο ή ιφγσ άδεηαο θξνληίδαο παηδηνχ, ζπληζηά δηάθξηζε θαηά
ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Αρθρο: 6
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ
θηζασρού: ΙΟΣΗΣΑ ΦΤΛΩΝ
Δπαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη επαγγεικαηηθή
Σίηλος Αρθροσ: θαηάξηηζε θαη επηκφξθσζε
Κείμενο Αρθροσ
Απαγνξεχεηαη θάζε κνξθήο άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ ή ιφγσ
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, φζνλ αθνξά:

α) ζηελ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή
ζπζηεκάησλ
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη επαλαπξνζαλαηνιηζκνχ θάζε ηχπνπ θαη
βαζκίδαο, επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο, καζεηείαο, κεηεθπαίδεπζεο,
εθπαίδεπζεο γηα αιιαγή επαγγέικαηνο, ιατθήο επηκφξθσζεο, ελεκέξσζεο θαη
πιεξνθφξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη γεληθά πξνγξακκάησλ
πνπ
ζπληεινχλ ζηελ πλεπκαηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο εμέιημε θαη αλάπηπμε,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθηεζεο πξαθηηθήο ή εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη ηεο
δνθηκαζηηθήο ππεξεζίαο,
β) ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ζηε ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο απφθηεζεο ή
απνλνκήο δηπισκάησλ, πηζηνπνηεηηθψλ ή άιισλ ηίηισλ ή αδεηψλ αζθήζεσο
επαγγέικαηνο, θαζψο θαη ζηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ ή
ζηελ
παξνρή ζπνπδαζηηθψλ ή άιισλ ζπλαθψλ επεξγεηεκάησλ.

Αρθρο: 7
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ ΙΟΣΗΣΑ ΑΜΟΙΒΗ (ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
θηζασρού: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ)
Σίηλος Αρθροσ: Ιζφηεηα ακνηβψλ
Κείμενο Αρθροσ
1. Άλδξεο θαη γπλαίθεο δηθαηνχληαη ίζε ακνηβή γηα ίζεο αμίαο εξγαζία.
2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο «ακνηβή» λννχληαη νη πάζεο θχζεσο
κηζζνί θαη απνδνρέο θαη φια ηα άιια νθέιε πνπ παξέρνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ
θάζε πεγή, ζε ρξήκαηα ή ζε είδνο, απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγαδφκελν, εμαηηίαο ή
θαη κε αθνξκή ηελ απαζρφιεζε ηνπ ηειεπηαίνπ.
3. α) Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο θαηάηαμεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ
ησλ ακνηβψλ, ην ζχζηεκα απηφ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θνηλά θξηηήξηα γηα
εξγαδφκελνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο θαη λα επηβάιιεηαη θαηά ηξφπν πνπ λα απνθιείεη
ηηο δηαθξίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζην θχιν.
β) Καηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ
πνπ
ζπλδένληαη κε ηε κηζζνινγηθή εμέιημε ηνπ, πξέπεη λα ηεξείηαη ε αξρή ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο θαη λα κελ επηηξέπεηαη δηάθξηζε ιφγσ θχινπ ή νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο.
4. Σν εδάθην δ' ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 527 ηεο 24/26.11.1984 (ΦΔΚ 184
Α), φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη, ηξνπνπνηείηαη.

Αρθρο: 8
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΑΡΥΗ ΙΟΣΗΣΑ ΦΤΛΩΝ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ
Σίηλος Αρθροσ: Δπαγγεικαηηθή εμέιημε
Κείμενο Αρθροσ
Απαγνξεχεηαη θάζε κνξθήο άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε ιφγσ ηνπ θχινπ ή ηεο
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ φζνλ αθνξά ζηνπο φξνπο, ζηηο ζπλζήθεο
απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο, ζηηο πξναγσγέο, θαζψο θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
εθαξκνγή ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο πξνζσπηθνχ.

Αρθρο: 9
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ
θηζασρού: ΑΡΥΗ ΙΗ ΜΔΣΑΥΔΙΡΙΗ (ΔΡΓΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ)
Λχζε ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο θαη ηεο ππαιιειηθήο
Σίηλος Αρθροσ: ζρέζεσο
Κείμενο Αρθροσ
Απαγνξεχεηαη ε θαηαγγειία ή ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο ζρέζεσο
εξγαζίαο
θαη ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεσο, θαζψο θαη θάζε άιιε δπζκελήο κεηαρείξηζε θαη α)
γηα ιφγνπο θχινπ ή νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, β) φηαλ ζπληζηά εθδηθεηηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγνδφηε, ιφγσ κε ελδνηηθφηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε ζεμνπαιηθή
ή
άιιε παξελφριεζε ζε βάξνο ηνπ, ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ
παξφληνο λφκνπ, γ) φηαλ γίλεηαη σο αληίδξαζε ηνπ εξγνδφηε εμαηηίαο ηεο
καξηπξίαο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ελέξγεηαο εξγαδνκέλνπ ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ή
άιιεο αξρήο, πνπ άπηεηαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ή άιινπ λφκνπ.

Αρθρο: 10
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ θηζασρού: ΙΟΣΗΣΑ ΦΤΛΩΝ
Σίηλος Αρθροσ: πκκεηνρή ζε ζσκαηεία θαη ελψζεηο
Κείμενο Αρθροσ

Απαγνξεχεηαη θάζε κνξθήο άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε ιφγσ θχινπ ή
νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ζηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ή ζηε ζπκκεηνρή ζε ζσκαηεία ή
ελψζεηο εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηψλ ή ζε νπνηνδήπνηε επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηέηνηα ζσκαηεία ή
ελψζεηο. Δπηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε ή ίδξπζε νξγαλψζεσλ πξνζψπσλ ηνπ ελφο κφλν
θχινπ, εθφζνλ θχξηνο ζθνπφο ηνπο είλαη ε πξνψζεζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ
θαη γπλαηθψλ.

Αρθρο: 11
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ ΙΟΣΗΣΑ ΑΜΟΙΒΗ (ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
θηζασρού: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ)
Σίηλος Αρθροσ: Τπνρξέσζε πιεξνθφξεζεο θαη παξνρήο ζηνηρείσλ
Κείμενο Αρθροσ
1. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ ηα κέιε ηνπο γηα ην
πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη γηα ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ακνηβήο θαη ίζεο
κεηαρείξηζεο ησλ δχν θχισλ.
2. Οη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο
ζηελ ελεκέξσζε απηή, πνπ γίλεηαη είηε εγγξάθσο, ζε πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ πνπ
βξίζθνληαη ζηελ επηρείξεζε, είηε πξνθνξηθά είηε κε δηαλνκή εληχπσλ ζηνπο ρψξνπο
εξγαζίαο, εθηφο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο, ή κε άιιν πξφζθνξν ηξφπν.
3. Οη εξγνδφηεο νθείινπλ λα πξνάγνπλ ηελ ηζφηεηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηνλ ρψξν
εξγαζίαο κε ηξφπν πξνγξακκαηηζκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ζα
πξέπεη λα παξέρνπλ ηαθηηθά ηηο θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηνπο
εθπξνζψπνπο ηνπο θαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο ησλ άξζξσλ 13 θαη 15 ηνπ παξφληνο
λφκνπ, φηαλ απηέο ηνπο δεηνχληαη. Οη πιεξνθνξίεο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ
ζηνηρεία γηα ηελ αλαινγία αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηα δηάθνξα επίπεδα νξγάλσζεο ηνπ
θνξέα απαζρφιεζεο, θαζψο θαη γηα ηα κέηξα πνπ ελδερνκέλσο, πξνηίζεληαη λα
ιάβνπλ γηα ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ
εξγαδνκέλσλ.
4. Οη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο θαη ζηνπο
εξγαδνκέλνπο, αηνκηθά, θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζέκαηα
πνπ ξπζκίδνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν.

Αρθρο: 12

Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ ΑΡΥΗ ΙΟΣΗΣΑ (ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
θηζασρού: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ)
Σίηλος Αρθροσ: Έλλνκε πξνζηαζία
Κείμενο Αρθροσ
1. Κάζε πξφζσπν πνπ ζεσξεί φηη δεκηψζεθε απφ ηε κε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο, αθφκε θαη αλ ε ζρέζε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο θέξεηαη φηη
ζεκεηψζεθε ε δηάθξηζε έρεη ιήμεη, έρεη δηθαίσκα δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο
θαη δηθαίσκα δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηακεζνιάβεζεο απφ ηνλ θνξέα ηνπ άξζξνπ
13
ηνπ παξφληνο λφκνπ, γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ εθ ηνπ παξφληνο λφκνπ ππνρξεψζεσλ.
Η
άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ απηψλ δελ ζίγεη ηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο δηθαζηηθήο
θαη δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο.
2. πλδηθαιηζηηθά ζσκαηεία, άιια λνκηθά πξφζσπα θαη ελψζεηο πξνζψπσλ, πνπ
έρνπλ
ζπλαθέο έλλνκν ζπκθέξνλ, βάζεη ηνπ ζθνπνχ ηνπο, κπνξνχλ, κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ
ζηγνκέλνπ απφ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
θαηά ηνλ παξφληα λφκν, λα αζθνχλ ζην φλνκα ηνπ πξνζθπγή ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ
δηνηθεηηθψλ ή αλεμάξηεησλ αξρψλ, σο θαη λα παξεκβαίλνπλ πξνο ππεξάζπηζε ηνπ.
Δπίζεο, κπνξνχλ λα αζθήζνπλ παξέκβαζε ππέξ απηνχ ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ.

Αρθρο: 13
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ ΑΡΥΗ ΙΟΣΗΣΑ (ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
θηζασρού: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ)
Φνξέαο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο
Σίηλος Αρθροσ: κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
Κείμενο Αρθροσ
1. Φνξέαο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
αλδξψλ
θαη γπλαηθψλ ζην πεδίν εθαξκνγήο θαη θαηά ηνπο νξηζκνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ
νξίδεηαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε.
2. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3094/2003 (ΦΔΚ 10 Ά) πξνζηίζεηαη
ηειεπηαίν εδάθην.
3. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3094/2003
αληηθαζίζηαηαη.

4. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3094/2003, πξνζηίζεηαη πξνηειεπηαίν
εδάθην.
5. Όπνπ ζηα άξζξα 1 έσο θαη 4 ηνπ λ. 3094/2003 αλαθέξνληαη νη φξνη «δεκφζηεο
ππεξεζίεο» ή «ππάιιεινο», πξνζηίζεηαη «θαη ηδηψηεο/ηδηψηεο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2002/73/ΔΚ, φπσο ελζσκαηψζεθε ζηελ
ειιεληθή έλλνκε ηάμε».
6. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3094/2003
αληηθαζίζηαηαη .
7. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θνξέα παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο
αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ζπληζηψληαη ζηνλ πλήγνξν ηνπ
Πνιίηε πέληε (5) ζέζεηο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ, ε πιήξσζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3094/2003 θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.
3051/2002 (ΦΔΚ 220 Α'). ηηο ζέζεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 2623/1998
(ΦΔΚ 139 Α'), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη κία (1) αθφκε ζέζε γηα ηηο αλάγθεο
Βνεζνχ πλεγφξνπ.
8. Κάζε δεκφζηα αξρή πνπ δέρεηαη θαηαγγειίεο ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηήλ
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηηο δηαβηβάδεη ζηνλ
πλήγνξν ηνπ Πνιίηε/Οζνλ αθνξά ζην πεδίν αξκνδηφηεηαο ηνπ ψκαηνο
Δπηζεψξεζεο
Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.), νη θαηά ηφπνλ επηζεσξεηέο εξγαζίαο επηιακβάλνληαη ησλ
θαηαγγειηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη ελεκεξψλνπλ άκεζα ηνλ
πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ππέρνπλ δε ηελ ππνρξέσζε λα ηνπ ππνβάινπλ ηα
απνηειέζκαηα
ηνπ ειέγρνπ ηνπο, επηθπιαζζνκέλεο, ζε θάζε πεξίπησζε, ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ
πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε πξνο ηδίαλ έξεπλα θαη δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ πνξίζκαηνο
επί ηεο θαηαγγειίαο.
9. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί παξαβίαζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν πλήγνξνο ηνπ
Πνιίηε δηακεζνιαβεί κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν γηα ηελ άξζε ηεο πξνζβνιήο ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο. Δθφζνλ ε δηακεζνιάβεζε πξνο άξζε ηεο πξνζβνιήο δελ επηθέξεη
ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δηαβηβάδεη ην ηειηθφ ηνπ
πφξηζκα ζηνλ θαζ' χιελ αξκφδην θνξέα γηα ηελ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο ή θαη
θπξσηηθήο αξκνδηφηεηαο θαη ηε ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε.
10. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, καδί κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ην Μάξηην θάζε
έηνπο, ππνβάιιεη ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ θαη εηδηθή έθζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
παξφληνο λφκνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηηο ηπρφλ ππνζέζεηο πνπ ελέρνπλ
δηάθξηζε εηο βάξνο ηνπ ελφο θχινπ ζηα ζέκαηα ηεο Οδεγίαο θαη εηζεγήζεηο κέηξσλ
γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ απηψλ. Η έθζεζε απηή θνηλνπνηείηαη, πέξαλ ησλ
νξηδνκέλσλ ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3094/2003,
θαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Ιζφηεηαο, ε νπνία ηεθκεξηψλεη, βάζεη απηψλ ησλ
ζηνηρείσλ, ηηο εηζεγήζεηο θαη παξεκβάζεηο ηεο, ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο
γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ
θαη ηελ πξνψζεζε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή πξαγκαηνπνίεζε ηεο.
Η Γεληθή Γξακκαηεία Ιζφηεηαο ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη ην

Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο πξνο ελεκέξσζε θαη δηάδνζε
ησλ
θαιψλ πξαθηηθψλ ίζεο κεηαρείξηζεο θαη γηα ηε δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ
ζεκηλαξίσλ γηα ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ απαζρφιεζε, ηελ εξγαζία θαη ελ
γέλεη ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα.

Αρθρο: 14
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ
θηζασρού: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Σκήκα Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ
Σίηλος Αρθροσ: Δξγαζίαο
Κείμενο Αρθροσ
1. Σν Σκήκα Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δξγαζίαο ηεο
Κεληξηθήο
Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ζπγθξνηείηαη:
α) απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο, σο Πξφεδξν, ν νπνίνο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο
αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Δξγαζίαο,
β) απφ έλαλ εθπξφζσπν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ ηνπ
Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,
γ) απφ έλαλ αλψηεξν ππάιιειν ηεο Γηεχζπλζεο Όξσλ Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,
δ) απφ έλαλ εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, φπσο
ππνδεηθλχεηαη
απφ ηνπο θνξείο ηνπο θαη
ε) απφ έλαλ εθπξφζσπν ησλ εξγνδνηψλ κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, φπσο ππνδεηθλχεηαη
απφ ηνπο θνξείο ηνπο.
Δηζεγεηήο είλαη ν θαηά πεξίπησζε αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο Γηεχζπλζεο Όξσλ
Δξγαζίαο, Σκήκα Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ ηνπ Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη
Κνηλσληθήο
Πξνζηαζίαο.
Σα κέιε ηνπ Σκήκαηνο, ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά, θαη ν γξακκαηέαο ηνπ
νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο.
2. Η ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο, ε απαξηία θαη ε ζεηεία ησλ κειψλ δηέπνληαη απφ
ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην Αλψηαην πκβνχιην Δξγαζίαο (λ. 3239/1955, φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην λ.δ. 184/1969 (ΦΔΚ 85 Α') θαη π.δ. 368/1989 (ΦΔΚ 163

Α')).
3. Σν Σκήκα γλσκνδνηεί γηα ζρέδηα λφκσλ, δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη γεληθά γηα
ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο
εξγαζηαθέο ζρέζεηο, εθφζνλ παξαπέκπνληαη ζε απηφ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο.

Αρθρο: 15
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΚΑΙ
θηζασρού: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ
Θέκαηα αξκνδηνηήησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Σίηλος Αρθροσ: Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
Κείμενο Αρθροσ
1. Σκήκα Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ
ην Σκήκα Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ ηεο Γηεχζπλζεο Όξσλ Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο αλήθνπλ:
α. ε επεμεξγαζία ζρεδίσλ λφκσλ θαη θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ζε ζπλεξγαζία κε ηε
Γεληθή Γξακκαηεία Ιζφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζε.
β. ε παξαθνινχζεζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, ησλ δηαηηεηηθψλ
απνθάζεσλ, ησλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ελ γέλεη πξαθηηθψλ
ζην
ρψξν εξγαζίαο σο πξνο ηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ θαη ηελ πηνζέηεζε ζεηηθψλ δξάζεσλ ζην πιαίζην απηήο. Γηα ην ζθνπφ
απηφλ ζπλεξγάδεηαη κε θάζε αξκφδηα Τπεξεζία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ .ΔΠ.Δ.
θαη
ηνπ Οξγαληζκνχ Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο (Ο.ΜΔ.Γ.), νη νπνίεο ππνρξενχληαη λα
απνζηέιινπλ ζε απηφ φια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, ιακβάλεη δε ππ' φςηλ ζρεηηθέο
απφςεηο, πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ.
γ. ε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηε ζέζε ησλ εξγαδνκέλσλ
θαη ησλ δχν θχισλ ζηελ Διιάδα θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο εηδηθψλ
ζεηηθψλ
κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο επθαηξηψλ γηα ηα δχν θχια θαη ηελ
εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεη.
δ. ε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο «θαιέο πξαθηηθέο» ζηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδεη ν παξψλ
λφκνο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, δεηνχληαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία απφ
Γεκφζηεο Τπεξεζίεο, Αλεμάξηεηεο Αξρέο, Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο θνηλνηηθψλ θαη
άιισλ πφξσλ ή απφ άιινλ αξκφδην θνξέα.

ε. ε ελεκέξσζε ησλ εξγνδνηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη ησλ κε
θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ
αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ ηζφηεηα ησλ
θχισλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.
Δθπξφζσπνο ηνπ Σκήκαηνο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ κεηέρεη ζηηο ειιεληθέο, επξσπατθέο
θαη δηεζλείο επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο, ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα
αξκνδηφηεηαο ηνπ.
2. Μνλάδα Αλάιπζεο θαη Σεθκεξίσζεο
Σν β' εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2874/2000 (ΦΔΚ 286 Α')
αληηθαζίζηαηαη.
3. Γξαθεία Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ
ηα Γξαθεία Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα Σκήκαηα Κνηλσληθήο
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, πξνζηίζεληαη θαη νη αθφινπζεο
αξκνδηφηεηεο:
α) ε ελεκέξσζε θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ
β) ε ελεκέξσζε ηνπ Σκήκαηνο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ ηεο Γηεχζπλζεο Όξσλ Δξγαζίαο
ηνπ
Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο γηα ζέκαηα ηνπ παξφληνο
λφκνπ
γ) ε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ ηεο Γηεχζπλζεο Όξσλ Δξγαζίαο
ηνπ
Τπνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε
θαη
ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ιζφηεηαο, γηα ηελ ελεκέξσζε θαη γηα ηελ εθαξκνγή απφ ηνπο
Κνηλσληθνχο Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο. Γηα ην ζθνπφ
απηφλ, ηα ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεξνχληαη αλά θχιν.
4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο κπνξνχλ
λα
ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν.

Αρθρο: 16
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ ΑΡΥΗ ΙΟΣΗΣΑ (ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
θηζασρού: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ)
Σίηλος Αρθροσ: Γηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο
Κείμενο Αρθροσ

1. Η παξαβίαζε ηεο θαηά ηνλ παξφληα λφκν απαγφξεπζεο δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ
γελλά, εθηφο ησλ άιισλ, θαη αμίσζε πξνο πιήξε απνδεκίσζε ηνπ ζχκαηνο, ε νπνία
ζα θαιχπηεη ηελ πιηθή θαη εζηθή βιάβε θαη θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία. Οη
δηαθνξέο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθδηθάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ εξγαηηθψλ
δηαθνξψλ.
2. Η παξαβίαζε ηεο θαηά ηνλ παξφληα λφκν απαγφξεπζεο δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ
απφ
πξφζσπν πνπ ελεξγεί σο εξγνδφηεο ή απφ ηνλ αζθνχληα ην δηεπζπληηθφ δηθαίσκα ή
εθπξφζσπν ή πξνζηεζέληα ππ' απηψλ, θαηά ηε ζχλαςε ή άξλεζε ζχλαςεο
εξγαζηαθήο
ζρέζεο ή θαηά ηε δηάξθεηα, ιεηηνπξγία, εμέιημε ή ιχζε απηήο, ζπληζηά παξαβίαζε
ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 2639/1998
(ΦΔΚ 205 Α') φπσο ηζρχεη, γηα ηελ νπνία επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν
απηφ δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 3 απηνχ.
3. Η παξαβίαζε ηεο θαηά ηνλ παξφληα λφκν απαγφξεπζεο δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ
ζπληζηά πεηζαξρηθφ παξάπησκα ππαιιήινπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 107 παξ. 1
ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, φπσο ηζρχεη.
4. Όπνηνο ηειεί ηελ πξάμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα,
εθκεηαιιεπφκελνο ηελ εξγαζηαθή ζέζε ηνπ παζφληνο ή ηε ζέζε πξνζψπνπ πνπ έρεη
εληαρζεί ζε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ζέζεο εξγαζίαο δηψθεηαη θαη' έγθιεζε θαη
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε απφ έμη (6) κήλεο κέρξη ηξία (3) έηε θαη κε ρξεκαηηθή
πνηλή ηνπιάρηζηνλ ρηιίσλ (1.000) επξψ.

Αρθρο: 17
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ ΑΡΥΗ ΙΟΣΗΣΑ (ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
θηζασρού: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ)
Σίηλος Αρθροσ: Βάξνο απφδεημεο
Κείμενο Αρθροσ
Όηαλ έλα πξφζσπν πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ
ηζρπξίδεηαη φηη πθίζηαηαη κεηαρείξηζε πνπ ελέρεη δηάθξηζε ιφγσ θχινπ, θαηά ηηο
αλσηέξσ δηαηάμεηο, θαη επηθαιείηαη, ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο,
γεγνλφηα ή ζηνηρεία απφ ηα νπνία πηζαλνινγείηαη άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε ιφγσ
θχινπ, ή φηη εθδειψζεθε ζεμνπαιηθή ή άιιε παξελφριεζε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ
παξφληνο λφκνπ, ν θαζ' νπ θέξεη ην βάξνο λα ζεκειηψζεη ζην δηθαζηήξην ή ζε άιιε
αξκφδηα αξρή, φηη δελ ππήξμε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ
θαη γπλαηθψλ.
Η αλσηέξσ ξχζκηζε δελ ηζρχεη ζηελ πνηληθή δηαδηθαζία.

Αρθρο: 18
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ ΑΡΥΗ ΙΟΣΗΣΑ (ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
θηζασρού: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ)
Σίηλος Αρθροσ: Κνηλσληθφο δηάινγνο
Κείμενο Αρθροσ
1. Η Πνιηηεία ελζαξξχλεη ην δηάινγν κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, κε ζθνπφ
ηελ
πξναγσγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ απαζρφιεζε
θαη ηελ εξγαζία, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν.
2. Η Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο γηα ηε
δηεμαγσγή θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηε γεληθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα
γηα ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ελζαξξχλεη ην δηάινγν κε ηηο νξγαλψζεηο - κέιε
ηεο, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο θαη θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.

Αρθρο: 19
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ ΑΡΥΗ ΙΟΣΗΣΑ (ΑΣΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
θηζασρού: ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ)
Σίηλος Αρθροσ: Πεξηνδηθή ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο
Κείμενο Αρθροσ
Ο Τπνπξγφο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θνηλνπνηεί ζηελ
Δπξσπατθή
Δπηηξνπή ηα θείκελα ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ κε ηα κέηξα πνπ
έρνπλ ζεζπηζζεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 141 ηεο πλζήθεο, θαζψο
θαη εθζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο, αλά ηεηξαεηία.

Αρθρο: 20
Ημ/νία: 11.09.2006
Σίηλος Αρθροσ: Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο
Κείμενο Αρθροσ

1. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγείηαη θάζε γεληθή ή εηδηθή
δηάηαμε λφκσλ, δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ
επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ηζρχ λφκνπ ή θαλνληζηηθήο πξάμεο, θαζψο θαη δηαηάμεηο
πνπ ξπζκίδνπλ ηελ άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο ή αλεμάξηεηεο δξαζηεξηφηεηαο,
εθφζνλ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.
2. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη, επίζεο, φξνη
ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ή άιισλ ζπιινγηθψλ ζπκθσληψλ, δηαηηεηηθψλ
απνθάζεσλ ηνπ λ. 1876/1990, εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ επηρεηξήζεσλ ή
εθκεηαιιεχζεσλ
ζπκβαηηθήο ηζρχνο, θαζψο θαη αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, εθφζνλ αληίθεηληαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.

Αρθρο: 21
Ημ/νία: 11.09.2006
Κείμενο Αρθροσ
ην άξζξν 1 ηνπ λ. 1387/1983, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πξνζηίζεηαη ηξίηε
παξάγξαθνο, ε νπνία έρεη σο εμήο:
«3. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ απνιχζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φινη νη ηξφπνη ιήμεο ηεο ζχκβαζεο
εξγαζίαο πνπ γίλνληαη κε πξσηνβνπιία ηνπ εξγνδφηε γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
ιφγνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ ζρέζε κε ην πξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ, εμνκνηψλνληαη
κε ηηο απνιχζεηο, ππφ ηνλ φξν φηη νη απνιχζεηο είλαη ηνπιάρηζηνλ πέληε.»

Αρθρο: 22
Ημ/νία: 11.09.2006
Κείμενο Αρθροσ
Σα άξζξα 7 θαη 9 ηνπ λ. 1483/1984 (ΦΔΚ 153 Α), φπσο ηζρχνπλ, έρνπλ εθαξκνγή
θαη
ζηνπο κεξηθψο απαζρνινχκελνπο.

Αρθρο: 23
Ημ/νία: 11.09.2006
Περιγραθή όροσ ΟΛΤΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ ΑΔ-ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ ΥΩΡΙΟ
θηζασρού: ΑΔ

Κείμενο Αρθροσ
Η δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο Οιπκπηαθψλ Δγθαηαζηάζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην
άξζξν 1
ηνπ λ. 3342/2005 εθαξκφδεηαη θαη γηα ηηο ελ γέλεη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οιπκπηαθνχ
Υσξηνχ.

Αρθρο: 24
Ημ/νία: 11.09.2006
Σίηλος Αρθροσ: Έλαξμε ηζρχνο
Κείμενο Αρθροσ
Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο
λφκνπ.
Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη
ηελ
εθηέιεζε ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.

