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1

Δηζαγσγή

I. Η απσή ηηρ ιζόηηηαρ ηων θύλων
Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ σο εηδηθφηεξε έθθξαζε ηεο ηζφηεηαο ελψπηνλ ηνπ λφκνπ θαη ηεο
πξνζηαζίαο φισλ ησλ αηφκσλ έλαληη ησλ δηαθξίζεσλ, απνηειεί νηθνπκεληθφ δηθαίσκα ην
νπνίν έρεη αλαγλσξηζζεί απφ ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ, ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δμάιεηςε θάζε κνξθήο
Γηάθξηζεο εηο βάξνο ησλ Γπλαηθψλ, ηα χκθσλα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα αηνκηθά
θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα θαη γηα ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά δηθαηψκαηα
θαη απφ ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη
ησλ Θεκειησδψλ Διεπζεξηψλ..
Σηο δηαθξίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο απαγνξεχεη εηδηθφηεξα ε
χκβαζε ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο αξηζ. 111, ελψ ε ίζε κεηαρείξηζε
δηαηεξήζεθε σο ζεκειηψδεο θνηλσληθφ δηθαίσκα θαη ζηνλ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε,
φπνπ αλαθέξεηαη

ξεηά φηη: γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ίζε κεηαρείξηζε, πξέπεη λα

θαηαπνιεκεζνχλ νη παληφο είδνπο δηαθξίζεηο, ηδίσο ιφγσ θχινπ, ρξψκαηνο, θπιήο,
θξνλεκάησλ θαη πεπνηζήζεσλ θαη φηη πξέπεη λα θαηαπνιεκεζεί ε θνηλσληθή απνκφλσζε
κε επίδεημε πλεχκαηνο αιιειεγγχεο. ην ίδην θείκελν αλαθέξεηαη, επίζεο, φηη: "Πξέπεη
λα εμαζθαιηζηεί ε ίζε κεηαρείξηζε αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. Η ηζόηεηα επθαηξηώλ αλδξώλ θαη
γπλαηθώλ πξέπεη λα αλαπηπρζεί", θαη φηη γηα ην ζθνπφ απηφ, πξέπεη, φπνπ απαηηείηαη, "λα
εληαζνύλ νη ελέξγεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, ζε
ζέκαηα ηδίσο πξόζβαζεο ζηελ εξγαζία, ακνηβήο, ζπλζεθώλ εξγαζίαο, θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο, παηδείαο, επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηαδηνδξνκίαο. Πξέπεη δε λα
ζεζπηζηνύλ κέηξα πνπ λα επηηξέπνπλ ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο λα ζπλδπάδνπλ
επθνιόηεξα ηηο επαγγεικαηηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεώζεηο" (άξζξν 16 ηνπ
Υάξηε).
ηε πλζήθε, εμάιινπ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (άξζξν 6) αλαθέξεηαη φηη ε Δπξσπατθή
Έλσζε, βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, θαζψο θαη ηνπ θξάηνπο
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δηθαίνπ, αξρέο νη νπνίεο είλαη θνηλέο γηα φια ηα θξάηε κέιε θαη φηη Δ.Δ. ζέβεηαη ηα
ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, φπσο θαηνρπξψλνληαη κε ηελ Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ Διεπζεξηψλ θαη φπσο
πξνθχπηνπλ απφ ηηο θνηλέο ζπληαγκαηηθέο παξαδφζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ, σο γεληθέο
αξρέο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ.
Μέζα ζηα πιαίζηα απηά ηα πληάγκαηα ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζεζπίδνπλ ηελ αξρή ηα
ηζφηεηαο ησλ θχισλ σο ζεκειηψδε αξρή.
1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ
Οη δηαθξίζεηο κε βάζε ην θχιν παξά ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ
θχισλ σο ζεκειηψδνπο αξρήο, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη

ζε θάζε ηνκέα ηεο

θνηλσληθήο δσήο ζε κεγαιχηεξν ή ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη εθδειψλνληαη κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο, άιινηε άκεζα θαη άιινηε έκκεζα. ηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε, πάλησο,
γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα θαηαξγεζνχλ νη δηαθξίζεηο θχινπ κε δηάθνξα λνκνζεηηθά θαη
άιια κέηξα
2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζόηεηαο
Οη δηαθξίζεηο θχινπ δηαηεξνχληαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζε βάξνο ησλ
γπλαηθψλ. Δίλαη δε απνηέιεζκα:
ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο
εξγαζίαο, πνπ νδεγεί ζηελ απνθπγή πξφζιεςεο ησλ γπλαηθψλ ζε θαιά ακεηβφκελεο
ζέζεηο
ησλ παηξηαξρηθψλ θαη αλδξνθξαηηθψλ αληηιήςεσλ πνπ δελ έρνπλ αθφκε εμαιεηθζεί θαη
ζπληεινχλ ζεκαληηθά ζηελ ζπληήξεζε ησλ ζηεξενηχπσλ ζε θάζε ηνκέα ηεο θνηλσληθήο
δσήο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθπγή ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζηνλ ηνκέα
ηεο εξγαζίαο ,αθξηβψο ιφγσ ηνπ θφζηνπο ηεο εθαξκνγήο ηεο.
ηεο πεξηνξηζκέλεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο ιφγσ ηεο απνθιεηζηηθήο ηνπο απαζρφιεζεο ζηελ πξάμε κε ηελ αλαηξνθή ησλ
παηδηψλ ή θαη ηελ θξνληίδα ησλ ειηθησκέλσλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο.
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ηεο απμεκέλεο γπλαηθείαο αλεξγίαο ε νπνία εκπνδίδεη ηελ έληνλε δηακαξηπξία ησλ
γπλαηθψλ γηα ηηο πθηζηάκελεο δηαθξίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο απέλαληη ζην θξάηνο
θαη ηνλ εξγνδφηε, αιιά θαη ζηελ νηθνγέλεηα απέλαληη ζηνλ εξγαδφκελν ζχληξνθν.
3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζόηεηαο ησλ θύισλ
Ζ δηαηήξεζε ησλ δηαθξίζεσλ θχινπ ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο,
αθνχ απηέο θαηαιήγνπλ λα απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πην νηθνλνκηθά
αδχλαησλ πνιηηψλ ,ελψ εμαθνινπζψληαο λα επσκίδνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηηο
νηθνγελεηαθέο επζχλεο, πξνζθέξνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ νηθνλνκία θάζε θνηλσλίαο
πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηνπο άλδξεο.

II. Ανηικείμενο ηηρ παπούζαρ επγαζίαρ
Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη
λνκνινγίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία θαη εηδηθφηεξα ζηνλ
θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ.
Γεδνκέλνπ φηη νη γεληθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία
πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο εξγαδφκελεο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ε παξνχζα εξγαζία αλ
θαη επηθεληξψλεηαη ζηνλ μελνδνρεηαθφ ηνκέα, αθνξά ζε γεληθέο γξακκέο ηηο εξγαδφκελεο
πνπ απαζρνινχληαη ζε φιεο ηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ θιάδσλ ηνλ ηνκέα απηνχ ,
φπσο είλαη κεηαμχ άιισλ νη εξγαδφκελεο ζε πξαθηνξεία ηαμηδηψλ ή ζε θαηαζηήκαηα
εηδψλ ιατθήο ηέρλεο.

III.

Μέθοδορ και δομή ηηρ επγαζίαρ

Ζ θαηαγξαθή ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη λνκνινγίαο γίλεηαη ζεκαηηθά θαη κε ηε
ζεηξά πνπ ηα ζέκαηα αθνινπζνχλ ηελ πνξεία ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο απφ ηε πξφζιεςε
έσο ζηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο.
ε θάζε ζέκα πξνηάζζεηαη κηθξή εηζαγσγή σο γεληθή αξρή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο,
θαζψο θαη ε αλάιπζε θάπνηαο έλλνηαο αλ απηφ ρξεηάδεηαη.

6

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

Αθνινπζεί αλαθνξά ζηηο λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζέκα αλεμάξηεηα απφ ην
λφκν ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη.

πκπιεξώλεηαη δε, ε λνκνζεζία ζε νξηζκέλεο

πεξηπηψζεηο θαη κε δηαηάμεηο λφκσλ πνπ δελ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, κπνξνχλ
φκσο λα εθαξκνζηνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.
ε θάζε ζέκα αθνινπζεί επίζεο ζρεηηθή ελδεηθηηθή λνκνινγία, δειαδή απνθάζεηο
αλσηέξσλ θαη αλσηάησλ δηθαζηεξίσλ δεδνκέλνπ φηη ε πάγηα λνκνινγία απνηειεί
ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ ιχζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο.. Γχζθνια δειαδή, κπνξεί
λα εθδνζεί δηαθνξεηηθή απφθαζε γηα ην ίδην ζέκα αλ έρνπλ πξνεγεζεί πνιιέο απνθάζεηο
κε ηελ ίδηα δηθαληθή θξίζε. Οη απνθάζεηο πνπ αλαθέξνληαη εδψ αθνξνχλ ζέκαηα πνπ
είλαη ζεκαληηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηζφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο
εξγαζίαο.
ην ηέινο θάζε ζέκαηνο ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε
ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ βαζηζκέλεο ζε θνηλσληνινγηθέο
θαη λνκηθέο κειέηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηιεθηηθή βηβιηνγξαθία ηεο παξνχζαο
εξγαζίαο., κε ηε ζθέςε φηη έηζη ζα δηεπθνιχλεηαη ν/ε ρξήζηεο/ηξηα λα αληηιεθζεί ηελ
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα απηφλ ή λα αλαγλσξίζεη ηε δηθή ηεο πεξίπησζε.
Χο ζπκπέξαζκα θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αλαθέξνληαη ηα αίηηα
ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ θχισλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, ηεο δηαηήξεζεο,
δειαδή, ησλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ, νη ζπλέπεηέο ηνπο θαη νη ηξφπνη
πεξηνξηζκνχ ηνπο.
Ζ βηβιηνγξαθία

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο είλαη επηιεθηηθή,

δεδνκέλνπ φηη εδψ θαηαγξάθνληαη κφλνλ κεξηθά απφ ηα θείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζην
ζέκα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.
Αθνινπζεί παξάξηεκα ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη απηνχζηα ηα θείκελα ησλ λφκσλ ηνπ
επξσπατθνχ θαη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία
θαη ηα θείκελα ησλ θιαδηθψλ Δ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.
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2

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ: Η αξρή ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ ζηελ εξγαζία
θαη εηδηθόηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ

2.1 Γεληθά
Αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
Χο αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο λνείηαη ε απνπζία θάζε άκεζεο ή έκκεζεο δηάθξηζεο
ιφγσ θχινπ (άξζξν 2 παξ.1 Π.Γ 105/2003 Πξνζαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ πξνο
ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 97/80,ζρεηηθά κε ην βάξνο απφδεημεο ζε πεξηπηψζεηο
δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ιφγσ θχινπ.)

2.1.1 Άκεζεο θαη έκκεζεο δηαθξίζεηο
Ζ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δχν θχισλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο νδεγεί ζηελ
κεηαμχ ηνπο αληζφηεηα, άκεζα, φηαλ κία δηάηαμε, έλα θξηηήξην ή κηα πξαθηηθή
αλαθέξεηαη κφλν ζην έλα απφ ηα δχν θχια ή αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά ην έλα θχιν ή
έκκεζα, φηαλ κία δηάηαμε, έλα θξηηήξην ή κηα πξαθηηθή εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξε, δελ
αλαθέξεηαη κφλν ζην έλα θχιν, αιιά ζηελ πξάμε ζίγεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ
αηφκσλ ελφο θχινπ, εθηφο αλ ν ζηφρνο πνπ επηδηψθεηαη κε ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο
δηάηαμεο, θξηηεξίνπ ή πξαθηηθήο, δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο θαη ηα
κέζα γηα ηελ επίηεπμή ηνπ είλαη θαηάιιεια θαη αλαγθαία. (Οδεγία 97/80).
χκθσλα δε κε ηελ πξφζθαηε ξχζκηζε ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ :
 Άκεζε δηάθξηζε ζεσξείηαη φηη ππάξρεη φηαλ ιφγσ θχινπ επηθπιάζζεηαη ζε έλα
πξφζσπν κεηαρείξηζε ιηγφηεξν επλντθή απφ απηήλ ηεο νπνίαο ηπγράλεη ,έηπρε ή ζα
κπνξνχζε λα ηχρεη άιιν πξφζσπν ζε αλάινγε θαηάζηαζε(άξζξν 2 παξ.2α Π.Γ
105/2003.)
 Έκκεζε δηάθξηζε ζεσξείηαη φηη ππάξρεη φηαλ κηα εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξε
δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή ζα έζεηε ζε ηδηαίηεξα κεηνλεθηηθή ζέζε πξφζσπα ηνπ
ελφο θχινπ ζε ζχγθξηζε κε πξφζσπα ηνπ άιινπ θχινπ, εθηφο αλ απηή ε δηάηαμε ην
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θξηηήξην ή ε πξαθηηθή δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθψο γηα λφκηκν ζθνπφ θαη ηα κέζα
γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ είλαη πξφζθνξα θαη αλαγθαία(άξζξν 2 παξ.2β
Π.Γ 105/2003 .
Παξαηεξήζεηο
Άκεζεο δηαθξίζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ δεκηνπξγνχληαη π.ρ. απφ ηελ αλαθνξά ζην
κφλν ζην έλα θχιν ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ μελνδνρνυπαιιήισλ
νξηζκέλσλ

εηδηθνηήησλ

π.ρ.

θακαξηέξα,

πιχληξηα,

ζηδεξψηξηα,

θαζαξίζηξηα

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.

2.1.1.1 Ννκνζεζία
Ζ εξγαηηθή λνκνζεζία ζην ζέκα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο
πεξηιακβάλεηαη:
ζηηο γεληθέο αξρέο ηνπ επξσπατθνχ θαη ηνπ ειιεληθνχ εξγαηηθνχ δηθαίνπ,
ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ επξσπατθνχ θαη ηνπ ειιεληθνχ εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ
αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία,
ζηηο Δζληθέο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (ΔΔ) θαη
ζηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο( ..Δ).θάζε θιάδνπ εξγαδνκέλσλ.

2.1.1.2 Ννκνινγία
Σν ζέκα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία έρεη απαζρνιήζεη ηφζν ην Δπξσπατθφ
Γηθαζηήξην φζν θαη ηα δηθαζηήξηα ησλ θξαηψλ κειψλ.
Σν ΓΔΚ έρεη κέρξη ζήκεξα εθδψζεη κεγάιν αξηζκφ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην ζέκα
απηφ, ελψ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα έρνπλ ειάρηζηα αζρνιεζεί κε ην ίδην ζέκα κε
ζπλέπεηα ε εζληθή καο λνκνινγία πνπ αθνξά ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία λα
είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε εθηφο απφ έλαλ αξηζκφ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ νξηζκέλα
ζέκαηα. Οη πεξηζζφηεξεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, δειαδή,
επηδφκαηα θαη ηελ θαηαβνιή ηνπο

αθνξνχλ ηα νηθνγελεηαθά

θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο ή ηελ θαηαγγειία ηεο

ζχκβαζεο εξγαζίαο εγθχνπ εξγαδνκέλεο.
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Παξαηεξήζεηο
Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ
εξγαζία νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απμεκέλε γπλαηθεία αλεξγία, ζηνλ απμεκέλν, δειαδή,
θφβν ηεο απφιπζεο απφ ηελ εξγαζία πνπ ε πξνζθπγή ζηελ δηθαηνζχλε ζπλεπάγεηαη γηα
ηελ εξγαδφκελε, αθφκε θαη αλ απηή έρεη γλψζε ησλ δηαθξίζεσλ πνπ πθίζηαηαη.

2.2 Σν Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
2.2.1 ρέζε εζληθνύ δηθαίνπ θαη δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Ζ Κνηλφηεηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ζα πξέπεη, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ, λα επηδηψμεη λα εμαιείςεη ηηο αληζφηεηεο
θαη λα πξνσζήζεη ηελ ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ηδίσο δηφηη απηέο είλαη
ζπρλά ηα ζχκαηα πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ, θαζψο παξαηεξείηαη φηη νη γπλαίθεο
αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο ζπρλφηεξα απφ ηνπο άλδξεο, θαηά έλα κεγάιν
πνζνζηφ θαηαιακβάλνπλ πξνζσξηλέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα
ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη κε κεξηθή απαζρφιεζε.
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε πξνζπάζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ
θχισλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο εθθξάδεηαη κε ηελ ζέζπηζε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ πνπ
πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απφ φια ηα θξάηε-κέιε έρνπλ, δειαδή, δεζκεπηηθή ηζρχ.
Σα θξάηε κέιε εγγπψληαη ηελ εθαξκνγή ηεο πην πάλσ αξρήο θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ
χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηήξεζή ηεο. Οθείινπλ ζπλεπψο,
ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ λα θαηαξγνχλ ηηο δηαθξίζεηο θχινπ
πνπ απνξξένπλ απφ λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο, ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ ππάξρνπλ
αθφκε ζην εζληθφ ηνπο δίθαην θαη είλαη αληίζεηεο κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ
Σα θξάηε κέιε παίξλνπλ, επίζεο, ηα αλαγθαία κέηξα, ψζηε νη δηαηάμεηο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζε ζπιινγηθέο, ζπκβάζεηο, κηζζνιφγηα ή ζπκθσλίεο πεξί κηζζψλ ή ζε
αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ είλαη αληίζεηεο κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ ακνηβψλ
λα δχλαληαη λα θεξπρζνχλ άθπξεο.
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2.2.2 Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
2.2.2.1 Θεηηθέο δξάζεηο

Πξσηνγελέο δίθαην
- πλζήθε ηδξχζεσο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο
ηε πλζήθε ηεο ίδξπζεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ην κφλν άξζξν πνπ αθνξνχζε ηελ
ηζφηεηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο ήηαλ ην άξζξν 119. Ζ έληαμε,
φκσο, ηνπ άξζξνπ απηνχ ζηε ζπλζήθε ηεο ΔΟΚ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή δεδνκέλνπ φηη ζην
θείκελφ ηνπ δηαηεξήζεθε θαη εθθξάζηεθε ε αξρή ηεο ίζεο αμίαο εξγαζίαο. Σν άξζξν
119 ην νπνίν ππήξμε απνηέιεζκα γαιιηθήο πξσηνβνπιίαο, είρε δηπιφ ζηφρν:
θνηλσληθό: λα ζεζπίζεη θαη ζην Κνηλνηηθφ Γίθαην ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ε
νπνία είρε ήδε ελζσκαησζεί ζηε ζχκβαζε ππ' αξ. 100 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο
Δξγαζίαο.
νηθνλνκηθό: γηαηί, βάδνληαο εκπφδην ζε θάζε απφπεηξα γηα ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ
γπλαηθείνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ σο θζελφηεξνπ απφ ην αλδξηθφ, βνήζεζε ζηελ επίηεπμε
ελφο απφ ηνπο ζεκειηψδεηο ζηφρνπο ηεο θνηλήο αγνξάο, ηελ εγθαζίδξπζε, δειαδή, ελφο
ζπζηήκαηνο πνπ λα εμαζθαιίδεη, φηη ν αληαγσληζκφο δελ ζα ζηξεβιψλεηαη.
Σν άξζξν 119 αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 141 Δπξ, Συνθ. ην νπνίν, φπσο θαη νη
Οδεγίεο, έρεη γεληθφ πεδίν εθαξκνγήο, , θάηη πνπ πεγάδεη απφ ηε θχζε ηεο αξρήο ηεο
ίζεο κεηαρείξηζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα κέηξα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην άξζξν 141 θαη
ζηηο Οδεγίεο εθαξκφδνληαη ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα,
θαζψο θαη ζηνπο απηναπαζρνινχκελνπο.
Γεληθά ην άξζξν 141 θαη νη ζρεηηθέο Οδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί, ζρεκαηίδνπλ έλα ζψκα
ζην νπνίν αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη εληζρχνληαη, ζπκβάιινληαο απφ θνηλνχ ζε κηα
λέα θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δπλακηθή.
Σν θείκελν ηνπ άξζξνπ 141 Δπξ. πλζ. έρεη σο εμήο:
Κάζε θξάηνο κέινο εμαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ηεο ακνηβήο
κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ γηα φκνηα εξγαζία ή γηα εξγαζία ηεο απηήο αμίαο.
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Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, σο «ακνηβή» λννχληαη νη ζπλήζεηο βαζηθνί ή θαηψηαηνη
κηζζνί ή απνδνρέο θαη φια ηα άιια νθέιε, πνπ παξέρνληαη άκεζα ή έκκεζα, ζε ρξήκαηα
ή ζε είδνο, απφ ηνλ εξγνδφηε ζηνλ εξγαδφκελν, ιφγσ ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο.
Ζ ηζφηεηα ακνηβήο, ρσξίο δηαθξίζεηο θχινπ, ζπλεπάγεηαη:
α) φηη ε ακνηβή πνπ παξέρεηαη γηα φκνηα εξγαζία πνπ ακείβεηαη θαη’ απνθνπήλ
θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ίδηα κνλάδα κεηξήζεσο,
β) φηη ε ακνηβή πνπ παξέρεηαη γηα εξγαζία πνπ ακείβεηαη κε βάζε ηε ρξνληθή δηάξθεηα
είλαη ε ίδηα γηα φκνηα ζέζε εξγαζίαο.
Σν πκβνχιην, απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 251 θαη κεηά απφ
δηαβνχιεπζε κε ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή, ζεζπίδεη κέηξα κε ηα νπνία
εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ
θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξρήο
ηεο ηζφηεηαο ακνηβήο γηα φκνηα εξγαζία ή γηα εξγαζία ηεο απηήο αμίαο.
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί εκπξάθησο ε πιήξεο ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία, ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο δελ εκπνδίδεη ηα θξάηε κέιε λα
δηαηεξήζνπλ ή λα ζεζπίζνπλ κέηξα πνπ πξνβιέπνπλ εηδηθά πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία
δηεπθνιχλνπλ ην ιηγφηεξν εθπξνζσπνχκελν θχιν λα ζπλερίζεη κηα επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηφηεηα

ή

πξνιακβάλνπλ

ή

αληηζηαζκίδνπλ

ηα

κεηνλεθηήκαηα

ζηελ

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία.
Με ηελ δηάηαμε απηή ζπλεπψο:
θαηνρπξψλεηαη ε αξρή ηεο ηζόηεηα ηεο ακνηβήο σο ζεκειηψδεο αξρή ζην ρψξν ηεο
εξγαζίαο θαη δηεπθξηλίδεηαη ε έλλνηα θαη ε εθαξκνγή ηεο.
πξνβιέπνληαη ζεηηθέο δξάζεηο ππέξ ησλ γπλαηθψλ, πξνβιέπεηαη δειαδή ε δπλαηφηεηα
ησλ θξαηψλ-κειψλ λα παίξλνπλ επλντθά κέηξα ππέξ ησλ γπλαηθψλ, δειαδή λα ηηο
επλννχλ. θπξίσο ζηα επαγγέικαηα πνπ απηέο απνηεινχλ κεηνςεθία. (παξ. 4 ηεο πην
πάλσ δηάηαμεο)
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2.2.3 Παξάγσγν δίθαην
2.2.3.1 Μέηξα κε δεζκεπηηθή ηζρύ
Με ηα κέηξα απηά εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο

αλδξψλ

θαη

γπλαηθψλ

ζε

ζέκαηα

εξγαζίαο

θαη

απαζρφιεζεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ακνηβήο γηα φκνηα εξγαζία ή γηα εξγαζία
ίζεο αμίαο.

2.2.3.1.1

Κανονιζμοί

Ο Καλνληζκφο «έρεη γεληθή ηζρχ, είλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη
άκεζα ζε θάζε Κξάηνο-Μέινο» (άξζξν 189, παξ. 2 Δπξ. πλζ.).
πλεπψο, ν Καλνληζκφο ππεξηζρχεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, θαη φπνπ ην εζληθφ δίθαην είλαη
αληίζεην πξνο ηνλ Καλνληζκφ είλαη άθπξν θαη δελ εθαξκφδεηαη.
Ο Καλνληζκφο δειαδή πξέπεη λα εθαξκφδεηαη απφ ηα Κξάηε-Μέιε ρσξίο λα απαηηείηαη
πεξαηηέξσ παξέκβαζε, σο επζέσο θαη άκεζα δεζκεπηηθφο θαλφλαο γεληθήο ηζρχνο, φπσο
θάζε εζληθφο λφκνο θαη νη πνιίηεο κπνξνχλ λα ηνλ επηθαινχληαη ελψπηνλ ησλ εζληθψλ
δηθαζηεξίσλ.
Καλνληζκόο αξηζ 2836/98, 22.12.1998 : πεξί ηεο ελζσκάησζεο ησλ ζεκάησλ θύινπ
ζηε ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε.
Ο Καλνληζκφο απηφο εθδφζεθε επεηδή θξίζεθε φηη ε αληζφηεηα ησλ θχισλ θαη,
εηδηθφηεξα, ε δηάθξηζε εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ, ζπληζηνχλ ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ
αλάπηπμε. Απνηειεί δε ζπλέρεηα πνιπάξηζκσλ πξσηνβνπιηψλ ηεο Κνηλφηεηαο ζηνλ
ηνκέα απηφ, φπσο είλαη, θπξίσο, ε Αλαθνίλσζε γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ζεκάησλ ηνπ
θχινπ ζηε ζπλεξγαζία γηα ηελ αλάπηπμε (18.9.1995) θαη ην Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο 20.12.1995 πνπ αθνξά ην ίδην ζέκα.
ηφρνο ηνπ πην πάλσ Καλνληζκνχ είλαη ε δεκηνπξγία γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ
πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ηζφηεηαο ζηελ εξγαζία θαηά ηξφπν απνηειεζκαηηθφηεξν.
Ο Καλνληζκφο απηφο αλαθέξεη επίζεο ηα κέηξα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηήξεζε ησλ
δεζκεχζεσλ πνπ αλέιαβε ε Κνηλφηεηα ζηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε γηα ηηο γπλαίθεο ζην
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Πεθίλν θαη ηελ πιαηθφξκα δξάζεο, πνπ ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε θαηάξγεζεο ησλ
εκπνδίσλ, ψζηε λα εθαξκνζηεί ε ηζφηεηα ησλ θχισλ.

2.2.3.1.2

Οδηγίερ

Ζ έθδνζε Οδεγηψλ, νη νπνίεο ςεθίδνληαη θαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην είλαη ην
απνηέιεζκα ηεο αξκνδηφηεηαο πνπ έρεη ην πκβνχιην ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ
άξζξνπ 141 ηεο Δπξ. πλζ., φπνπ αθήλεηαη

να ελλνεζεί απφ ηελ δηαηχπσζε ηνπ

θεηκέλνπ, φηη ην φξγαλν απηφ «ζεζπίδεη κέηξα κε ηα νπνία εμαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο
αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ»
Ζ Οδεγία είλαη ην ζπλεζέζηεξν κέζν κε ην νπνίν ε Δ.Δ. παίξλεη κέηξα γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο ηζφηεηαο ζηα θξάηε- κέιε. Δθαξκφδεηαη δε απηή, ζπλήζσο, κφλν κέζσ
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο (άξζξν Η41 παξ.4)
ε πεξίπησζε πνπ ξχζκηζε γίλεηαη κε θνηλνηηθή Οδεγία, ηα θξάηε κέιε έρνπλ ζρεηηθή
ειεπζεξία δξάζεο,. Δίλαη, φκσο, ππνρξεσκέλα λα ηελ εθαξκφζνπλ, λα πξνζαξκφζνπλ
δειαδή, ηε λνκνζεζία ηνπο ζηελ Οδεγία. Μπνξνχλ δε λα πάξνπλ θαη πην απζηεξά κέηξα
ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε αξθεί λα είλαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ minimum ηεο νδεγίαο.
Σα θξάηε-κέιε θξνληίδνπλ, επίζεο, ψζηε ην δίθαηφ ηνπο ( ην εζληθφ δίθαην), λα είλαη φρη
κφλν ζχκθσλν κε ην θνηλνηηθφ αιιά θαη λα πξνβιέπεη απνηειεζκαηηθή ηηκσξία γηα
ηπρφλ παξαβίαζή ηνπ θαη κάιηζηα, φρη απιψο ζπκβνιηθή πνηλή. [Γηθαζηήξην
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ(ΔΕΚ), ππφζεζε Von Colson Kamann (10.4.1984, 14/83)]
Οη κέρξη ζήκεξα Οδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία είλαη:
1. Οδεγία 75/117, 10.2.1975: πεξί ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο ησλ ακνηβώλ
κεηαμύ εξγαδνκέλσλ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. (10 Φεβξνπαξίνπ 1975, αξ. 75/117, Επίζεκε
Εθεκεξίδα, 19 Φεβξνπαξίνπ 1975, L 45, 19).
Ζ αξρή απηή ζπλεπάγεηαη, γηα ηελ ίδηα εξγαζία ή γηα εξγαζία ζηελ νπνία απνδίδεηαη ίζε
αμία, ηελ θαηάξγεζε θάζε δηάθξηζεο βαζηδφκελεο ζην θχιν γηα ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ
θαη φξσλ ακνηβήο.
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Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο θαηάηαμεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
ακνηβψλ, ην ζχζηεκα απηφ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θνηλά θξηηήξηα γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο, άλδξεο θαη γπλαίθεο.
Κάζε εξγαδφκελνο πνπ αδηθείηαη απφ ηε κε εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο, πξέπεη θαη
κπνξεί λα δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ δηα κέζνπ ηεο δηθαζηηθήο νδνχ.
Σα θξάηε κέιε θαηαξγνχλ ηηο δηαθξίζεηο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ απνξξένπλ
απφ λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο, ή δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ είλαη αληίζεηεο ζηελ αξρή
απηή.
Σα θξάηε κέιε παίξλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε νη δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε
ζπιινγηθέο, ζπκβάζεηο, κηζζνιφγηα ή ζπκθσλίεο πεξί κηζζψλ ή ζε αηνκηθέο ζπκβάζεηο
εξγαζίαο θαη πνπ είλαη αληίζεηεο ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ ακνηβψλ λα δχλαληαη λα
θεξπρζνχλ άθπξεο.
Σα θξάηε κέιε εγγπψληαη ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο θαη κεξηκλνχλ γηα ηελ χπαξμε
απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ ηήξεζή ηεο.
Οη εξγαδφκελνη πξνζηαηεχνληαη έλαληη θάζε απφιπζεο πνπ απνηειεί αληίδξαζε ηνπ
εξγνδφηε ζε θαηαγγειία δηαηππσκέλε ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο ή ζε δηθαζηηθή
πξνζθπγή πνπ απνβιέπεη ζην λα θάλεη ζεβαζηή ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ ακνηβψλ.
Σα κέηξα ηα νπνία ιακβάλνληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο θαη νη ήδε ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο γλσζηνπνηνχληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο.
2. Οδεγία 76/207, 9.2.1976: πεξί ηεο ηζόηεηαο ζηελ πξόζβαζε ζηελ απαζρόιεζε, ζηελ
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη πξνώζεζε θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο. (9 Φεβξνπαξίνπ
1976, αξ. 76/207, Επίζεκε Εθεκεξίδα, 14 Φεβξνπαξίνπ 1976, L39,40).
Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο πνπ είλαη ην
αληηθείκελν ηεο Οδεγίαο απηήο, ζπλεπάγεηαη ηελ απνπζία θάζε δηάθξηζεο πνπ βαζίδεηαη
ζην θχιν άκεζα ή έκκεζα, ζε ζπζρεηηζκφ θπξίσο κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε.
Ζ Οδεγία δελ ζίγεη ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηεο γπλαίθαο
(εγθπκνζχλε, κεηξφηεηα), νχηε ηα κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ
πνπ εθδειψλνληαη ζηελ πξάμε θαη πεξηνξίδνπλ ηηο επθαηξίεο ησλ γπλαηθψλ.(ζεηηθέο
δξάζεηο).
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Ζ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζπλεπάγεηαη ηελ απνπζία δηαθξίζεσλ φζνλ
αθνξά ηνπο φξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο απαζρφιεζεο ή
ζέζεσλ εξγαζίαο θαη γηα φιεο ηηο βαζκίδεο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο. Έηζη ε αξρή ηεο
ίζεο κεηαρείξηζεο εθαξκφδεηαη φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη ζε φια
ηα επίπεδα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο θαηάξηηζεο, ηεο επηκφξθσζεο θαη
ηεο κεηεθπαίδεπζεο. Όζνλ αθνξά δε ηνπο φξνπο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
φξσλ απφιπζεο, ζπλεπάγεηαη ηελ εμαζθάιηζε ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ησλ απηψλ φξσλ.
χκθσλα, επίζεο, κε ην πεξηερφκελν ηεο Οδεγίαο απηήο, ηα θξάηε- κέιε ιακβάλνπλ ηα
αλαγθαία κέηξα ψζηε:
Να αθπξσζνχλ νη λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ είλαη
αληίζεηεο πξνο ηελ αξρή απηή, ή λα ηξνπνπνηεζνχλ αλ βαζίδνληαη ζε ιφγνπο πξνζηαζίαο
πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη.
Να δχλαληαη λα θεξπρζνχλ άθπξεο ή λα ηξνπνπνηεζνχλ νη αληίζεηεο πξνο ηελ αξρή απηή
δηαηάμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ζηηο αηνκηθέο ζπκβάζεηο
εξγαζίαο, ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο επηρεηξήζεσλ θαη ζηα θαηαζηαηηθά ησλ
ειεπζέξσλ επαγγεικάησλ.
Κάζε πξφζσπν πνπ ζεσξεί φηη ζίγεηαη απφ ηε κε εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο, πξέπεη λα
κπνξεί λα δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ δηα ηεο δηθαζηηθήο νδνχ.
Οη εξγαδφκελνη πξνζηαηεχνληαη έλαληη θάζε απφιπζεο, πνπ ζπληζηά αληίδξαζε ηνπ
εξγνδφηε ζε θαηαγγειία πνπ έρεη ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο ή ζε δηθαζηηθή πξνζθπγή
πνπ απνβιέπεη λα θάλεη ζεβαζηή ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.
Ζ Οδεγία απηή επηηξέπεη ,επίζεο, ηελ επλντθή κεηαρείξηζε ησλ γπλαηθψλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο (ζεηηθή δηάθξηζε ππέξ ησλ γπλαηθψλ, εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ
141 παξ. 4)Ζ ίδηα Οδεγία φκσο, επηηξέπεη ζηα θξάηε κέιε λα απνθιείζνπλ ηελ
πξφζβαζε ζηηο γπλαίθεο ζε επαγγέικαηα αζπκβίβαζηα κε ηε γπλαηθεία θχζε ιφγσ ηεο
θχζεο ή ησλ ζπλζεθψλ άζθεζήο ηνπο (π.ρ. ζηνλ ρψξν ησλ θπιαθψλ).
Πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ε απφθαζε Kalanke (C – 450/93 Kalanke/Freie Hansestadt
Bremen) ηνπ Γ.Δ.Κ. δεκηνχξγεζε αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηε λνκηκφηεηα ησλ
πνζνζηψζεσλ θαη άιισλ κνξθψλ ζεηηθήο δξάζεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηνπ
αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ή βαζκίδεο απαζρφιεζεο, θαζψο
θαηαδίθαζε ηελ πξαθηηθή ηεο απηφκαηεο ρνξήγεζεο ζηηο γπλαίθεο απφιπηεο θαη
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αλεπηθχιαθηεο πξνηεξαηφηεηαο, ρσξίο πάλησο θαη λα θαηαδηθάζεη θαη ηε γεληθφηεξε
εθαξκνγή ζεηηθψλ ελεξγεηψλ.
Ζ απφθαζε απηή απνηέιεζε ην αληηθείκελν επεμεγεκαηηθήο αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο
πνπ εθδφζεθε ηελ 27 Μαξηίνπ 1996 θαη ε νπνία δηεπθξίληδε φηη αλάκεζα ζηα πηζαλά
κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ κεηαμχ αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε, σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηελ
απαζρφιεζε θαη ζηελ πξνψζεζε εξγαδφκελνπ ηνπ θχινπ πνπ ππνεθπξνζσπείηαη, αξθεί
ηέηνηα κέηξα λα κελ απνθιείνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ κηαο
ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο.
3. Οδεγία 79/7, 19.12.1978: πεξί ηεο ηζόηεηαο ζηελ πξόζβαζε, ζηηο εηζθνξέο θαη παξνρέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο. (19 Δεθεκβξίνπ 1978, αξ. 79/7, Επίζεκε Εθεκεξίδα, 10
Ιαλνπαξίνπ 1979, L 24).
Ζ Οδεγία απηή αθνξά ηελ πξννδεπηηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο γηα
άλδξεο θαη γπλαίθεο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Δθαξκφδεηαη ζηνλ ελεξγφ πιεζπζκφ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαδνκέλσλ

ησλ

νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα έρεη δηαθνπεί (ιφγσ αζζέλεηαο, αηπρήκαηνο, ή κε εζειεκέλεο
αλεξγίαο) θαη ησλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, θαζψο θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη ησλ
αλάπεξσλ εξγαδνκέλσλ, ελψ δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί παξνρψλ πξνο
επηδψληεο θαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί νηθνγελεηαθψλ παξνρψλ.
Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζπλεπάγεηαη ηελ απνπζία θάζε δηαθξίζεσο πνπ βαζίδεηαη
ζην θχιν θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά:
 Σν πεδίν εθαξκνγήο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηνπο φξνπο
πξφζβαζεο ζηα ζπζηήκαηα απηά,
 Σελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξψλ θαη ησλ ππνινγηζκφ ησλ εηζθνξψλ,
 Σνλ ππνινγηζκφ ησλ παξνρψλ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο δηάξθεηαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο επί ησλ παξνρψλ
πλεπψο θαηαξγνχληαη νη λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ είλαη
αληίζεηεο πξνο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο φκσο δελ
ζίγεη ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηεο γπλαίθαο ιφγσ κεηξφηεηαο.
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Κάζε άηνκν πνπ ζίγεηαη απφ ηε κε εθαξκνγή ηεο αξρήο απηήο, κπνξεί λα δηεθδηθεί ηα
δηθαηψκαηά ηνπ δηα ηεο δηθαζηηθήο νδνχ.
Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ, εμάιινπ, λα εμαηξνχλ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο:
Σνλ θαζνξηζκφ ηεο ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο (ρνξήγεζε ζπληάμεσλ γήξαηνο θαη
ζπληάμεσλ γεληθψο),
Σα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρνληαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ αλαζξέςεη παηδηά (αζθάιηζε
γήξαηνο, θηήζε δηθαησκάησλ παξνρψλ κεηά απφ πεξηφδνπο δηαθνπήο ηεο απαζρφιεζεο,
Σελ αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ παξνρψλ γήξαηνο θαη αλαπεξίαο δπλάκεη δηθαησκάησλ
πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχδπγν,
Σε ρνξήγεζε πξνζαπμήζεσλ επί καθξνρξφλησλ παξνρψλ αλαπεξίαο, γήξαηνο, εξγαηηθνχ
αηπρήκαηνο ή επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο γηα ηελ πξνζηαηεπφκελε ζχδπγν.
4. Οδεγία 86/613, 11.12.1986: ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
αλδξώλ θαη γπλαηθώλ πνπ αζθνύλ αλεμάξηεηε δξαζηεξηόηεηα, (24 Ινπιίνπ 1986, αξ.
86/378, Επίζεκε Εθεκεξίδα, 12 Απγνύζηνπ, L 225,40).
Ζ Οδεγία απηή αθνξά ηελ ηζρχ ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
ζηα επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
γεσξγηθήο, θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο ζηα ζπζηήκαηα απηά.
ηφρνο ηεο είλαη, δειαδή, ε ζπλέρηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
ησλ αηφκσλ πνπ αζθνχλ αλεμάξηεηε δξαζηεξηφηεηα , ε βειηίσζε ηνπ θαζεζηψηνο ηεο
/ηνπ

ζπδχγνπ,

ε/ν

νπνία-νο

ζπκκεηέρεη

ζπζηεκαηηθά

ζηελ

επαγγεικαηηθή

δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλεμάξηεηνπ επαγγεικαηία ζπδχγνπ ηνπ, ρσξίο λα είλαη κηζζσηφο ή
ζπλεηαίξνο, θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο θαηά ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα.
Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζπλεπάγεηαη ηελ απνπζία θάζε δηάθξηζεο πνπ βαζίδεηαη
ζην θχιν.
Με ηνλ φξν «αλεμάξηεηνη επαγγεικαηίεο» λνείηαη θάζε πξφζσπν πνπ αζθεί
θεξδνζθνπηθή δξαζηεξηφηεηα γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γεσξγψλ θαζψο
θαη φζνη αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα.
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Σα θξάηε κέιε θαηαξγνχλ φιεο ηηο δηαηάμεηο πνπ αληηβαίλνπλ ζηελ αξρή ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ή ηελ επέθηαζε κηαο επηρείξεζεο ή
θάζε άιιεο κνξθήο δξαζηεξηφηεηαο αλεμάξηεηνπ επαγγεικαηία.
Δθ’ φζνλ ππάξρεη ζε θξάηνο κέινο αληαπνδνηηθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε
ζπλεηζθνξά γηα ηνπο αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο, νη ζχδπγνη πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ
ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηψλ, πξέπεη λα κπνξνχλ λα
εληάζζνληαη, εθ’ φζνλ ην επηζπκνχλ, ζε ζχζηεκα πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο κε
ζπλεηζθνξά.
Σα θξάηε κέιε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εμεηάδνπλ φιεο ηηο ελδεηθλπφκελεο
πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο εξγαζίαο πνπ παξέρνπλ νη
ζχδπγνη.
Σα θξάηε κέιε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εμεηάδνπλ ππφ πνηεο πξνυπνζέζεηο νη
γπλαίθεο αλεμάξηεηνη επαγγεικαηίεο θαζψο θαη νη ζχδπγνη ησλ αλεμάξηεησλ
επαγγεικαηηψλ έρνπλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο αλαπιήξσζεο ή θνηλσληθέο
ππεξεζίεο ή δηθαηνχληαη παξνρέο ζε είδνο (θνηλσληθή αζθάιηζε ή ζχζηεκα δεκφζηαο
θνηλσληθήο θάιπςεο) θαηά ηε δηάξθεηα απνπζίαο ηνπο απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ιφγσ
εγθπκνζχλεο ή ιφγσ κεηξφηεηαο.
5. Οδεγία 92/85, 19.10.1992: πεξί πξνζηαζίαο ηεο εγθπκνζύλεο θαη ηεο κεηξόηεηαο.
Επηηξέπεη ζηνλ εζληθό λνκνζέηε λα απαγνξεύζεη ηελ λπρηεξηλή εξγαζία ζηηο εγθύνπο.
Ζ Οδεγία απηή έρεη σο ζηφρν ηελ πξναγσγή ηεο βειηίσζεο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο
ησλ εγθχσλ, ησλ ιερσλψλ ή ησλ ζειαδνπζψλ εξγαδνκέλσλ (νη νπνίεο πξέπεη λα
ζεσξνχληαη σο νκάδα πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζηαζίαο) ζην ρψξν εξγαζίαο.
 «Έγθπνο εξγαδνκέλε», «ιερψλα εξγαδνκέλε» θαη «ζειάδνπζα εξγαδνκέλε»
ζεσξείηαη θάζε έγθπνο, ιερψλα ή ζειάδνπζα εξγαδνκέλε πνπ πιεξνθνξεί ηνλ
εξγνδφηε γηα ηελ θαηάζηαζή ηεο απεπζείαο ή κέζσ ηαηξνχ, ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο
λφκηκεο δηαηάμεηο ή/θαη πξαθηηθέο.
Ζ Δπηηξνπή, κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηα θξάηε κέιε θαη κε ηε ζπλδξνκή ηεο
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αζθάιεηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο
ζην ρψξν εξγαζίαο, θαηαξηίδεη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε
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ησλ ρεκηθψλ, θπζηθψλ ή βηνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη
ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ θηλήζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ηνπ ζψκαηνο, ηεο
δηαλνεηηθήο θαη ζσκαηηθήο θφπσζεο θαη ησλ άιισλ ζσκαηηθψλ θαη δηαλνεηηθψλ
επηβαξχλζεσλ. Γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία ελδέρεηαη λα παξνπζηάζεη θίλδπλν,
πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε θχζε, ν βαζκφο θαη ε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ησλ γπλαηθψλ
εξγαδνκέλσλ απφ ηνλ εξγνδφηε ή κέζσ ππεξεζίαο πξφιεςεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
εθηίκεζε θάζε θηλδχλνπ θαη λα θαζνξίδνληαη ηα ιεπηέα κέηξα. Σα απνηειέζκαηα απηψλ
ησλ εθηηκήζεσλ θνηλνπνηνχληαη ζηνπο εξγνδφηεο θαη ζηηο εξγαδφκελεο, καδί κε ηα κέηξα
γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο.
Ζ έθζεζε ησλ γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ ζ’ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο πξέπεη λα απνθεχγεηαη
κέζσ πξνζσξηλήο δηεπζέηεζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπο θαη/ή ηνπ ρξφλνπο εξγαζίαο
ηνπο. Δάλ ε κεηαθνξά ζε άιιε δξαζηεξηφηεηα είλαη ηερληθά θαη/ή αληηθεηκεληθά
αδχλαηε, ή δελ κπνξεί λα απαηηεζεί ινγηθά γηα ιφγνπο πνπ ζα φθεηιαλ λα αηηηνινγεζνχλ,
ν εξγνδφηεο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ζηηο εξγαδφκελεο απηέο αιιαγή ζέζεο εξγαζίαο. Δάλ
ε κεηαθνξά ζε άιιε δξαζηεξηφηεηα είλαη αδχλαηε, νη εξγαδφκελεο δηαθφπηνπλ ηελ
εξγαζία θαηά ηελ αλαγθαία πεξίνδν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο
ηνπο.
ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα αλαηίζεληαη ζηηο έγθπεο εξγαδφκελεο εξγαζίεο πνπ ε
εηδηθή εθηίκεζε απνθάιπςε έθζεζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα
ΗΗ ηκήκα α ηεο Οδεγίαο θαη ζηηο ζειάδνπζεο εξγαδφκελεο ζηνπο παξάγνληεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ΗΗ ηκήκα β ηεο ίδηαο Οδεγίαο.
Σα θξάηε κέιε παίξλνπλ κέηξα ψζηε λα κελ είλαη ππνρξεσκέλεο νη εξγαδφκελεο λα
εθηεινχλ λπρηεξηλή εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο θαη γηα κηα πεξίνδν
κεηά ηνλ ηνθεηφ, θαηφπηλ πξνζθνκίζεσο ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, κε δπλαηφηεηα
ηνπνζέηεζεο ζε ζέζε εκεξήζηαο εξγαζίαο ή, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ,
κε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ή παξάηαζε ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο.
Ζ άδεηα κεηξφηεηαο πξέπεη λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ δεθαηέζζεξηο ζπλερείο εβδνκάδεο
πξηλ θαη/ή κεηά ηνλ ηνθεηφ, απφ ηηο νπνίεο δχν ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε
εκεξνκελία.
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Οη έγθπεο εξγαδφκελεο δηθαηνχληαη δηαθνπή ηεο εξγαζίαο ρσξίο απψιεηα ηνπ κηζζνχ
ψζηε λα ππνβάιινληαη ζηηο απαξαίηεηεο πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ ηαηξηθέο εμεηάζεηο, εθ’
φζνλ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ην ρξφλν εξγαζίαο.
Απαγνξεχεηαη ε απφιπζε γπλαηθψλ γηα ιφγνπο ζρεηηθνχο κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο θαηά
ηελ πεξίνδν πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ έλαξμε ηεο εγθπκνζχλεο σο ην ηέινο ηεο δηαθνπήο
ηεο εξγαζίαο. ε πεξίπησζε απφιπζεο, ν εξγνδφηεο νθείιεη λα δηθαηνινγήζεη ηελ
ελέξγεηά ηνπ απηή γξαπηά. Μέηξα πξνζηαζίαο πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
εξγαδνκέλσλ απφ ηηο ζπλέπεηεο παξάλνκεο απφιπζεο.
Πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε εξγαζίαο δηθαηψκαηα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ κηζζνχ θαη ηεο θαηαβνιήο ηζνδχλακνπ
επηδφκαηνο ζηηο εγθχνπο, ιερψλεο ή ζειάδνπζεο εξγαδφκελεο.
Σα θξάηε κέιε πξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ ζηελ εζσηεξηθή ηνπο έλλνκε ηάμε ηα
απαξαίηεηα κέηξα πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηηο εξγαδφκελεο, πνπ ζεσξνχλ φηη δελ έρνπλ
ηεξεζεί απέλαληί ηνπο νη ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνχζα νδεγία, λα
εθαξκνζηνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο κέζσ ηεο λνκηθήο νδνχ κεηά απφ ελδερφκελε
πξνζθπγή ζε άιιεο αξρέο.
Ζ Οδεγία απηή δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ ππνβηβαζκφ ηνπ επηπέδνπ
πξνζηαζίαο απηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε πνπ ππήξρε ζε θάζε
θξάηνο κέινο θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο.
6. Οδεγία 96/34, 3.6.1996: ζρεηηθά κε ηε ζπκθσλία πιαίζην όζνλ αθνξά ηε γνληθή άδεηα.
ηφρνο ηεο Οδεγίαο απηήο είλαη ε ζέζπηζε ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ φζνλ αθνξά ηε
γνληθή άδεηα θαη ηελ απνπζία απφ ηελ εξγαζία ιφγσ αλσηέξαο βίαο, σο ζεκαληηθνχ
κέζνπ γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ θαη γηα
ηελ πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ θαη ίζεο κεηαρείξηζεο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ.
Με ηελ Οδεγία απηή απνθηά ππνρξεσηηθή ηζρχ ε ζπκθσλία- πιαίζην ζρεηηθά κε ηε
γνληθή άδεηα, πνπ έγηλε ζηηο 14.12.1995 κεηαμχ ησλ δηεπαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ
UNICE, CEEP θαη CES.,ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζηελ Οδεγία σο παξάξηεκα. Ζ σο άλσ
ζπκθσλία- πιαίζην πξνβιέπεη ηα εμήο:
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Αλαγλσξίδεη ζηνπο εξγαδφκελνπο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, αηνκηθφ δηθαίσκα γνληθήο
άδεηαο ιφγσ ηεο γελλήζεσο ή ηεο πηνζεζίαο ηέθλνπ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθέξνπλ ηηο θξνληίδεο ηνπο ζην ηέθλν ηνπιάρηζηνλ γηα δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ.
Οη φξνη γηα ηε ρνξήγεζε γνληθήο άδεηαο θαη νη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο νξίδνληαη απφ ην
λφκν θαη/ή ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ζηα θξάηε κέιε, κε ηελ επηθχιαμε ηεο
ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ηεο ζπκθσλίαο.
Σα θξάηε κέιε θαη/ή θνηλσληθνί εηαίξνη ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ έλαληη απνιχζεσο, ε νπνία νθείιεηαη ζην φηη δήηεζαλ ή
έιαβαλ γνληθή άδεηα.
Με ηε ιήμε ηεο γνληθήο άδεηαο ν εξγαδφκελνο έρεη ην δηθαίσκα λα επηζηξέςεη ζηε ζέζε
εξγαζίαο πνπ θαηείρε ή, αλ απηφ είλαη αδχλαηνλ, λα αλαιάβεη αληίζηνηρε ή αλάινγε
εξγαζία ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε ή ηε ζρέζε εξγαζίαο ηνπ.
Σα θεθηεκέλα δηθαηψκαηα ηνπ εξγαδνκέλνπ ή ηα δηθαηψκαηα πνπ επξφθεηην λα
απνθηήζεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο γνληθήο άδεηαο, δηαηεξνχληαη σο ηε ιήμε ηεο γνληθήο
άδεηαο, νπφηε θαη ηίζεληαη ζε ηζρχ.
Σα θξάηε κέιε θαη/ή θνηλσληθνί εηαίξνη παίξλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα
επηηξέπεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο λα απνπζηάδνπλ απφ ηελ εξγαζία, ζχκθσλα κε ηε
λνκνζεζία, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη/ή ηελ ηζρχνπζα πξαθηηθή ζε εζληθφ επίπεδν,
γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ζε ζρέζε κε επείγνπζεο αλάγθεο νηθνγελεηαθήο θχζεσο (ζε
πεξίπησζε αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο), πνπ θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηε θπζηθή παξνπζία
ηνπ εξγαδφκελνπ.
Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζεζπίζνπλ επλντθφηεξεο δηαηάμεηο απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ
πξνβιέπεη ε Οδεγία.
Ζ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο δελ ζπληζηά ζε θακία πεξίπησζε επαξθή αηηία γηα ηε
δηθαηνιφγεζε

νπνηαζδήπνηε

κείσζεο

ηνπ

γεληθνχ

επηπέδνπ

πξνζηαζίαο

ησλ

εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα πνπ θαιχπηεη ε νδεγία.
Σα θξάηε κέιε θαζνξίδνπλ ην θαζεζηψο ησλ θπξψζεσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηηο
παξαβάζεηο ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ, νη νπνίεο ζεζπίδνληαη θαη’ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο.
Οη θπξψζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, αλάινγεο κε ηελ παξάβαζε, ψζηε
λα ζπληζηνχλ επαξθή απνηξεπηηθφ παξάγνληα.
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7. Οδεγία 97/80, 15.12.1997: Με ηελ Οδεγία απηή ζεζπίζηεθε ην ηεθκήξην παξαβίαζεο ηεο
αξρήο ηεο ηζόηεηαο ζε πεξηπηώζεηο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ιόγσ θύινπ.
Γέρζεθε δειαδή ε Οδεγία απηή φηη ην βάξνο ηεο απφδεημεο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ
ζε πεξηπηψζεηο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ιφγσ θχινπ έρεη ν ελαγφκελνο εξγνδφηεο, πνπ
πξέπεη λα απνδείμεη φηη δελ παξαβίαζε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο. Ο ελάγσλ/ελάγνπζα,
αληίζεηα, δελ ρξεηάδεηαη λα απνδείμεη, πξέπεη απιψο λα παξνπζηάζεη ηα πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά πνπ ζεκειηψλνπλ ηε δηάθξηζε
Ζ Οδεγία απηή εθαξκφδεηαη:
α) ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην άξζξν 141 ηεο πλζήθεο ηεο ΔΚ θαη απφ
ηηο νδεγίεο 75/117/ΔΟΚ (αξρήο ηεο ίζεο ακνηβήο), 76/207/ΔΟΚ (πξφζβαζε ζηελ
απαζρφιεζε, ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ζηε ζηαδηνδξνκία) θαη ζην βαζκφ πνπ
ππάξρεη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ θχινπ, 92/85/ΔΟΚ (πξνζηαζία ησλ εγθχσλ,
ιερψλσλ θαη γαινπρνπζψλ εξγαδνκέλσλ) θαη 96/34/ΔΚ, θαη
β) ζε θάζε αζηηθή ή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία πνπ αθνξά ην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα,
εμαηξνπκέλσλ ησλ εμψδηθσλ εθνχζησλ δηαδηθαζηψλ.
Ζ Οδεγία δελ επεξεάδεη ην δηθαίσκα ησλ θξαηψλ κειψλ λα ζεζπίδνπλ απνδεηθηηθνχο
θαλφλεο επλντθφηεξνπο γηα ηνλ ελάγνληα.
ηελ ίδηα Οδεγία αλαθέξεηαη φηη σο έθθξαζε αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζεσξείηαη ε
απνπζία θάζε άκεζεο ή έκκεζεο δηάθξηζεο ιφγσ θχινπ θαη δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο
έκκεζεο δηάθξηζεο.
΄Έκκεζε δηάθξηζε πθίζηαηαη φηαλ κία δηάηαμε, έλα θξηηήξην ή κηα πξαθηηθή εθ πξψηεο
φςεο νπδέηεξε ζίγεη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ αηφκσλ ελφο θχινπ, εθηφο αλ ν
ζηφρνο πνπ επηδηψθεηαη κε ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο δηάηαμεο, θξηηεξίνπ ή πξαθηηθήο,
δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο παξάγνληεο θαη ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμή ηνπ είλαη
θαηάιιεια θαη αλαγθαία.
Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο δελ απνηειεί ζε θακία πεξίπησζε επαξθή ιφγν
γηα ηε κείσζε ηνπ γεληθνχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα πνπ
θαιχπηεη ε νδεγία.
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Ζ Οδεγία απηή δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πνηληθέο δηαδηθαζίεο, εθηφο αλ ηα θξάηε- κέιε
νξίδνπλ δηαθνξεηηθά.
8. Οδεγία 2000/78, 27.11.2000: ζρεηηθά κε ηε δηακόξθσζε γεληθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε
κεηαρείξηζε ζηελ απαζρόιεζε θαη ηελ εξγαζία.
Ζ απαζρφιεζε θαη ε εξγαζία απνηεινχλ ζεκειηψδε ζηνηρεία γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ
ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο θαη ζπληεινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ πιήξε ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ ζηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή δσή θαζψο θαη ζηελ πξνζσπηθή
αλέιημε.
θνπφο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο είλαη ε ζέζπηζε γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε
ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, εηδηθψλ αλαγθψλ, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα
πινπνηεζεί ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηα θξάηε κέιε.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο, ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζεκαίλεη ηελ
απνπζία άκεζεο ή έκκεζεο δηάθξηζεο.
α) ζπληξέρεη άκεζε δηάθξηζε φηαλ, έλα πξφζσπν πθίζηαηαη κεηαρείξηζε ιηγφηεξν
επλντθή απφ απηήλ ηελ νπνία πθίζηαηαη, ππέζηε ή ζα πθίζηαην ζε αλάινγε θαηάζηαζε
έλα άιιν πξφζσπν,
β) ζπληξέρεη έκκεζε δηάθξηζε φηαλ κηα εθ πξψηεο φςεσο νπδέηεξε δηάηαμε, θξηηήξην ή
πξαθηηθή ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη κεηνλεθηηθή κεηαρείξηζε ελφο πξνζψπνπ ζε ζρέζε κε
άιια άηνκα εθηφο εάλ, ε ελ ιφγσ δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή δηθαηνινγείηαη
αληηθεηκεληθά απφ έλα ζεκηηφ ζηφρν θαη ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη
πξφζθνξα θαη αλαγθαία, ή γηα ηα πξφζσπα κε θάπνην κεηνλέθηεκα, ν εξγνδφηεο ή θάζε
πξφζσπν ή νξγαληζκφο έλαληη ηνπ νπνίνπ ηζρχεη ε παξνχζα Οδεγία, ππνρξενχηαη,
δπλάκεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, λα ιάβεη θαηάιιεια κέηξα, κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ησλ
κεηνλεθηεκάησλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ελ ιφγσ δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή.
Ζ παξελφριεζε λνείηαη σο δηάθξηζε εθφζνλ ζεκεηψλεηαη αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά κε
ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ελφο πξνζψπνπ θαη ηε δεκηνπξγία
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εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο. ηε
ζπλάξηεζε απηή, ε έλλνηα ηεο παξελφριεζεο κπνξεί λα νξηζζεί ζχκθσλα κε ηελ εζληθή
λνκνζεζία θαη πξαθηηθή ησλ θξαηψλ κειψλ.
Δληφο ησλ νξίσλ ησλ εμνπζηψλ πνπ απνλέκνληαη ζηελ Κνηλφηεηα, ε παξνχζα Οδεγία
εθαξκφδεηαη ζε φια ηα πξφζσπα, ζην δεκφζην θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ, φζνλ αθνξά:
α) ηνπο φξνπο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε, ηελ απηναπαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαη ησλ φξσλ πξφζιεςεο, αλεμάξηεηα
απφ ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο θαη ζε φια ηα επίπεδα ηεο επαγγεικαηηθήο ηεξαξρίαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξναγσγψλ,
β) ηελ πξφζβαζε ζε φια ηα είδε θαη φια ηα επίπεδα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ,
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, επηκφξθσζεο θαη επαγγεικαηηθνχ αλαπξνζαλαηνιηζκνχ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφθηεζεο πξαθηηθήο επαγγεικαηηθήο πείξαο,
γ) ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο
ακνηβήο θαη ηεο απφιχζεο ,
δ) ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε κηα νξγάλσζε εξγαδνκέλσλ ή
εξγνδνηψλ ή ζε νπνηαδήπνηε νξγάλσζε ηα κέιε ηεο νπνίαο αζθνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν
επάγγεικα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηέηνηεο
νξγαλψζεηο.
Ζ Οδεγία δελ εθαξκφδεηαη ζηηο πάζεο θχζεσο παξνρέο πνπ θαηαβάιινπλ ηα δεκφζηα
ζπζηήκαηα ή ηα εμνκνηνχκελα πξνο ηα δεκφζηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεκνζίσλ
ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή πξνζηαζίαο.
Σα θξάηε κέιε, κπνξνχλ, θαηά παξέθθιηζε, λα πξνβιέπνπλ φηη ε δηαθνξεηηθή
κεηαρείξηζε πνπ βαζίδεηαη ζε έλα απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο
Οδεγίαο, δελ ζπληζηά δηάθξηζε φηαλ, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ δηεμάγνληαη απηέο,
έλα ηέηνην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί νπζηαζηηθή θαη θαζνξηζηηθή επαγγεικαηηθή
πξνυπφζεζε, εθφζνλ ν ζηφρνο είλαη ζεκηηφο θαη ε πξνυπφζεζε είλαη αλάινγε.
Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί ε πιήξεο ηζφηεηα ζηελ επαγγεικαηηθή δσή, ε αξρή ηεο
ίζεο κεηαρείξηζεο δελ εκπνδίδεη ηα θξάηε κέιε λα δηαηεξήζνπλ ή λα ζεζπίζνπλ εηδηθά
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κέηξα κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ή ηελ αληηζηάζκηζε κεηνλεθηεκάησλ γηα έλαλ απφ ηνπο
ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο.
Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζεζπίδνπλ ή λα δηαηεξνχλ δηαηάμεηο πνπ είλαη επλντθφηεξεο
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
Οδεγία.
Ζ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα απνηειέζεη αθνξκή
κείσζεο ηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο έλαληη ησλ δηαθξίζεσλ, ην νπνίν παξέρεηαη ήδε απφ
ηα θξάηε κέιε ζηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ Οδεγία.
Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη θάζε πξφζσπν πνπ ζεσξεί φηη ζίγεηαη απφ ηε κε
ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, αθφκε θαη εάλ ε ζρέζε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο
πηζηεχεηαη φηη ζεκεηψζεθε ε δηάθξηζε έρεη ιήμεη, έρεη πξφζβαζε ζε δηθαζηηθέο ή/θαη
δηνηθεηηθέο

δηαδηθαζίεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,

φπνπ

θξίλεηαη

ελδεδεηγκέλν,

δηαδηθαζηψλ ζπλδηαιιαγήο, γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ππνρξεψζεσλ εθ ηεο παξνχζαο
Οδεγίαο.
Σα θξάηε κέιε δηαζθαιίδνπλ φηη νη ελψζεηο, νξγαλψζεηο ή άιια λνκηθά πξφζσπα, ηα
νπνία έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο εζληθήο ηνπο λνκνζεζίαο, έλλνκν ζπκθέξνλ λα
δηαζθαιίζνπλ φηη ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, κπνξνχλ λα θηλήζνπλ,
είηε εμ νλφκαηνο ηνπ ελάγνληνο είηε πξνο ππεξάζπηζή ηνπ, θαη κε ηελ έγθξηζή ηνπ, θάζε
δηθαζηηθή ή/θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
ππνρξεψζεσλ απφ ηελ παξνχζα Οδεγία.
Σα θξάηε κέιε παίξλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή δηθνλνκία,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ, φηη φηαλ έλα πξφζσπν ζεσξεί φηη ζίγεηαη απφ ηε κε
ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πξνζάγεη ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ή άιιεο
αξκφδηαο αξρήο, ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, απφ ηα νπνία ηεθκαίξεηαη ε χπαξμε άκεζεο
ή έκκεζεο δηάθξηζεο,

ελαπφθεηηαη ζηνλ ελαγφκελν λα απνδείμεη φηη δελ ππήξμε

παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.
Σα θξάηε κέιε εηζάγνπλ ζηελ έλλνκε ηάμε ηνπο ηα κέηξα εθείλα πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηεο απφιπζεο ή άιιεο δπζκελνχο κεηαρείξηζεο
πνπ ζα ζπληζηνχζε αληίδξαζε ηνπ εξγνδφηε ζε θαηαγγειία εληφο ηεο επηρείξεζεο ή ζε
θίλεζε πξνζθπγήο ζηε δηθαηνζχλε κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο.
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Σα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα:
α) θαηαξγεζεί θάζε λνκνζεηηθή, θαλνληζηηθή ή δηνηθεηηθή δηάηαμε πνπ
αληηβαίλεη ζηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο,
β) θεξχζζνληαη ή κπνξνχλ λα θεξπρζνχλ άθπξεο ή λα ηξνπνπνηνχληαη
νπνηεζδήπνηε δηαηάμεηο αληίζεηεο πξνο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο νη νπνίεο
πεξηέρνληαη ζηηο αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή ζπκθσλίεο, ηνπο
εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα θαηαζηαηηθά θεξδνζθνπηθψλ ή
κε

θεξδνζθνπηθψλ

νξγαλψζεσλ

θαη

ηα

θαηαζηαηηθά

αλεμάξηεησλ

επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ
θαη ησλ εξγνδνηψλ.
Σα θξάηε κέιε θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο επηβνιήο θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο
ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ πνπ ζεζπίδνληαη θαη' εθαξκνγή ηεο παξνχζαο Οδεγίαο θαη
παίξλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα εθαξκνγήο ηνπο. Οη θπξψζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζην ζχκα, πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθέο,
αλάινγεο κε ηελ παξάβαζε θαη απνηξεπηηθέο.

2.2.3.2 Μέηξα ρσξίο δεζκεπηηθή ηζρύ.
2.2.3.2.1

Σςζηάζειρ

πζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ είλαη:
 Ζ χζηαζε ηεο 27.11.1991 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο γπλαηθψλ θαη
αλδξψλ θαηά ηελ εξγαζία.
Με ηε χζηαζε απηή

ζην πξννίκην ηεο νπνίαο αλαθέξεηαη φηη ε ζεμνπαιηθή

παξελφριεζε ε νπνία κπνξεί λα εθδεισζεί απφ κέξνπο ηεξαξρηθά αλσηέξσλ ή θαη
νκνηνβάζκσλ ζπληζηά απαξάδεθηε παξαβίαζε ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
κπνξεί λα είλαη αληίζεηε ζηελ ίζε κεηαρείξηζε, ε Δπηηξνπή θαιεί φια ηα θξάηε κέιε λα
επηδηψμνπλ ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηε

δεκηνπξγία ζηελ εξγαζία ελφο

θιίκαηνο κέζα ζην νπνίν νη γπλαίθεο θαη νη άλδξεο ζα ζέβνληαη ακνηβαία ηελ αλζξψπηλε
αμηνπξέπεηα.
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χκθσλα κε ηε χζηαζε απηή ζπκπεξηθνξά ζεμνπαιηθνχ ραξαθηήξα ή άιιε
ζπκπεξηθνξά πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαθνξά θχινπ είλαη απαξάδεθηε, αλ α) είλαη
αλεπηζχκεηε, παξάινγε θαη πξνζβιεηηθή γηα ην άηνκν πνπ ηελ πθίζηαηαη, β)
ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε γηα ηελ ιήςε απφθαζεο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη γεληθά κε
ηελ απαζρφιεζε θαη γ) έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεί ζην ζχκα εθθνβηζηηθφ,
ερζξηθφ ή ηαπεηλσηηθφ πεξηβάιινλ.
Σέινο, κε ηε χζηαζε ζπληζηάηαη ζηα θξάηε κέιε λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο θαη λα
ελζαξξχλνπλ εξγνδφηεο θαη εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ λα πάξνπλ κέηξα γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα Πξαθηηθήο γηα ηα κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο ζεμνπαιηθήο
παξελφριεζεο. {Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο
ησλ αλδξψλ θαη ησλ γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία(90C 157/Ο2)}, ν νπνίνο
ζπλνδεχεη ηε χζηαζε.
χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα απηφλ:
 «εμνπαιηθή παξελφριεζε ζεκαίλεη αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά ζεμνπαιηθνχ
ραξαθηήξα ή άιιε ζπκπεξηθνξά πνπ βαζηδφκελε ζηε δηαθνξά ηνπ θχινπ, ζίγεη ηελ
αμηνπξέπεηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη εθθξάδεηαη κε
ιφγηα ή κε πξάμεηο».
Αθνχ δηαπηζηψλεηαη φηη ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε δελ απνηειεί κεκνλσκέλν
θαηλφκελν δηεπθξηλίδεηαη φηη ην νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη απηή είλαη
αλεπηζχκεηε απφ ηνλ/ηελ ζηγφκελν/ε, θαζψο θαη φηη πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηε θηιηθή
ζπκπεξηθνξά, ε νπνία είλαη εππξφζδεθηε θαη ακνηβαία.
Σνλίδεηαη φηη ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε απνηειεί εκπφδην ζηελ ζσζηή έληαμε ησλ
γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, αιιά θαη «κνιχλεη» ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη
κπνξεί λα έρεη θαηαζηξνθηθφ απνηέιεζκα ζηελ πγεία, ζηελ εκπηζηνζχλε, ζην εζηθφ θαη
ζηελ απφδνζε εθείλσλ πνπ ηελ πθίζηαληαη, Έρεη, φκσο, άκεζε επίπησζε θαη ζηελ
απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα.
Σέινο κε ηνλ Κψδηθα απηφλ δίλνληαη νδεγίεο ζε εξγνδφηεο, εθπξνζψπνπο ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ηα ίδηα ηα ζχκαηα ζεμνπαιηθήο παξελφριεζεο γηα ηνλ θαιιίηεξν ηξφπν
αληηκεηψπηζεο ην θαηλνκέλνπ απηνχ.
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2.2.3.2.2

Ππογπάμμαηα δπάζηρ

Σα Πξνγξάκκαηα δξάζεο εθδίδνληαη κε πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο, πνπ ηείλεη λα
ζπληνλίζεη ηε δξάζε ησλ θξαηψλ, γηα έλα minimum ελαξκφληζεο ζρεηηθά κε δηάθνξνπο
ηνκείο.
ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ζηελ εξγαζία έρνπλ εθδνζεί κέρξη
ζήκεξα ηέζζεξα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο θαη βξηζθφκαζηε ηψξα ζην 5ν Πξφγξακκα
(2001 – 2005).

2.2.3.2.3

Εθαπμογή ηος Κοινοηικού δικαίος

Σα θξάηε κέιε είλαη ππνρξεσκέλα, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, λα ελαξκνλίδνπλ ην εζληθφ
ηνπο δίθαην κε ην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Αλ, φκσο, ην εζληθφ δίθαην εμαθνινπζεί λα είλαη αληίζεην πξνο ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία
ή δελ είλαη απφιπηα ζχκθσλν κε ηηο θνηλνηηθέο αξρέο, ζηα πιαίζηα ηεο άκεζεο
εθαξκνγήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ κπνξεί ν ζηγφκελνο/ε, αλ ε αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ
θχισλ ζηελ εξγαζία παξαβηάδεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε, λα δεηήζεη απφ ηνλ εζληθφ δηθαζηή
λα εθαξκφζεη απ’ επζείαο ζηελ πεξίπησζή ηνπ ηελ θνηλνηηθή

λνκνζεζία ,

παξακεξίδνληαο ηελ εζληθή δηάηαμε, εάλ απηή ππάξρεη, αιιά δελ είλαη ελαξκνληζκέλε κε
ην θνηλνηηθφ δίθαην .Σν εζληθφ δίθαην πάλησο παξακέλεη πάληα ζε ηζρχ.
Ζ εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ κπνξεί λα δεηεζεί κε δχν ηξφπνπο:
 Άκεζα: Ο ζηγφκελνο/ε ζα ελεκεξψζεη ηελ Δπηηξνπή, ε νπνία ζα θηλήζεη δηαδηθαζία
θαηά ηνπ θξάηνπο κέινπο ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,
(ΓΔΚ). Απηή φκσο είλαη κηα ρξνλνβφξα θαη φρη πάληα απνηειεζκαηηθή ιχζε.
 Έκκεζα: Ο ζηγφκελνο/ε ζα, δεηήζεη

απφ ηνλ εζληθφ δηθαζηή λα εθαξκφζεη ζηελ

πεξίπησζή ηνπ/ηεο απ’επζείαο ην θνηλνηηθφ δίθαην. Σφηε ν εζληθφο δηθαζηήο αθνχ
έρεη εθαξκφζεη ην εζληθφ δίθαην ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νθείιεη λα ζέζεη
πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ζην ΓΔΚ γηα ηελ εξκελεία ηεο θνηλνηηθήο δηάηαμεο . Ο
ζηγφκελνο/ε, δειαδή, ζα πξνζθχγεη ζην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
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έκκεζα θαη ην ΓΔΚ νθείιεη λα εθδψζεη απφθαζε κε ηελ νξζή θαηά ηελ άπνςή ηνπ
εξκελεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο.

2.2.4 Ννκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ).
Αλ ε αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ παξαβηάδεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε, ζα εθαξκνζηεί
θπζηθά ην εζληθφ δίθαην. Σί ζπκβαίλεη φκσο αλ ην εζληθφ δίθαην δελ είλαη απφιπηα
ζχκθσλν κε ηηο θνηλνηηθέο αξρέο? (ην εζληθφ δίθαην, φρη κφλν πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν
κε ην θνηλνηηθφ αιιά θαη λα πξνβιέπεη απνηειεζκαηηθή ηηκσξία ηεο παξαβίαζεο θαη φρη
απιψο ζπκβνιηθή πνηλή [ΓΔΚ, ππφζεζε Von Colson Kamann (10.4.1984, 14/83)].
Ο ζηγφκελνο/ε ζα δεηήζεη ζηνλ εζληθφ δηθαζηή ηνπ

λα εθαξκφζεη απ’ επζείαο ην

θνηλνηηθφ δίθαην, παξακεξίδνληαο ηελ εζληθή δηάηαμε, εάλ απηή ππάξρεη. Σίζεηαη φκσο
ζέκα εξκελείαο. Π.ρ. ηη αθξηβψο ζεκαίλεη φηαλ ε Οδεγία πξνβιέπεη φηη ε γπλαίθα κπνξεί
λα απνθιείεηαη απφ επάγγεικα αζπκβίβαζην κε ηε θχζε ηεο?
Ο εζληθφο δηθαζηήο νθείιεη ηφηε λα ζέζεη πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ζην ΓΔΚ γηα ηελ
εξκελεία ηεο θνηλνηηθήο δηάηαμεο.
Σν ΓΔΚ, απαληψληαο ζηνλ εζληθφ δηθαζηή ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ θνηλνηηθψλ
δηαηάμεσλ, εμέδσζε κέρξη ζήκεξα ζσξεία απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία, κε απνηέιεζκα λα αλαπηπρζεί πινχζηα λνκνινγία
(ζχλνιν ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεψλ ηνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ζπγθεθξηκέλν ζέκα}
ηελ νπνία ν εζληθφο δηθαζηήο νθείιεη λα αθνινπζεί.
Κάζε θνξά, δειαδή, πνπ ηίζεηαη φκνην ζέκα, ν εζληθφο δηθαζηήο δελ ππνρξενχηαη ζε
πξνδηθαζηηθή παξαπνκπή, αιιά νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηελ ζρεηηθή θνηλνηηθή
λνκνινγία απφ ηελ νπνία δεζκεχεηαη (βι. άξζξν 234 Δπξ. πλζ).
Ζ ζεκαζία ηεο θνηλνηηθήο λνκνινγίαο είλαη ζπλεπψο κεγάιε, αθνχ ε έθβαζε κηαο
δίθεο ζηελ νπνία επηθαινχκαζηε ηελ παξαβίαζε ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε
ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία εμαξηάηαη απφ ηελ εξκελεία πνπ ζα δψζεη ην ΓΔΚ
κε ηελ απφθαζή ηνπ σο απάληεζε ζηνλ εζληθφ δηθαζηή ν νπνίνο δεζκεχεηαη απφ απηήλ.
Σν ΓΔΚ κέρξη ζήκεξα κε ηε λνκνινγία ηνπ θαη ηελ εξκελεία ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζε απηήλ, έδσζε ζεκαληηθή ζέζε ζηηο δηαηάμεηο πεξί ηζφηεηαο, θαζψο
θαη ζηελ ηεξαξρία ησλ θαλφλσλ. Δηδηθφηεξα:.
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Σν ΓΔΚ έρεη επαλεηιεκκέλα δειψζεη φηη ν ζεβαζκφο γηα ηα ζεκειηψδε αλζξψπηλα
δηθαηψκαηα είλαη κηα απφ ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ Κνηλνηηθνχ δηθαίνπ, ηελ ηήξεζε ηεο
νπνίαο έρεη θαζήθνλ λα δηαζθαιίδεη. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε εμάιεηςε ηεο
δηάθξηζεο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζπληζηά κέξνο ησλ ζεκειησδψλ απηψλ δηθαησκάησλ
(βι. θαη ππφζεζε G. Defrenne vs. Sabena, αξ. 149/77).
Αλαγλψξηζε ηελ άκεζε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 141 ηεο πλζήθεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ
άκεζε εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ πνπ πηνζεηήζεθαλ κε βάζε απηφ ην άξζξν. Απηφ ζεκαίλεη
φηη αλ ην εζληθφ δίθαην είλαη αληίζεην πξνο ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη νη Οδεγίεο δελ
έρνπλ εθαξκνζηεί, νη ζηγφκελνη/εο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηνλ εζληθφ δηθαζηή λα
εθαξκφζεη ζηελ πεξίπησζή ηνπο ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία, παξακεξίδνληαο ην εζληθφ
δίθαην, ην νπνίν παξακέλεη πάληα ζε ηζρχ.( ππφζεζε Defrenne II (8.4.1976, 43/75)
Θεψξεζε φηη ε θαηάξγεζε ηεο άληζεο κεηαρείξηζεο ιφγσ θχινπ, απνηειεί ζεκειηψδεο
αλζξψπηλν δηθαίσκα θαη γεληθή αξρή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ, θάηη πνιχ ζεκαληηθφ,
αθνχ ε γεληθή αξρή ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ είλαη αλψηεξε απφ ην παξάγσγν δίθαην.
Μία Οδεγία ή έλαο Καλνληζκφο δειαδή, πνπ δελ ζα ζέβεηαη ζε θάπνηα δηάηαμε ηελ αξρή
ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ζα πξέπεη λα αθπξσζεί απφ ην ΓΔΚ, ηελ δε αθχξσζε κπνξνχλ λα
δεηήζνπλ ηα θξάηε, νη ζεζκνί ηεο Έλσζεο θαη νη πνιίηεο πνπ ζίγνληαη άκεζα.( ππφζεζε
Defrenne III (15.6.1978, 149/77).
Δξκελεία
Σν ΓΔΚ αλέπηπμε πινχζηα λνκνινγία, απαληψληαο ζηνλ εζληθφ δηθαζηή ζρεηηθά κε ηελ
εξκελεία ησλ θνηλνηηθψλ δηαηάμεσλ.
Έηζη έδσζε επξεία εξκελεία:
ηελ έλλνηα «εξγαδφκελνο».
ηελ έλλνηα απηή ζχκθσλα κε ην ΓΔΚ πεξηιακβάλνληαη νη εξγαδφκελνη ηδησηηθνχ θαη
δεκνζίνπ ηνκέα, θαζψο θαη φζνη είλαη ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο (ΓΔΚ απφθαζε
Δπηηξνπήο/ Γεξκαλία, 21.5.1985, 248/83).
ηελ έλλνηα «ακνηβή».

31

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

Σν ΓΔΚ έδσζε επξεία εξκελεία ζηελ έλλνηα ηεο ακνηβήο. χκθσλα κε ηελ απφθαζε
Beune (28.9.1994, C-7/93),σο ακνηβή ζεσξείηαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ην επίδνκα
αλεξγίαο θαη ε απνδεκίσζε.
Αλέθπςε ην εξψηεκα αλ ε αξρή ηεο ίζεο ακνηβήο εξκελεχεηαη ζε ζρέζε κφλν κε "έλα
κεκνλσκέλν ρψξν εξγαζίαο". Σν εξψηεκα δελ θξίζεθε ζην Γηθαζηήξην. Όκσο, ζηελ
ππφζεζε Defrenne ΗΗ, ην Γηθαζηήξην δήισζε φηη "είλαη αδχλαην λα κελ αλαγλσξίζνπκε
φηη ε πιήξεο επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ πνπ δηψθεηαη ζην άξζξν 119, κε ηελ εμάιεηςε θάζε
δηάθξηζεο, άκεζεο θαη έκκεζεο, κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ εξγαδνκέλσλ, φρη κφλν
φζνλ αθνξά ζε κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο αιιά ζε νιφθιεξνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο
θη αθφκα ζην ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα
πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία θξηηεξίσλ ε ζέζε ησλ νπνίσλ ζε ηζρχ θαη εθαξκνγή
απαηηεί ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ ζε θνηλνηηθφ θαη εζληθφ επίπεδν" (ΓΔΚ 8 Απξηιίνπ
1976, αξ. 43/75).
Πάλησο, ζηελ ίδηα απφθαζε, ην Γηθαζηήξην πεξηφξηζε ην άκεζν απνηέιεζκα ηνπ άξζξνπ
119, ζε εξγαζία πνπ εθηειείηαη ζηελ ίδηα εγθαηάζηαζε, ή ππεξεζία, είηε ηδησηηθή είηε
δεκφζηα. ε κηα άιιε ππφζεζε ν γεληθφο εηζαγγειέαο είρε σζηφζν ηε γλψκε φηη ε
Γαληθή θπβέξλεζε, ζηελ σο άλσ Γαληθή ππφζεζε, πεξηνξίδνληαο ηε ζχγθξηζε ηεο
εξγαζίαο κέζα ζηελ ίδηα εγθαηάζηαζε πξνζέζεηε έλαλ φξν πνπ δελ εκθαληδφηαλ νχηε
ζην άξζξν 119 νχηε ζηελ νδεγία ηνπ 1975. Δμάιινπ, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ δεχηεξε
πξφηαζε ηνπ άξζξνπ 1 ηεο νδεγίαο (βι. Παξάξηεκα), κηα ζχγθξηζε εξγαζηψλ κέζα ζηελ
ίδηα εγθαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο, ή αθφκα θαη κέζα ζε κηα κφλε επηρείξεζε, δελ ζα
είλαη πάληνηε αξθεηή. Τπφ νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο, ε ζχγθξηζε εξγαζίαο ίζεο αμίαο κε
άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ ίδηα ζπιινγηθή ζχκβαζε είλαη απαξαίηεηε.
ηελ έλλνηα «εξγαζία ίζεο αμίαο».
Ίζε ακνηβή γηα ίζε εξγαζία ή εξγαζία ίζεο αμίαο
Σν Γηθαζηήξην Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη' επαλάιεςε έρεη αζρνιεζεί κε ην ζέκα ηεο
ίζεο ακνηβήο γηα φκνηα εξγαζία ή εξγαζία ίζεο αμίαο. ηελ ππφζεζε Mary Murphy θαη
άιινη θαηά Bord Telecom Eirann, αξ 157/ 86, θιήζεθε λα ζπγθξίλεη παξφκνηεο εξγαζίεο
πνπ πξνζέθεξαλ εξγάηξηεο εξγνζηαζίσλ θαη άλδξεο εξγαδφκελνη ζε θαηάζηεκα. Οη
πξψηεο απαζρνινχληαλ ζε εξγαζίεο φπσο ιχζε, θαζαξηζκφο, ιίπαλζε θαη εθ λένπ
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ζπλαξκνιφγεζε ηειεθψλνπ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ. Ζ δεχηεξε νκάδα απαζρνινχληαλ κε
ηνλ θαζαξηζκφ, ζπιινγή θαη κεηαθνξά εμνπιηζκνχ θαη εμαξηεκάησλ κε ηελ παξνρή
γεληθήο βνήζεηαο φπνπ ρξεηαδφηαλ. ε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη
εξγάηξηεο φρη κφλν παξείραλ εξγαζία κεγαιχηεξεο αμίαο, αιιά θαη πιεξψλνληαλ
ιηγφηεξν. Ζ εξψηεζε ήηαλ αλ ε αξρή ηεο ίζεο εξγαζίαο γηα ίζε ακνηβή ζην θνηλνηηθφ
δίθαην εθηείλεηαη κέρξη ηελ απαίηεζε γηα ίζε ακνηβή ζηε βάζε ηεο εξγαζίαο ίζεο αμίαο,
ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εξγαζία ηνπ απαηηνχληνο εθηηκάηαη σο κεγαιχηεξεο αμίαο απφ
εθείλε ηνπ πξνζψπνπ κε ην νπνίν ν αηηψλ δήηεζε λα ζπγθξηζεί. Ζ απάληεζε, βαζηζκέλε
ζην άξζξν 119, ππήξμε ζεηηθή. Γηαθνξεηηθά, ν εξγνδφηεο ζα κπνξνχζε εχθνια λα
θαηαζηξαηεγεί ηελ αξρή αλαζέηνληαο πξφζζεηεο ή επαρζέζηεξεο εξγαζίεο ζηνπο
εξγαδφκελνπο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θχινπ, νη νπνίνη ηφηε ζα ακείβνληαλ κε ρακειφηεξν
κηζζφ.
ηελ ππφζεζε Macarthys Ltd θαηά Wendy Smith αλέθπςε ην εξψηεκα εάλ ε αξρή ηεο
ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία πεξηνξίδεηαη ζε θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο άλδξεο θαη
γπλαίθεο θάλνπλ ηαπηφρξνλα ηελ ίδηα εξγαζία γηα ηνλ εξγνδφηε ηνπο. Ζ Wendy Smith
ήηαλ δηεπζχληξηα απνζήθεο κε εβδνκαδηαίεο απνδνρέο 50 ιίξεο Αγγιίαο. Παξαπνλέζεθε
γηα δηάθξηζε ζηηο απνδνρέο γηαηί ν άλδξαο πξνθάηνρφο ηεο πξηλ απφ ηέζζεξηο κήλεο είρε
απνδνρέο 60 ιίξεο Αγγιίαο. Σν Γηθαζηήξην παξαδέρζεθε φηη, φπσο είρε ζσζηά θξίλεη ην
Δθεηείν Δξγαηηθψλ Γηαθνξψλ, κπνξεί λα γίλεη δεθηφ φηη κηα δηαθνξά ζηηο απνιαβέο δχν
εξγαδνκέλσλ ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο, αιιά ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο κπνξεί λα
εμεγεζεί κε ηε ιεηηνπξγία θαη επίδξαζε παξαγφλησλ πνπ είλαη άζρεηνη κε νπνηαδήπνηε
δηάθξηζε βάζεη ηνπ θχινπ, φπσο ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηηο
πεξηφδνπο απαζρφιεζεο, κηα αιιαγή ζηηο γεληθέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ή ε άζθεζε
απζηεξφηεξεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο. Διιείςεη ησλ δηθαηνινγηψλ απηψλ, νη άληζεο
απνδνρέο αληηηίζεληαη ζην άξζξν 119. Ζ αξρή πνπ δηαθπιάζζεηαη ζην άξζξν 119, φηη
άλδξεο θαη γπλαίθεο πξέπεη λα απνιάβνπλ ίζεο ακνηβήο γηα ίζε εξγαζία, δελ πεξηνξίδεηαη
έηζη ζε θαηαζηάζεηο ηαπηφρξνλεο παξνρήο ίζεο εξγαζίαο απφ άλδξεο θαη γπλαίθεο γηα
ηνλ ίδην εξγνδφηε. Τπνβιήζεθε επίζεο ην εξψηεκα αλ ζα κπνξνχζε κηα γπλαίθα λα
απαηηήζεη φρη κφλν ηηο απνδνρέο ελφο αλδξφο πνπ πξηλ απφ εθείλε παξείρε ηελ ίδηα
εξγαζία ζηνλ ίδην εξγνδφηε, αιιά αθφκα γεληθφηεξα, ηηο απνδνρέο πνπ ζα δηθαηνχληαλ ε
ίδηα αλ ήηαλ άλδξαο, αθφκα θαη αλ δελ ππήξρε ηαπηφρξνλα καδί ηεο ή πξηλ απφ εθείλε
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θαλέλαο άλδξαο πνπ λα θάλεη ηελ ίδηα δνπιεηά, θαλέλαο "ππνζεηηθφο άλδξαο
εξγαδφκελνο". Ζ απάληεζε ήηαλ φηη κηα ηέηνηα πξφηαζε απαηηεί ζπγθξηηηθέο κειέηεο
νιφθιεξσλ θιάδσλ ηεο βηνκεραλίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επεμεξγαζία θξηηεξίσλ
εθηίκεζεο απφ ηελ Κνηλφηεηα θαη ηνπο εζληθνχο λνκνζέηεο. Απ' απηά ζπλάγεηαη φηη, ζε
πεξηπηψζεηο πξαγκαηηθήο δηάθξηζεο εκπίπηνπζεο ζην πεδίν άκεζεο εθαξκνγήο ηνπ
άξζξνπ 119, νη ζπγθξίζεηο πεξηνξίδνληαη ζε πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξνχλ λα νξηζζνχλ κε
βάζε ηηο ζηαζεξέο απνηηκήζεηο ηεο πξαγκαηηθήο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ
δηαθνξεηηθνχ θχινπ κέζα ζηελ ίδηα εγθαηάζηαζε ή ππεξεζία. Σέινο, ε δηαδνρηθή
απαζρφιεζε δχν αηφκσλ ζηελ ίδηα ζέζε εξγαζίαο ζεκαίλεη ίζε εξγαζία ζχκθσλα κε ην
άξζξν 119. Σν Γηθαζηήξην δελ ρξεηάζζεθε ηελ έλλνηα "εξγαζία ίζεο αμίαο" πνπ
πεξηέρεηαη ζηελ Οδεγία γηα λα θζάζεη ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα.
ηελ έλλνηα ησλ ακέζσλ θαη εκκέζσλ δηαθξίζεσλ
- Άκεζε θαη έκκεζε δηάθξηζε
Σν ΓΔΚ εξκελεχνληαο ηε έλλνηα «ίζε αμία» ζρεηηθά κε ηελ αξρή φηη ε ίζε ακνηβή
αθνξά ζηελ εξγαζία ίζεο αμίαο δέρηεθε φηη απαγνξεχνληαη φρη κφλν νη άκεζεο
δηαθξίζεηο (π.ρ. άξλεζε πξφζιεςεο ή απφιπζε ιφγσ εγθπκνζχλεο), αιιά θαη νη έκκεζεο
(π.ρ. πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο πξνζιακβάλνληαη γηα κεξηθή απαζρφιεζε) (ΓΔΚ, απφθαζε
Mahlburg, 3.2.2000, C – 207/98, απφθαζε Hertz, 8.11.1990, 179/8
ηελ ππφζεζε Jeanette Jenkins θαηά Kingsgate ην Γηθαζηήξην εμέδσζε απφθαζε γηα ηελ
έλλνηα ηεο έκκεζεο δηάθξηζεο ζε ζρέζε κε ηελ κεξηθή απαζρφιεζε. Ζ θπξία Jenkins
εξγαδφηαλ κε κεξηθή απαζρφιεζε θαη έπαηξλε γηα θάζε ψξα εξγαζίαο ακνηβή θαηά 10%
κηθξφηεξε απφ ηελ σξηαία ακνηβή πνπ θαηαβαιιφηαλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε πιήξε
απαζρφιεζε. Σν Γηθαζηήξην απνθάζηζε φηη ε δηαθνξά ζηηο απνδνρέο κεηαμχ ησλ
πιήξσο θαη ησλ κεξηθψο απαζρνινχκελσλ δελ ζπληζηά δηάθξηζε θαηά ηελ έλλνηα πνπ
απηή απαγνξεχεηαη απφ ην άξζξν 119 ηεο πλζήθεο, εθηφο αλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα
απιψο απνηειεί έκκεζν ηξφπν γηα ηε κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ κεξηθψο
απαζρνινχκελσλ, εθφζνλ απηή ε νκάδα εξγαδνκέλσλ απαξηίδεηαη απνθιεηζηηθά ή θαηά
κέγηζην κέξνο απφ γπλαίθεο (ΓΔΚ 31 Μαξηίνπ 1981, αξ. 96/80). ηελ πεξίπησζε απηή ν
εξγνδφηεο εμήγεζε, φηη πιήξσζε ιηγφηεξν ηνπο κεξηθψο απαζρνινχκελνπο γηα λα ηνπο
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ελζαξξχλεη λα εξγαζζνχλ κε πιήξε απαζρφιεζε. (Βι. επίζεο Ingrid Rinner, Kuhn/ Fww
Spezial-Gebaudereinigung GmbH & Co. Kg, αξ. 171/88).
Σν ίδην πξφβιεκα παξνπζηάζηεθε ζηελ ππφζεζε Karin von Weber von Hartz θαηά BilkaKaufhaus, θαζψο νη κεξηθψο απαζρνινχκελνη πνπ εξγάδνληαλ ζηε Bilka κπνξνχζαλ λα
ζπληαμηνδνηεζνχλ θαηά ην ζρέδην ηεο εηαηξείαο, κφλν αλ ζε ζχλνιν ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο 20 εηψλ είραλ εξγαζζεί κε πιήξε απαζρφιεζε γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ρξφληα.
Καη πάιη ην Γηθαζηήξην απνθάζηζε φηη ην άξζξν 119 παξαβηάδεηαη, φηαλ νη κεξηθψο
απαζρνινχκελνη εμαηξνχληαη απφ ην ζρέδην ζπληαμηνδφηεζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
εμαίξεζε απηή αθνξά ζε αξηζκφ γπλαηθψλ πνιχ κεγαιχηεξν απφ εθείλν ησλ αλδξψλ.
Δθηφο εάλ ε επηρείξεζε απνδείμεη φηη ε εμαίξεζε βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθνχο
παξάγνληεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε θακία δηάθξηζε βάζεη ηνπ θχινπ. (ΓΔΚ 13 Ματνπ
1986, αξ. 170,84).
Ζ έκκεζε δηάθξηζε ζπδεηήζεθε επίζεο ζηελ ππφζεζε Luisa Sabatini θαηά ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. Ζ Sabatini, ππάιιεινο ηεο ΔΟΚ, είρε ράζεη ην επίδνκα
εθπαηξηζκνχ χζηεξα απφ ην γάκν ηεο. Καηά ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο
ΔΟΚ, ππάιιεινο "πνπ παληξεχεηαη κε άηνκν ην νπνίν θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ γάκνπ
δελ δηθαηνχηαη ηνπ επηδφκαηνο ράλεη ην δηθαίσκα επηδφκαηνο εθπαηξηζκνχ, εθηφο αλ κε
ην γάκν γίλεηαη αξρεγφο νηθνγέλεηαο". Χο αξρεγφο νηθνγέλεηαο λνείηαη έγγακνο άλδξαο
ππάιιεινο, ελψ έγγακε γπλαίθα ππάιιεινο ζεσξείηαη ζπάληα αξρεγφο νηθνγέλεηαο. Σν
Γηθαζηήξην απνθάζηζε, φηη ε ζηέξεζε ηνπ επηδφκαηνο εθπαηξηζκνχ χζηεξα απφ ην γάκν
ηνπ ιήπηε ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο απηή ε αιιαγή
ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε είλαη ηέηνηα, ψζηε λα δίλεη ηέινο ζην θαζεζηψο
εθπαηξηζκνχ, ην νπνίν ζπληζηά θαη ηε λφκηκε αηηία ιήςεο ηνπ ελ ιφγσ επηδφκαηνο. Απφ
ηελ άπνςε απηή φκσο, νη ππάιιεινη δελ κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε
επεηδή είλαη άλδξεο ή επεηδή είλαη γπλαίθεο, αθνχ ν ηεξκαηηζκφο ηεο θαηάζηαζεο
εθπαηξηζκνχ πξέπεη θαη γηα ηνπο άλδξεο θαη γηα ηηο γπλαίθεο λα εμαξηάηαη απφ θνηλά
θξηηήξηα, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν.

πλεπψο, θαζηζηψληαο ηε δηαηήξεζε ηνπ

επηδφκαηνο ππνθείκελε ζηελ θηήζε ηεο ηδηφηεηαο ηεο θεθαιήο ηεο νηθνγέλεηαο,
πξνθιήζεθε κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ κηα απζαίξεηε δηαθνξά (δηάθξηζε) ζηε κεηαρείξηζή
ηνπο (ΓΔΚ 7 Ηνπλίνπ 1972, αξ. 20/71).
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- ην ζέκα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάηαμεο
Ζ επαγγεικαηηθή θαηάηαμε ζπδεηήζεθε ζηελ ππφζεζε Gisela Rummler θαηά DatoDruck.
Μαδί κε ζηνηρεία φπσο ν βαζκφο γλψζεσλ, ζπγθέληξσζε θαη ππεπζπλφηεηα,
αλακεηγλχνληαη θαη νη παξάγνληεο κπτθή δχλακε θαη κπτθέο πξνζπάζεηεο. Σν Γηθαζηήξην
φξηζε φηη ε Οδεγία 75/117 δελ απαγφξεπε ηε ρξήζε θξηηεξίσλ δχλακεο ε κπτθήο
πξνζπάζεηαο ή ηνπ θξηηεξίνπ ηεο θπζηθήο θφπσζεο ζ' έλα ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο
θαηάηαμεο κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ, εάλ, ελ φςεη ηεο θχζεο ησλ
εξγαζηψλ, απαηηείηαη έλαο νξηζκέλνο βαζκφο ζσκαηηθήο δχλακεο. Καη εθφζνλ ην
ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ, θαη βάζεη άιισλ θξηηεξίσλ, απνθιείεη νπνηαδήπνηε δηάθξηζε
βάζε ηνπ θχινπ. Σν Γηθαζηήξην απνθάζηζε αθφκε, φηη ε ρξήζε ησλ ηηκψλ κέζεο
απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ελφο θχινπ, σο βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έθηαζεο
ζηελ νπνία πξνβάιινληαη αμηψζεηο ή απαηηείηαη πξνζπάζεηα θαηά ηελ εξγαζία ή νξίδεηαη
ην επαρζέο ηεο εξγαζίαο, ζπληζηνχλ κία κνξθή δηάθξηζεο βάζεη ηνπ θχινπ,
αληηηηζέκελεο πξνο ηελ Οδεγία. Έλα ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο θαηάηαμεο πξέπεη λα
ιακβάλεη ππ' φςε θξηηήξηα κε ηα νπνία κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ νη ηδηαίηεξεο
ηθαλφηεηεο ηνπ εξγαδνκέλνπ θάζε θχινπ. (ΓΔΚ, 1ε Ηνπιίνπ 1986, αξ. 237 / 85).
- ην ζέκα ηεο απνδεκίσζεο
Σν ΓΔΚ αλαγλψξηζε ηε δπλαηφηεηα απνδεκίσζεο γηα θάζε είδνπο παξαβίαζε ηνπ
θνηλνηηθνχ δηθαίνπ (απφθαζε Francovitch ηνπ 1991). πλεπψο αλ ν εζληθφο δηθαζηήο
απνθαλζεί ππέξ ηνπ ελάγνληα (ελάγνπζαο) θαη ζεσξήζεη φηη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ
παξαβηάζηεθε, ν ζηγφκελνο/ε κπνξεί λα δεηήζεη απνδεκίσζε ελψπηνλ ηνπ εζληθνχ
δηθαζηή, αθφκε θαη αλ ην εζληθφ δίθαην δελ ην πξνβιέπεη, κε βάζε ην φηη ην θξάηνο κε
ηελ λνκνζεζία ηνπ παξαβίαζε ην θνηλνηηθφ δίθαην.
Δξκήλεπζε ζηελά ηηο εμαηξέζεηο ζηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ.
Γέρζεθε φηη γεληθά νη εμαηξέζεηο δελ αθνξνχλ πνηέ ζηελ ακνηβή.
Γέρζεθε επίζεο, εξκελεχνληαο ηελ Οδεγία 76/207,φηη.ε Οδεγία απηή επηηξέπεη κελ ζηνλ
εζληθφ λνκνζέηε λα απνθιείζεη ηηο γπλαίθεο απφ επαγγέικαηα αζπκβίβαζηα κε ηε θχζε
ηνπο, φκσο απηή ε εμαίξεζε πξέπεη λα ππαθνχεη ζηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη λα
κελ μεπεξλά απηφ πνπ είλαη εληειψο αλαγθαίν.
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Γέρζεθε αθφκε φηη ελψ θαηά ην άξζξν 2 παξ. 2 ηεο Οδεγίαο 76/207 "ε παξνχζα νδεγία
δελ ζίγεη ηελ επρέξεηα πνπ έρνπλ ηα Κξάηε-κέιε λα απνθιείνπλ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο
ηεο ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη, ελδερνκέλσο, ηελ εθπαίδεπζε πνπ απαηηείηαη
γηα ηελ πξφζβαζε ζ' απηέο, εθφζνλ ιφγσ ηεο θχζεο ή ησλ ζπλζεθψλ άζθεζήο ηνπο, ην
θχιν ζπληζηά παξάγνληα απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο", πάλησο ην άξζξν 9 παξ. 2 απαηηεί
απφ ηα θξάηε κέιε λα ζπληάζζνπλ πιήξε θαη επαιεζεχζηκν θαηάινγν, κε νπνηαδήπνηε
κνξθή, ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη λα θνηλνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα ζηελ Δπηηξνπή. Ζ
Δπηηξνπή πξέπεη ηφηε λα επαιεζεχεη ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο δηάηαμεο.
Απφθαζε Kreil (11.1.2000, C – 285/1998), Σν ΓΔΚ ζεψξεζε ην γεξκαληθφ χληαγκα
αληίζεην κε ην θνηλνηηθφ δίθαην. Σν γεξκαληθφ χληαγκα (άξζξν 12α) πεξηέρεη γεληθή
απαγφξεπζε γηα ηηο γπλαίθεο λα ππεξεηνχλ ζην ζηξαηφ φηαλ ε ζέζε ηνπο έρεη ζρέζε κε
ρεηξηζκφ φπισλ, ελψ επηηξέπεη ζηηο γπλαίθεο λα ππεξεηνχλ κφλν ζηηο πγεηνλνκηθέο,
ηαηξηθέο θαη κνπζηθέο ππεξεζίεο. Ζ ελδηαθεξφκελε επηθαιέζηεθε ηελ Οδεγία 76/207 πνπ
θαηνρπξψλεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ (άκεζε εθαξκνγή: επηθαιείηαη ηελ
νδεγία, παξ’ φιν πνπ ην γεξκαληθφ δίθαην δελ ηελ εθαξκφδεη). Ζ γεξκαληθή θπβέξλεζε
ππνζηήξημε θαη’ αξράο φηη ε νδεγία δελ εθαξκφδεηαη ζε ζέκαηα άκπλαο (θξαηηθή
αξκνδηφηεηα)θαη επηθνπξηθά φηη αλ δερηνχκε φηη εθαξκφδεηαη, ην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο
επηηξέπεη εμαίξεζε γηα επάγγεικα αζπκβίβαζην κε ηε γπλαηθεία θχζε. Ο γεξκαλφο
δηθαζηήο έζεζε πξνδηθαζηηθφ εξψηεκα ζην ΓΔΚ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ησλ
δηαηάμεσλ: ην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο επηηξέπεη κηα δηάηαμε φπσο ην άξζξν 12α ηνπ
γεξκαληθνχ πληάγκαηνο?
Σν ΓΔΚ θαη’ αξράο ζεψξεζε φηη ε Οδεγία εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο,
άξα θαη ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο. ηε ζπλέρεηα ην ΓΔΚ ζεψξεζε φηη ην γεξκαληθφ
χληαγκα δελ ηεξεί ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο δηφηη πεξηέρεη γεληθή απαγφξεπζε. Γελ
ππάξρεη ιφγνο κηα γπλαίθα λα κελ κπνξεί λα δηδάμεη ην ρεηξηζκφ φπισλ. Ο ζθνπφο ηεο
νδεγίαο είλαη λα πξνζηαηέςεη ηε γπλαίθα θαη ηε ζρέζε ηεο κε ην παηδί. Ζ γεληθή
απαγφξεπζε ηνπ γεξκαληθνχ πληάγκαηνο δελ ζπληζηά κέζν πξνζηαζίαο ηεο γπλαίθαο
αιιά δηάθξηζε.
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Παξαηεξήζεηο
Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ην πξφβιεκα ηεο ζρέζεο εζληθνχ πληάγκαηνο/θνηλνηηθνχ
δηθαίνπ δελ έρεη ιπζεί. Σν ΓΔΚ έρεη θαηαδηθάζεη θαη άιιε θνξά εζληθά πληάγκαηα,
φπσο θαη ην ειιεληθφ, πνπ απαγνξεχεη ηελ εγθαηάζηαζε παξαξηεκάησλ αιινδαπψλ
ζρνιψλ, αιιά πνηέ κέρξη ζήκεξα χληαγκα δελ έρεη αλαζεσξεζεί ιφγσ απφθαζεο ηνπ
ΓΔΚ. Ο εζληθφο δηθαζηήο κπνξεί λα παξακεξίζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην
χληαγκα θαη λα εθαξκφζεη ην θνηλνηηθφ δίθαην, αιιά ην χληαγκα ζα εμαθνινπζεί λα
ηζρχεη. Αλ ν εζληθφο δηθαζηήο δελ εθαξκφζεη ηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΚ ζηελ εθθξεκνχζα
δίθε, ε Δπηηξνπή ζα ζηξαθεί θαηά ηνπ θξάηνπο κέινπο, φκσο απηή είλαη, φπσο
πξναλαθέξζεθε, κηα δηαδηθαζία ρξνλνβφξα.
Γέρζεθε ηελ πεξηνξηζκέλε απαγφξεπζε ηεο λπθηεξηλήο εξγαζίαο
Σν ΓΔΚ εξκελεχνληαο ηελ Οδεγία 92/85 ηεο 19.10.1992δέρζεθε φηη ην γεγνλφο φηη ν
λνκνζέηεο κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηε λπρηεξηλή εξγαζία ζηηο εγθχνπο δελ ζεκαίλεη φηη ν
λνκνζέηεο κπνξεί λα απαγνξεχζεη ηε λπρηεξηλή εξγαζία γεληθά ζηηο γπλαίθεο. Όκσο ζ’
απηήλ ηελ πεξίπησζε έλαο εξγνδφηεο δελ ηηο πξνζιακβάλεη εχθνια (ΓΔΚ, απνθ.
Stoeckel, 27.7.1991, 345/89).
Παξαηεξήζεηο
Σν ΓΔΚ αξρίδεη λα αιιάδεη ηε λνκνινγία ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνηίκεζε ζηηο γπλαίθεο.
ηελ απφθαζε Marschall ηεο 11.11.1997 (C – 409/95), είρε δερηεί φηη ε εζληθή
λνκνζεζία κπνξεί λα δίλεη πξνηίκεζε ζηηο γπλαίθεο κε ίζα πξνζφληα κε ηνπο άληξεο ζηα
επαγγέικαηα φπνπ ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ είλαη ρακειφ. Όκσο ζηελ απφθαζε
Abrahamsson ηεο 6.7.2000 (C-407/98), ζεψξεζε φηη απηφ ζπληζηά δηάθξηζε, θαη φηη ε
πξνηίκεζε δελ πξέπεη λα είλαη απηφκαηε. Δπίζεο ζηελ απφθαζε Badeck ηεο 28.3.2000
(C - 158/97) ζεψξεζε φηη ε φπνηα πξνηίκεζε δελ πξέπεη λα είλαη απφιπηε θαη πξέπεη λα
ζηεξίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, φπσο π.ρ. ν βαζκφο πηπρίνπ.
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3

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: Δζληθή λνκνζεζία γηα ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ
ζηελ εξγαζία

3.1 Γεληθά
Ζ ηζφηεηα ησλ θχισλ γεληθά αλαγλσξίζηεθε ζηελ Διιάδα ξεηά σο ζεκειηψδεο αξρή κε
ην χληαγκα ηνπ 1975.
ην ηζρχνλ χληαγκα ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ αλαθέξεηαη εηδηθφηεξα φηη:
Οη Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο (Άξζξν 4&2)
Όινη νη εξγαδφκελνη, αλεμάξηεηα απφ θχιν ή άιιε δηάθξηζε, έρνπλ δηθαίσκα ίζεο
ακνηβήο γηα παξερφκελε εξγαζία ίζεο αμίαο.( Άξζξν 22)
Σν θξάηνο κεξηκλά γηα ηελ άξζε ησλ αληζνηήησλ πνπ πθίζηαληαη ζηελ πξάμε, ηδίσο ζε
βάξνο ησλ γπλαηθψλ. (Άξζξν 116, β.)

3.2 Ννκνζεζία γηα ηζόηεηα ησλ θύισλ ζηελ εξγαζία
Μεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ
ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία έπξεπε λα ελαξκνληζηεί κέζα ζε κηα νξηζκέλε
πξνζεζκία κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία. Απνηέιεζκα ηεο ελαξκφληζεο απηήο ήηαλ ε
ζέζπηζε ή ε ηξνπνπνίεζε κηαο ζεηξάο ζρεηηθψλ λφκσλ, δηαηαγκάησλ,

ζπιινγηθψλ

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο(ζ.ζ.ε) θ.ι.π.
Με ηε ζέζπηζε ηνπ λ.1414/84, πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθφ λφκν γηα ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ
θχισλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο, δηαηάμεηο λφκσλ, δηαηαγκάησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ
εξγαζίαο, δηαηηεηηθψλ ή ππνπξγηψλ απνθάζεσλ, εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ή νξγαληζκψλ
επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ, φξνη αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη δηαηάμεηο πνπ
ξπζκίδνπλ ηελ άζθεζε ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, εθ’ φζνλ είλαη αληίζεηεο κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγνχληαη.
Γελ ζίγνληαη φκσο

α) εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ, δηαηαγκάησλ ή θαλνληζκψλ πνπ

ξπζκίδνπλ ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηεο κεηξφηεηαο θαη β) δηαηάμεηο πνπ
ζεζπίδνπλ απαγφξεπζε απαζρφιεζεο πξνζψπσλ ηνπ ελφο θχινπ ζε νξηζκέλεο
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επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απαγφξεπζε επαγγεικαηηθήο ηνπο θαηάξηηζεο γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηεο απηέο, εθφζνλ ην θχιν ζπληζηά παξάγνληα απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο.
Σα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα ζρεηηθά κε ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία λνκνζεηηθά
θείκελα είλαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ηα αθφινπζα:
Νόκνη


1302/83, Γηα ηελ επηθχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο αξηζ. 103/1952 "γηα
ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο".



1414/84, Δθαξκνγή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο



1483/84, Πξνζηαζία θαη δηεπθφιπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε νηθνγελεηαθέο
ππνρξεψζεηο - Σξνπνπνηήζεηο θαη βειηηψζεηο εξγαηηθψλ λφκσλ.



1759/88

«Αζθαιηζηηθή

θάιπςε

αλαζθάιηζησλ

νκάδσλ,

βειηίσζε

ηεο

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».


1892/90, Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο



2525/97, Δληαίν Λχθεην, πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα
Δθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο



2639/98, Ρχζκηζε εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζχζηαζε ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο.



2683/99, Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ
Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη άιιεο δηαηάμεηο

Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα


Π.Γ. 176/1997"Μέηξα γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο θαηά ηελ
εξγαζία ησλ εγθχσλ, ιερψλσλ θαη γαινπρνπζψλ εξγαδνκέλσλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ην π.δ. 41/03 ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ νδεγία 92/85/ΔΟΚ"



Π.Γ.105/2003 «Πξνζαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
97/80 ζρεηηθά κε ην βάξνο ηεο απνδείμεσο ζε πεξηπηψζεηο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο
ιφγσ θχινπ»



Π.Γ. 193/1988 «Δπέθηαζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1483/1984 (ΦΔΚ 153 η. Α') ζην
Γεκφζην, ηα ΝΠΓΓ θαη ηνπο ΟΣΑ»
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Δζληθέο Γεληθέο πιινγηθέο πκβάζεηο


Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο 1993,



Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο 1996-1997,



Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο 2000 θαη



Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο 2002/03

Κιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο
Δηδηθφηεξα γηα ηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνχ έρνπλ ζεζπηζηεί αξθεηέο ζ.ζ.ε. νη νπνίεο φπσο
έρνπλ ηξνπνπνηεζεί

θαη ηζρχνπλ ζήκεξα

πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ηεο

παξνχζαο εξγαζίαο.
Με ην ζχλνιν ησλ λνκνζεηεκάησλ απηψλ, ηα πιήξε θείκελα ησλ νπνίσλ
πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο
ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ
εηδηθά ηνπο/ηηο εξγαδφκελνπο/εο ζηα πιαίζηα ηεο ελαξκφληζεο ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ κε ην
θνηλνηηθφ δίθαην. Αλαθέξνληαη δε ηα πεξηζζφηεξα ζηνπο εξγαδνκέλνπο/εο κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ηφζν ζην Γεκφζην, ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ(ΝΠΓΓ)θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ),ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα φζν θαη ζε φζνπο/εο αζθνχλ ειεχζεξν επάγγεικα (άξζξν 1λ.1414/84,άξζξν 8
παξ.1 λ. 1876/90.Όηαλ φκσο νη

φξνη ησλ ..Δ. είλαη επλντθφηεξνη

ππεξηζρχνπλ

θαη’αξρήλ ησλ λφκσλ (άξζξν 7 παξ.3 λ. 1876/90.

3.2.1 Μνξθέο απαζρόιεζεο
Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην απηφ αθνξά ζπλεπψο θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο/εο ζηνλ ηνπξηζκφ
κε δηάθνξεο κνξθέο απαζρφιεζεο, φπσο είλαη ε ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο
ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ε κεξηθή απαζρφιεζε.
Παξαηεξήζεηο
Ζ κεξηθή απαζρφιεζε θαη ε νξηζκέλνπ ρξφλνπ απαζρφιεζε (επνρηθή) δηάξθεηαο 2 -8
κελψλ αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο, απνηεινχλ

41

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

φκσο, ηηο ζπλεζέζηεξεο κνξθέο απαζρφιεζεο ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα ηδηαίηεξα ζηηο
μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ησλ παξαζεξηζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο.
Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ κε ηνλ ηξφπν απηφ είλαη γπλαίθεο θαη θπξίσο
αγξφηηζζεο νη νπνίεο εξγάδνληαη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ζπκπιεξσκαηηθφ νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα, ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ή ρσξίο λα ηνικνχλ λα ηα
δηεθδηθήζνπλ.
Μνξθέο απαζρφιεζεο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηηο ..Δ.
Πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο έξγνπ φπσο:
 Δλνηθίαζε πξνζσπηθνύ
Δλνηθίαζε, δειαδή, εξγαδνκέλσλ απφ γξαθεία γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ
εξγαζηψλ (π.ρ. θαζαξίζηξηεο, ζεξβηηφξεο) κε ζπκβάζεηο κηθξήο δηάξθεηαο, σξψλ ή κηαο
κέξαο.
Παξαηεξήζεηο
Οη εξγαδφκελνη κε ηε κνξθή απηή εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη θπξίσο
γπλαίθεο πνχ εξγάδνληαη κε ακνηβή ζπρλά θαηψηεξε απφ ηε λφκηκε.
 Δξγνιαβία
Οξηζκέλεο εξγαζίεο κεγάισλ ζπλήζσο μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ αλαηίζεληαη ζε
εξγνιάβνπο(π.ρ. θαζαξηφηεηα)
Παξαηεξήζεηο
Σν πξνζσπηθφ ηνπ εξγνιάβνπ απαζρνιείηαη ζπλήζσο κε

κεησκέλε ακνηβή. Αλ είλαη

θαζαξά γπλαηθείν έθηφο απφ ηελ έκκεζε δηάθξηζε πνπ δεκηνπξγεί γηα ηηο εξγαδφκελεο κε
ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ζηνλ ίδην ρψξν, ιεηηνπξγεί θαη εθβηαζηηθά απέλαληί
ηνπο ζε πεξηφδνπο απμεκέλεο γπλαηθείαο αλεξγίαο, ψζηε λα εξγάδνληαη πην εληαηηθά
θαη/ή κε ρακειφηεξε ακνηβή.
Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ηνπξηζηηθήο αγνξάο εξγαζίαο είλαη θαη νη εμσζπκβαηηθέο ή άηππεο
κνξθέο εξγαζίαο (ειεχζεξεο ζπκθσλίεο),αιιά θαη ε χπαξμε ηεο θαηεγνξίαο ησλ
ζπκβνεζνχλησλ θαη κε ακεηβφκελσλ κειψλ κηαο νηθνγέλεηαο.
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Παξαηεξήζεηο
ηελ θαηεγνξία ησλ ζπκβνεζνχλησλ θαη κε ακεηβνκέλσλ κειψλ πεξηιακβάλνληαη
θπξίσο γπλαίθεο (ζχδπγνη ή θφξεο), πνπ απαζρνινχληαη

ζε κηθξέο θαη κεζαίεο

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο θαη πξνζθέξνπλ άκηζζε θαη ζπρλά φρη εληειψο αλεηδίθεπηε
εξγαζία

3.2.2 Θεηηθέο δξάζεηο
Γεληθή αξρή
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί εκπξάθησο ε πιήξεο ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη
γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία, ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο δελ εκπνδίδεη ηα θξάηε -κέιε λα
δηαηεξήζνπλ ή λα ζεζπίζνπλ κέηξα πνπ πξνβιέπνπλ εηδηθά πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία
δηεπθνιχλνπλ ην ιηγφηεξν εθπξνζσπνχκελν θχιν λα ζπλερίζεη κηα επαγγεικαηηθή
δξαζηεξηφηεηα

ή

πξνιακβάλνπλ

ή

αληηζηαζκίδνπλ

ηα

κεηνλεθηήκαηα

ζηελ

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία.
Ννκνζεζία
Γελ απνηειεί δηάθξηζε ιφγσ θχινπ ε ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. (χληαγκα, άξζξν 116, β).
Γελ απνηεινχλ δηάθξηζε, νχηε ζίγνληαη κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ππέξ ηνπ ελφο κφλν
θχινπ, φηαλ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αληζφηεηαο θαη ζηελ απνθαηάζηαζε
ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ. Σέηνηα κέηξα είλαη ηδίσο πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο
θαηάξηηζεο, θίλεηξα γηα ηελ απαζρφιεζε ζε επαγγεικαηηθνχο ηνκείο φπνπ ε
εθπξνζψπεζε ηνπ ελφο θχινπ είλαη κηθξή θαη εηδηθή κέξηκλα γηα πξφζσπα κε ηδηαίηεξεο
νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο (Άξζξν 10 λ.1414/84)

3.2.3 Βάξνο απόδεημεο
Γεληθή αξρή
Σν βάξνο ηεο απφδεημεο ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ έρεη ζχκθσλα κε ηελ εζληθή καο
λνκνζεζία ν ελάγσλ, ν νπνίνο πξέπεη λα απνδείμεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ θαη ηα
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ηνπο ζεκειηψλνπλ. Γηα ηε ζηήξημε φκσο ησλ ζηγνκέλσλ θαη
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ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο
θαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εζληθνχ καο δηθαίνπ ζηε ζρεηηθή Οδεγία

εηζάγεηαη

λνκνζεηηθά ην ηεθκήξην ηεο παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ
εξγαζία.
Ννκνζεζία
«Όηαλ έλα πξφζσπν ηζρπξίδεηαη φηη βιάπηεηαη ιφγσ κε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο ιφγσ θχινπ θαη παξνπζηάδεη ,ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ, πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά απφ ηα νπνία ηεθκαίξεηαη ε

χπαξμε

άκεζεο ή έκκεζεο δηάθξηζεο,

επηβάιιεηαη ζην άιιν κέξνο λα απνδείμεη φηη δελ ππήξμε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο. (άξζξν 1 παξ 1 Π.Γ. 105/2003 ζρεηηθά κε ην βάξνο απνδείμεσο ζε
πεξηπηψζεηο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ιφγσ θχινπ.)Ζ παξ .1 φκσο δελ εθαξκφδεηαη ζε
δηαδηθαζίεο

ζηηο νπνίεο ελαπφθεηηαη ζην δηθαζηήξην λα εξεπλήζεη ηα πξαγκαηηθά

πεξηζηαηηθά ηεο ππφζεζεο. (άξζξν 1 παξ 2 Π.Γ. 105/2003 .)

3.3 Θέκαηα ζηα νπνία εηδηθόηεξα αλαθέξεηαη ην ζύλνιν ηεο
λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ ζηελ εξγαζία
Σα ζέκαηα ζηα νπνία εηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ην ζχλνιν ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ
ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία είλαη ηα αθφινπζα:
3.3.1 Πξόζβαζε-επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο-πξόζιεςε
Γεληθή αξρή
Ζ πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο θιάδνπο θαη βαζκίδεο θάζε απαζρφιεζεο γίλεηαη αδηαθξίησο
θχινπ θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
Ννκνζεζία
Απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε κε βάζε ην θχιν θαη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ζηελ
πξφζβαζε, ζην πεξηερφκελν θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπζηεκάησλ

44

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

επαγγεικαηηθνχ

πξνζαλαηνιηζκνχ,

επαγγεικαηηθήο

θαηάξηηζεο

καζεηείαο

κεηεθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο, 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 θαη
ζηε ζπκκεηνρή ζε εμεηάζεηο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνυπνζέζεσλ απφθηεζεο ή
απνλνκήο δηπισκάησλ , πηζηνπνηεηηθψλ ή άιισλ ηίηισλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη ζηε
ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ ή ζηελ παξνρή άιισλ ζπνπδαζηηθψλ
επεξγεηεκάησλ .(Άξζξν 2 λ.1414/84).
πλεπψο ζηηο δεκνζηεχζεηο, αγγειίεο, δηαθεκίζεηο, πξνθεξχμεηο, εγθπθιίνπο θαη
θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ επηινγή πξνζψπσλ γηα ηελ θάιπςε θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο,
ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή ηε ρνξήγεζε επαγγεικαηηθψλ
αδεηψλ, απαγνξεχεηαη λα γίλεηαη αλαθνξά ζην θχιν ή ζηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ή
λα ρξεζηκνπνηνχληαη θξηηήξηα θαη ζηνηρεία πνπ έζησ θαη έκκεζα θαηαιήγνπλ ζηε
δηάθξηζε ησλ θχισλ.
Ζ εηδηθή αλαθνξά ηνπ ελφο

κφλν θχινπ, φκσο, ζε δηαθεκίζεηο, αγγειίεο θαη

πξνθεξχμεηο δελ ζπληζηά δηάθξηζε ζε βάξνο ηνπ άιινπ θχινπ, φηαλ είλαη αλαγθαία
επεηδή ε εξγαζία θαη ην απνηέιεζκα ηεο κφλν απφ ην θχιν απηφ κπνξνχλ λα
παξαζρεζνχλ. (άξζξν 10 λ.1414/84) .
Ννκνινγία
Ζ λνκνινγία κέρξη ζήκεξα έρεη

αλαθεξζεί ζε νξηζκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ

ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία Οη ζεκαληηθφηεξεο ζρεηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο
αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα φπσο:
 Πξόζιεςε κε δηαγσληζκό (Υσξηζηή πξόζιεςε αλδξώλ θαη γπλαηθώλ).ΑΠ
1661/1995 Σκ. Β. θαη ΑΠ 199/1995 Β΄Σκ
«ηηο πξνθεξχμεηο επηινγήο πξνζψπσλ γηα ηελ θάιπςε θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο
απαγνξεχεηαη λα γίλεηαη αλαθνξά ζην θχιν ή λα ρξεζηκνπνηνχληαη θξηηήξηα θαη
ζηνηρεία πνπ έζησ θαη έκκεζα θαηαιήγνπλ ζε δηάθξηζε ησλ θχισλ. ε πεξίπησζε πνπ ν
εξγνδφηεο πξνθεξχμεη ρσξηζηά νξηζκέλν αξηζκφ ζέζεσλ γηα θάζε θχιν ε δηάθξηζε απηή
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ζεσξείηαη αλίζρπξε. Οη δηαγσληζζέληεο

ζεσξνχληαη επηηπρφληεο θαηά ηε ζεηξά

βαζκνινγίαο ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ην θχιν».
 Πξόζιεςε κε πνζνηηθνύο πεξηνξηζκνύο (πνζόζησζε) ζε βάξνο ησλ γπλαηθώλ
ηΔ 1917/1998.
«Πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί, ππφ ηε κνξθή πνζνζηψζεσλ (πρ. 150 άλδξεο θαη 10 γπλαίθεο)
θαηά ηελ πξφζιεςε εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ, ρσξίο λα ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα θαη
πξφζθνξα θξηηήξηα, πνπ ζα δηθαηνινγνχζαλ ηηο δηαθξίζεηο απηέο, παξαβηάδνπλ ηελ αξρή
ηεο ηζφηεηαο θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη αλίζρπξεο».
 Πξόζιεςε κε κεησκέλν σξάξην. -Έκκεζε δηάθξηζε Δηξελ. Αζελώλ 774/1999
Ζ πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ κεησκέλεο απαζρφιεζεο φηαλ πξνβιέπεηαη θαη ηζρχεη κφλν
γηα ηηο γπλαίθεο εξγαδφκελεο (πρ. θαζαξίζηξηεο), ππφ ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα απνηειεί
έκκεζε δηάθξηζε ιφγσ

θχινπ, δηφηη κφλν γπλαίθεο εξγαδφκελεο πθίζηαληαη ηηο

ζπλέπεηεο ηεο κεησκέλεο απαζρφιεζεο πνπ ζπληζηά κνξθή πνιπεηνχο κηζζνινγηθήο
θαζειψζεσο ηνπο.»
 Πξόζιεςε εγθύνπ (Βι. Πξνζηαζία κεηξόηεηαο)
Παξαηεξήζεηο
ε κηθξέο θαη κεζαίεο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζπλήζεο είλαη πξφζιεςε εξγαδφκελεο
γηα κία εηδηθφηεηα, ε νπνία φκσο ζηελ πξάμε αζθεί θαζήθνληα θαη άιισλ εηδηθνηήησλ,
φπσο θακαξηέξαο, ζεξβηηφξαο θαη θαζαξίζηξηαο κε ηελ ακνηβή κίαο εηδηθφηεηαο ή ε
πξφζιεςε θακαξηέξαο γηα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ δσκαηίσλ πνπ ζηε ζπλέρεηα
επηθνξηίδεηαη κε δηπιάζην ζρεδφλ αξηζκφ.
Κξηηήξηα, εμάιινπ, γηα ηελ πξφζιεςε απνηειεί θαη:
 ε πξνυπεξεζία, ε νπνία ζηελ πξάμε απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα
ηελ κε πξφζιεςε
ζπλέπεηα

αθνχ ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ησλ απνδνρψλ, κε

πνιιέο εξγαδφκελεο λα δέρνληαη λα πξνζιεθζνχλ ρσξίο ηελ

αλαθνξά ηνπ παξάγνληα απηνχ
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 ε εκθάληζε ή ην λεαξφ ηεο ειηθίαο, πνπ εμαθνινπζνχλ λα

απνηεινχλ

ζνβαξφ θξηηήξην πξφζιεςεο γηα πνιιέο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ ζηα
μελνδνρεία. Σν θξηηήξην απηφ δεκηνπξγεί δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ
κεγαιχηεξεο ειηθίαο, αθνχ νη ηειεπηαίεο ζπλήζσο ή δελ πξνζιακβάλνληαη ε
πξνζιακβάλνληαη ζε ζέζεηο κε ρακειφηεξεο απνδνρέο.

3.3.2 Ακνηβή
Γεληθή αξρή
Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ίζε ακνηβή, ρσξίο δηάθξηζε θχινπ, ζε πξφζσπα
πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα, παξέρνπλ ηηο ίδηεο ππεξεζίεο θαη εμππεξεηνχλ ίδηα
θαηεγνξία αλαγθψλ. Δμαηξέζεηο δηθαηνινγνχληαη κφλν αλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο.
Ννκνζεζία
Όινη νη εξγαδφκελνη, αλεμάξηεηα απφ θχιν ή άιιε δηάθξηζε, έρνπλ δηθαίσκα ίζεο
ακνηβήο γηα παξερφκελε εξγαζία ίζεο αμίαο.( Άξζξν 22 πληάγκαηνο, άξζξν 4 Ν
1483/84, άξζξν 4 Ν 1414/84)
Χο «ακνηβή» λνείηαη ν βαζηθφο κηζζφο θαη νη νηθεηνζειείο ή πξφζζεηεο παξνρέο πνπ
παξέρνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε αλεμάξηεηα απφ ηελ λνκηθή πεγή πνπ ηηο πξνβιέπεη, φπσο
είλαη ηα επηδφκαηα νηθνγελεηαθψλ βαξψλ ,ε πξνυπεξεζία θ.ι.π.
Ζ ηζφηεηα ακνηβήο, ρσξίο δηαθξίζεηο θχινπ, ζπλεπάγεηαη:
 φηη ε ακνηβή πνπ παξέρεηαη γηα φκνηα ή ίζεο αμίαο εξγαζία πνπ ακείβεηαη θαη’
απνθνπήλ, θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ίδηα κνλάδα κεηξήζεσο,
 φηη ε ακνηβή πνπ παξέρεηαη γηα εξγαζία πνπ ακείβεηαη κε βάζε ηε ρξνληθή δηάξθεηα,
είλαη ε ίδηα γηα φκνηα ζέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ.
Παξαηεξήζεηο
Ζ απμεκέλε γπλαηθεία αλεξγία απνηειεί αληηθίλεηξν γηα δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ. Οη
γπλαίθεο απφ θφβν εχθνια ζπκβηβάδνληαη θαη δέρνληαη ακνηβέο ρακειφηεξεο ,δελ δεηνχλ
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απμεκέλε ακνηβή γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, γηα λπρηεξηλή εξγαζία, εξγαζία γηα ηηο
αξγίεο θαη ηηο Κπξηαθέο, επηδφκαηα θ.ιπ.
Οη εξγαδφκελεο ζηα μελνδνρεία, εμάιινπ είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αλεηδίθεπηεο,
ρσξίο, δειαδή, θάπνηα ηνπξηζηηθή εθπαίδεπζε, κε ζπλέπεηα λα κελ δηθαηνχληαη
εθπαηδεπηηθά επηδφκαηα πνπ ζα πξνζαχμαλαλ ηελ ακνηβή ηνπο.
ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ εηδηθφηεξα ην ράζκα ησλ ακνηβψλ θζάλεη ζήκεξα ζην 15,5%.

3.3.3 Καηάηαμε επαγγεικάησλ - Υσξηζηή αγνξά εξγαζίαο
Ζ θαηάηαμε ησλ επαγγεικάησλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε
θνηλά θξηηήξηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο θαη λα εθαξκφδεηαη ρσξίο
δηαθξίζεηο θχινπ(άξζξν 4 παξ. 3 λ. 1414/84). Υσξηζηή είλαη ε αγνξά εξγαζίαο, δειαδή,
φηαλ γηα ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα ή εηδηθφηεηα δηαηεξείηαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ σο
«γπλαηθείνπ» ρσξίο λα εκπίπηεη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο.
«Ίζε αμία». Ζ αξρή απηή ζπλεπάγεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο ακνηβήο, ηελ θαηάξγεζε θάζε
δηάθξηζεο βαζηδφκελεο ζην θχιν γηα ηελ ίδηα εξγαζία ή γηα εξγαζία ζηελ νπνία
απνδίδεηαη ίζε αμία.
Παξαηεξήζεηο
Ζ ρσξηζηή αγνξά εξγαζίαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ
δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ, αθνχ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε ππνβάζκηζε ηεο
αμίαο ησλ «γπλαηθείσλ» επαγγεικάησλ, απέλαληη ζηα «αλδξηθά», κε ζπλέπεηα ηελ
ρακειφηεξε ακνηβή ηνπο.
ηνλ θιάδν ησλ μελνδνρείσλ νη «γπλαηθείεο» θαηεγνξίεο κηζζσηψλ φπσο ηεο
θακαξηέξαο, πιχληξηαο, ιαληδέξαο, θαζαξίζηξηαο, είλαη νη ρακειφηεξα ακεηβφκελεο,
παξφιν πνπ ζηηο πεξηφδνπο αηρκήο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ απαηηνχλ εμνλησηηθνχο
ξπζκνχο εξγαζίαο.
Αληίζεηα ζε πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά βξίζθνληαη γπλαίθεο ζε θαηεγνξίεο θαιχηεξα
ακεηβφκελεο, φπσο ζεξβηηφξεο, ξεζεςηνλίζη, ηειεθσλήηξηεο,

ή ζηελ θαηεγνξία

πξνζσπηθνχ πςειψλ ζέζεσλ εηδηθφηεηαο (δηεπζπληέο μελνδνρείσλ, chefs θ.ιπ.)
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Ννκνινγία
Αξείνπ Πάγνπ Οι 7/1993, ΔθΑζ. 2575/1998,Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη
ίζε ακνηβή ρσξίο δηάθξηζε θχινπ, ζε πξφζσπα πνπ έρνπλ ηα ίδηα πξνζφληα, παξέρνπλ
ηηο

ίδηεο

ππεξεζίεο

θαη

εμππεξεηνχλ

ίδηα

θαηεγνξία

αλαγθψλ.

Δμαηξέζεηο

δηθαηνινγνχληαη κφλν αλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο.
ηΔΟι 2944/2000, ΑΔΓ 3/2001. Οηθνγελεηαθά επηδφκαηα ηελ έλλνηα ηεο ακνηβήο
πεξηιακβάλνληαη θαη ηα νηθνγελεηαθά επηδφκαηα (γάκνπ θαη ηέθλσλ), ηα νπνία
ρνξεγνχληαη θαη ζηνπο δχν ζπδχγνπο κε ηηο ίδηεο αθξηβψο πξνυπνζέζεηο, είηε απηνί είλαη
κηζζσηνί, ζπληαμηνχρνη, ηδησηηθνί ππάιιεινη.
Παξαηεξήζεηο
Τπάξρεη κεγάινο αξηζκφο ζρεηηθψλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ κε ην ίδην πεξηερφκελν πνπ
φκσο δελ αλαθέξνληαη εδψ αθνχ δελ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ.

3.3.4 Όξνη, ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε
3.3.4.1 Απαγόξεπζε δηάθξηζεο
Απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε κε βάζε ην θχιν ηνπ εξγαδνκέλνπ φζνλ αθνξά ζηνπο
φξνπο,

ζηηο

ζπλζήθεο

εξγαζίαο

θαη

ηελ

επαγγεικαηηθή

εμέιημε

ηνπ

θαη

ζηαδηνδξνκία.(άξζξν 5 παξ.1 λ.1414/84)

3.3.4.2 Υπεξσξηαθή απαζρόιεζε
Ζ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε απαζρφιεζή ηνπο θαηά ηηο Κπξηαθέο
θαη αξγίεο γίλεηαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη γηα ηα δχν θχια. (άξζξν 5
παξ.2 λ.1414/84)
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3.3.4.3 Εξγαζία ηε λύρηα
Ζ εξγαδφκελε γπλαίθα κε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε θαηά ηελ λχρηα κεηαθηλείηαη ζε
αληίζηνηρε ζέζε ηεο εκέξαο, εθφζνλ ππνβάιεη ζρεηηθφ ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ
βεβαηψλεη ηελ αλάγθε ιήςεο απηνχ ηνπ κέηξνπ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα
θαη ηελ πγεία ηεο. Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε κεηαθίλεζε, απαιιάζζεηαη ηειείσο απφ ηελ
εξγαζία. (άξζξν 7 Π.Γ. 176/1997).

3.3.4.4 Αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα
Δίλαη άθπξνο φξνο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή θαλνληζκνχ εξγαζίαο πνπ έρεη
δηάθξηζε κε βάζε ην θχιν ηνπ εξγαδνκέλνπ σο πξνο ηα επαγγεικαηηθά αζθαιηζηηθά
ζπζηήκαηα.( άξζξν.81 λ. 2676/99, Οξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαδηάξζξσζε ησλ
θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.
Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ εθαξκφδεηαη θαη ζηα επαγγεικαηηθά
ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζπλεπάγεηαη ηελ εμάιεηςε θάζε δηάθξηζεο ιφγσ
θχινπ, είηε άκεζεο είηε έκκεζεο ηδηαίηεξα ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ χπαξμε γάκνπ ή ηελ ελ
γέλεη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε. Ζ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο δελ ζίγεη φκσο ηηο
δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο γπλαίθαο ιφγσ κεηξφηεηαο (άξζξν 4 Π.Γ.
87/02 «Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηα
επαγγεικαηηθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο Οδεγίεο
96/97 ΔΚ ΚΑΗ 86/378 ΔΟΚ).

3.3.4.5 Δηεπζπληηθό δηθαίσκα
Γηεπζπληηθφ δηθαίσκα είλαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ εξγνδφηε λα πξνβαίλεη ειεχζεξα ζηε
ξχζκηζε θάζε ζέκαηνο πνπ αλάγεηαη ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπ
πξνο επίηεπμε ησλ ζθνπψλ απηήο θαη λα θαζνξίδεη ηνπο φξνπο εξγαζίαο ησλ κηζζσηψλ
φπσο ηνλ ηφπν θαη ρξφλν παξνρήο εξγαζίαο θαζψο θαη θάζε άιιε ιεηηνπξγία πνπ είλαη
αλαγθαία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.
Σν δηεπζπληηθφ δηθαίσκα ηνπ εξγνδφηε, φκσο, δελ είλαη απεξηφξηζην νχηε αλεμέιεγθην.
Πεξηνξίδεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο αηνκηθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο, ηελ νηθεία ζπιινγηθή
ζχκβαζε, ηνλ θαλνληζκφ εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ησλ
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δηθαζηεξίσλ. Δμάιινπ ή αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ δχν θχισλ ζηηο εξγαζηαθέο
ζρέζεηο εθαξκφδεηαη θαη ζρεηηθά κε ην δηεπζπληηθφ δηθαίσκα.( Δθ. Αζελψλ 9621/1998).
Παξαηεξήζεηο
Οη εξγαδφκελεο απφ απεηξία, άγλνηα ή άιινχο ιφγνπο δπζθνιφηεξα ακθηζβεηνχλ ην
δηεπζπληηθφ δηθαίσκα ηνπ εξγνδφηε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε παξ’φιν πνπ ζπρλά
έρεη βαξχηεξεο ζπλέπεηεο γηα ηηο ίδηεο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο παξά γηα ηνπο άλδξεο θαη ε
άζθεζή ηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί θαηαρξεζηηθή.
Οη θπξηφηεξνη πεξηνξηζκνί ηνπ δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο αθνξνχλ ηα εμήο ζέκαηα:
 Ίζε κεηαρείξηζε
Γεληθή αξρή
Απαγνξεχεηαη ζηνλ εξγνδφηε δηαθνξεηηθή θαη άληζε κεηαρείξηζε ησλ κηζζσηψλ γεληθά,
εμαηξψληαο ηνπο απφ νηθεηνζειείο παξνρέο, νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία θαη
εηδηθφηεηα, εξγάδνληαη κε απηέο ηηο ζπλζήθεο, έρνπλ ηηο ίδηεο ηθαλφηεηεο θαη ηελ ίδηα
απφδνζε θαη επηδεηθλχνπλ ηελ ίδηα επηκέιεηα ζηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο ζηνπο. Ζ ίζε
κεηαρείξηζε αθνξά φρη κφλν ζηε κηζζνινγηθή εμέιημε αιιά θαη ζε θάζε παξνρή φπσο
πξναγσγηθή εμέιημε, κείσζε λνκίκνπ σξαξίνπ θιπ.
Ννκνζεζία


«Ο εξγνδφηεο έρεη ππνρξέσζε λα εθπιεξψζεη ηελ παξνρή φπσο απαηηεί ε θαιή
πίζηε, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε» (Άξζξν 288 AK).



«Γηα ηε ζχζηαζε ή αιινίσζε ελνρήο κε δηθαηνπξαμία απαηηείηαη ζχκβαζε, εθ’ φζνλ
ν λφκνο δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά» (Άξζξν 361 ΑΚ.)



«Ζ κνλνκεξήο απφ ηνλ εξγνδφηε θαη βιαπηηθή γηα ηνλ ππάιιειν κεηαβνιή ησλ φξσλ
ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, ζεσξείηαη σο θαηαγγειία απηήο.» (Άξζξν 6 Ν.2112/1920
φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ην 5 Ν 4558/30)

Ννκνινγία
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Αξείνπ Πάγνπ 1178/99 «Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα ηνπνζεηεί ηνλ εξγαδφκελν ζηε
ζέζε ζηελ νπνία απηφο θξίλεη φηη εθείλνο κπνξεί λα απνδψζεη, αλάινγα κε ηηο
γλψζεηο, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο,
ρσξίο ν ηειεπηαίνο λα παγηψλεη, σο θεθηεκέλν δηθαίσκα, ηελ απαζρφιεζή ηνπ ζηε
ζέζε ζηελ νπνία έρεη εζηζζεί θαη αλεηφηεξα δηεμάγεη ηελ εξγαζία ηνπ. Μφλν
πξνθαλήο ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο θαιήο πίζηεο ή ησλ ρξεζηψλ εζψλ ή ηνπ
θνηλσληθνχ ή νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ θαζηζηά, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 281 ΑΚ, παξάλνκε θαη ζπλαθφινπζα άθπξε ηελ κεηαβνιή ηεο ζέζεο ηνπ
κηζζσηνχ εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε.



Αξείνπ Πάγνπ 927/99 (Σκ. Β')Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη θαη λα κεηαβάιεη ηνλ ηφπν
παξνρήο ηεο εξγαζίαο,(κεηάζεζε) εθ' φζνλ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
αζθείηαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηφπνπο, ππφ ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη ην
δηθαίσκά ηνπ απηφ δελ πεξηνξίδεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απφ εηδηθή δηάηαμε
λφκνπ ή απφ ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο εξγαζίαο ή απφ ηνλ θαλνληζκφ εξγαζίαο, δελ
ζπληζηά κνλνκεξή βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ φξσλ ηεο ζπκβάζεσο θαη ε άζθεζή ηνπ
δελ ππεξβαίλεη πξνθαλψο ηα φξηα ηα νπνία επηβάιινπλ ε θαιή πίζηε ή ηα ρξεζηά
ήζε ή ν θνηλσληθφο ή νηθνλνκηθφο ζθνπφο ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ (άξζξν 281 ΑΚ)



Αξείνπ Πάγνπ 1182/99 (Σκ. Β')Γηθαίσκα εξγνδφηνπ ν νπνίνο δηαηεξεί πεξηζζφηεξα
γξαθεία, θαηαζηήκαηα ή εξγνζηάζηα ζηνλ ίδην ηφπν ή ζε δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο, λα
ηνπνζεηεί ή λα κεηαζέηεη ζ' έλα απφ απηά νπνηνλδήπνηε ππάιιειφ ηνπ, εηδηθφηεξα αλ
απηφ επηβάιιεηαη απφ νηθνλνκηθνηερληθνχο ιφγνπο ή απφ ηε ζπξξίθλσζε ηεο
δξαζηεξηφηεηνο ηεο επηρ/ζεσο.



Αξείνπ Πάγνπ 630/2000 (Σκ. Β') Γπλαηφηεηα εξγνδφηνπ λα κεηαβάιεη επηηξεπηψο
ηνπο φξνπο ηεο ζπκβάζεσο φηαλ έρεη επηθπιάμεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ην δηθαίσκα απηφ
κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε θαζψο θαη φηαλ ην δηθαίσκα πξνθχπηεη απφ Δ,
Καλνληζκφ ή πξαθηηθή ηεο εθκεηαιιεχζεσο. - Ο εξγνδφηεο αζθψληαο ην δηεπζπληηθφ
δηθαίσκα, δηθαηνχληαη λα πξνζδηνξίδεη θαη ηνλ ηόπν απαζρνιήζεσο ηνπ κηζζσηνχ,
εληφο πάληνηε ησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 281 ΑΚ. - Γελ είλαη θαηαρξεζηηθή ε κεηάζεζε
κηζζσηνχ απφ ηελ Αζήλα ζηα Υαληά, φηαλ δελ ππήξρε ζπκβαηηθφο φξνο απνθιείσλ
ηε κεηαθίλεζή ηνπ απηή. - Ζ άξλεζε ζπλερίζεσο ηεο εξγαζίαο ηνπ ζπληζηά εθ
κέξνπο ηνπ θαηαγγειία.
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Αξείνπ Πάγνπ 22/99 «Ζ εμνπζία ηνπ εξγνδφηνπ γηα πξναγσγή ππαιιήινπ θαη'
επηινγήλ ή θαη εμαίξεζηλ ζπληζηά άζθεζε φρη θπζηθήο επρεξείαο, αιιά ηνπ
δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηφο ηνπ. Ζ άζθεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ειέγρεηαη
δηθαζηηθψο σο πξνο ηελ θαηάρξεζή ηεο, πξνο δηαζθάιηζηλ ηνπ δηθαηψκαηνο
εμειίμεσο ησλ ηθαλψλ ππαιιήισλ θαη ηνπ ζπκθέξνληνο ηεο επηρεηξήζεσο γηα
ζηειέρσζή ηεο κε ηθαλνχο ππαιιήινπο.»



Αξείνπ Πάγνπ 1036/97 (Σκ. Β')Δπί ζπκβάζεσο νξηζκέλνπ ρξφλνπ δηθαηνχηαη θαη ν
κηζζσηφο λα θαηαγγείιεη πξνψξα θαη ρσξίο ηήξεζε ηεο πξνζεζκίαο ηε ζχκβαζε,
φηαλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο. - πνπδαίν ιφγν είλαη δπλαηφλ λ' απνηειεί θαη ε
βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ όξσλ ηεο ζπκβάζεσο ή ε θαηαρξεζηηθή άζθεζε ηνπ
δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο απφ ηνλ εξγνδφηε- Ζ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ
ειέγρεηαη κφλνλ γηα θαηαρξεζηηθφηεηα, απφ ηα δηθαζηήξηα. - Κξίζε φηη ε ελέξγεηα
απηή, αλ θαη ελέρεη δηαζάιεπζε ηεο ηεξαξρίαο, δελ είλαη θαηαρξεζηηθή αιιά
εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο πνπ επηβάιινπλ ηελ επηινγή ησλ
ηθαλνηέξσλ θαη θαηαιιειφηεξσλ ππαιιήισλ γηα ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ
ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ.( Πεξίπησζε ηνπνζεηήζεσο σο Τπνδηεπζπληή, ππαιιήινπ
κε ηνλ βαζκφ ηνπ Σκεκαηάξρε Β', παξαιεηθζέληνο ηνπ θαηέρνληνο ηνλ βαζκφ ηνπ
Τπνδηεπζπληή Β')



Αξείνπ Πάγνπ 843/99 (Σκ. Β') Βιαπηηθή κεηαβνιή δελ ζπληξέρεη, όηαλ ν εξγνδόηεο
ηνπνζεηεί ην κηζζσηό ζε δηαθνξεηηθό ηκήκα ηεο επηρεηξήζεσο απφ εθείλν ζην
νπνίν είρε αξρηθά ηνπνζεηεζεί γηα λα πξνζθέξεη ηελ εξγαζία ηνπ, θαη κε άιιν
αληηθείκελν απαζρνιήζεσο, αλ ηνχην επηβάιιεη ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ηεο
επηρεηξήζεσο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηεο θαηαξγήζεσο ή πεξηνξηζκνχ ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ αξρηθνχ ηκήκαηνο, ιφγσ ζπξξηθλψζεσο ηεο επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηνο, ή γηά ηελ αξηηφηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξήζεσο θαη εθ' όζνλ ηα
λέα θαζήθνληά ηνπ δελ είλαη ππνδεέζηεξα γηα ηνλ εξγαδφκελν θαη δελ επέξρεηαη
κείσζε ησλ απνδνρψλ ηνπ.



Δθεηείνπ Αζελψλ 5797/99 –Γηεπζπληηθφ δηθαίσκα εξγνδφηνπ θαη φξηα. Μνλνκεξήο
βιαπηηθή κεηαβνιή απφ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε πθίζηαηαη φρη κφλν φηαλ δη' απηήο
πξνθαιείηαη πιηθή δεκία ηνπ κηζζσηνχ (κείσζε απνδνρψλ), αιιά θαη φηαλ απηή
επηθέξεη εζηθή βιάβε κε ηελ αλάζεζε ππνδεέζηεξεο εξγαζίαο έλαληη εθείλεο πνπ
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είρε ζπκθσλεζεί. Κξίζε φηη ε κείσζε ησλ απνδνρψλ θαη ηεο πξνζσπηθφηεηφο ηνπ
εζθνπήζε απφ ηνλ εξγνδφηε ιφγσ ηεο ηδηφηεηφο ηνπ σο ζπλδηθαιηζηή. Καηαρξεζηηθή ε άζθεζε ηνπ δηεπζπληηθνχ δηθαηψκαηνο. (Πεξίπησζε κπάξκαλ πνπ
ηνπνζεηήζεθε ζε ππνδεέζηεξε ζέζε ζηελ νπνία δελ ειάκβαλε θηινδσξήκαηα.)


Μνλνκ. Πξσηνδηθείν Θεζ/λίθεο 8641/99Ο εξγνδφηεο δελ δηθαηνχηαη λα ππνβηβάδεη
κνλνκεξψο ηνλ κηζζσηφ κε ηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ θαησηέξαο θχζεσο ή λα
πξνβαίλεη ζε δπζκελή κεηαρείξηζε απηνχ. - Ο ππνβηβαζκφο ζπληζηά πξνζβνιή ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ κηζζσηνχ.



Αξείνπ Πάγνπ 1042/99 (Σκ. Β')Η αθαίξεζε από ηνλ κηζζσηό ησλ θαζεθόλησλ
νξηζκέλεο ζέζεσο θαη γεληθά ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θαζεθφλησλ ηα νπνία νθείιεη λα
εθηειεί, αλήθεη ζην δηεπζπληηθφ δηθαίσκα ηνπ εξγνδφηε, εθηφο αλ νξίδεηαη
δηαθνξεηηθά απφ ζχκβαζε ή απφ δηάηαμε λφκνπ. Ζ άζθεζε, σζηφζν, ηνπ
δηθαηψκαηνο ηνχηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 648, 656 θαη 281 ηνπ ΑΚ
θαη 7 ηνπ Ν. 2112/20, αλ ππεξβαίλεη πξνθαλψο ηα φξηα πνπ επηβάιινπλ ε θαιή
πίζηε, ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε θαζψο θαη ν θνηλσληθφο ή νηθνλνκηθφο ζθνπφο ηνπ
δηθαηψκαηνο, ζπληζηά κνλνκεξή βιαπηηθή κεηαβνιή ηεο εξγαζηαθήο ζχκβαζεο θαη ν
κηζζσηφο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη, εθηφο άιισλ, λα ππνρξεσζεί ν εξγνδφηεο ζηελ
απνδνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο πξνεγνχκελεο ζέζεο θαη ζηελ θαηαβνιή κηζζψλ
ππεξεκεξίαο.

Παξαηεξήζεηο
Ζ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ γπλαηθψλ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο δελ είλαη εχθνιε
αθνχ ε χπαξμε νηθνγέλεηαο είλαη αλαζηαιηηθφο παξάγσλ γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο ζε
πςειφηεξεο ζέζεηο ηνπ μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ. Πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ζπρλά θαη
νη ίδηεο γπλαίθεο θαηαιήγνπλ λα αξλνχληαη πςειφηεξε ζέζε αθνχ απηφ ζπλεπάγεηαη
αδπλακία ζπλδπαζκνχ νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο (κεγαιχηεξα σξάξηα
ζπρλφηεξε λπρηεξηλή εξγαζία θ.ι.π.
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3.3.4.6 Πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο
εκαληηθή έθθξαζε ηεο άληζεο κεηαρείξηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη ε πξνζβιεηηθή
ζπκπεξηθνξά απέλαληί ηνπο.
Σέηνηα ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη πξνζβνιέο πνπ βαζίδνληαη ζην θχιν,
ερζξφηεηα, πξνζβιεηηθά ζρφιηα γηα επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο, εκθάληζε, ελδπκαζία
θ.ι.π. ε νπνία κεηψλεη, γεινηνπνηεί, εθθνβίδεη ή θαηαρξάηαη ζσκαηηθά έλαλ/κία
εξγαδφκελν/ε.

3.3.4.6.1

Σεξοςαλική παπενόσληζη

Δηδηθφηεξε έθθξαζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αμηνπξέπεηαο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ απφ
ζεμνπαιηθή παξελφριεζε κε ηελ έλλνηα φπσο απηή νξίδεηαη κε ηε χζηαζε 27.11.1991
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αμηνπξέπεηαο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ θαηά ηελ εξγαζία.
Ζ

ζεμνπαιηθή

παξελφριεζε

απνηειεί

κνξθή

άληζεο

κεηαρείξηζεο

αθνχ

πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ, απφ ηνλ εξγνδφηε,
πξντζηάκελν, ζπλάδειθν, πειάηε ηεο επηρείξεζεο.
Μπνξεί λα εθθξαζηεί:πξνθνξηθά: κε ζρφιηα, αζηεία, ππαηληγκνχο, ζθπξίγκαηα, πηέζεηο
γηα ζχλαςε ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ, ή κε πξάμεηο φπσο επίδεημε αζέκλσλ θσηνγξαθηψλ,
ζρεδίσλ θ.ι.π. θαη γεληθφηεξα πνξλνγξαθηθνχ πιηθνχ, ρεηξνλνκίεο , αγγίγκαηα ή
ζθνπληήκαηα ζθφπηκα ή αθφκε ζεμνπαιηθή επίζεζε .
Ννκνζεζία
Δζληθή λνκνζεζία πνπ λα αληηκεησπίδεη ζπγθεθξηκέλα ηελ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε
δελ ππάξρεη. Τπάξρνπλ φκσο νξηζκέλεο δηαηάμεηο ζην χληαγκα, ζε λφκνπο θαη ζε
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο νη νπνίεο θαιχπηνπλ ελ κέξεη απηφ ην θελφ λφκνπ, έηζη ψζηε λα
κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί θαη δηθαζηηθά.
ύληαγκα
Σν αξζξ. 2 παξάγξ. 1 νξίδεη φηη ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ,
απνηεινχλ ηελ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο. Σν αξζξ. 5 παξάγξ. 1 νξίδεη φηη ν
πνιίηεο έρεη δηθαίσκα λα αλαπηχζζεη ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη λα
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ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο Υψξαο. Σν άξζξν. 22
παξάγξ. 1, νξίδεη φηη ε εξγαζία απνηειεί δηθαίσκα θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ην Κξάηνο. Σν
αξζξ. 25

νξίδεη φηη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ σο αηφκνπ θαη σο κέινπο ηνπ

θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ε αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο δηθαίνπ ηεινχλ ππφ ηελ
εγγχεζε ηνπ Κξάηνπο. Σα δηθαηψκαηα απηά ηζρχνπλ θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηδησηψλ. Ζ
θαηαρξεζηηθή άζθεζε δηθαηψκαηνο δελ επηηξέπεηαη. Σν αξζξ. 106 παξάγξ. 2, νξίδεη ε
ηδησηηθή νηθνλνκηθή πξσηνβνπιία δελ επηηξέπεηαη λα αλαπηχζζεηαη εηο βάξνο ηεο
ειεπζεξίαο θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο.
Δξγαηηθό δίθαην


Άξζξν 11 ηεο απφ 9.6.93 Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο.
<<Καηψηαηα φξηα κηζζψλ θαη εκεξνκηζζίσλ εξγαηνηερληηψλ-ηξηψλ θαη ππαιιήισλ
θαη άιιεο δηαηάμεηο>>, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε -εηο ην πιαίζην ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν
θχισλ- κεηαμχ άιισλ, ζπκθσλνχλ λα ζπκβάινπλ απφ θνηλνχ <<ζηελ ιήςε κέξηκλαο
γηα αμηνπξεπή κεηαρείξηζε θαη ζπκπεξηθνξά ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ζε δεηήκαηα πνπ
ζπλδένληαη κε ην θύιν ηνπο>>.



Άξζξν 17 ηεο απφ 23.5.2000 ΔΓΔ, φπνπ νξίδεηαη φηη

<<νη ζπκβαιιφκελεο

εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο ππνγξακκίδνπλ πξνο ηα κέιε ηνπο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
πξνθχπηνπλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαζ' φζνλ αθνξά ηελ
πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ζέκαηα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ απνζθνπεί
ζηελ πξνζηαζία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ>>
Αζηηθόο Κώδηθαο


Σν άξζξν 57 πεξί πξνζβνιήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, νξίδεη φηη «φπνηνο πξνζβάιιεηαη
παξάλνκα ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ έρεη δηθαίσκα λα απαηηήζεη λα αξζεί ε πξνζβνιή
θαη λα κελ επαλαιεθζεί ζην κέιινλ. Αμίσζε απνδεκίσζεο κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ
αδηθνπξαμία δελ απνθιείνληαη».



Σν άξζξν 281 πεξί θαηαρξήζεσο δηθαηψκαηνο, νξίδεη, «φηη ε άζθεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο απαγνξεχεηαη λα ππεξβαίλεη πξνθαλψο ηα φξηα πνπ επηβάιινπλ ε θαιή
πίζηε ή ηα ρξεζηά ήζε ή ν θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο ζθνπφο ηνπ δηθαηψκαηνο”.
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Σν άξζξν 288 νξίδεη «ν νθεηιέηεο έρεη ππνρξέσζε λα εθπιεξψζεη ελ παξνρή φπσο
απαηηεί ε θαιή πίζηε, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε»,



Σν άξζξν 662 πεξί αζθαιείαο θαη πγηεηλήο ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, νξίδεη φηη «ν
εξγνδφηεο νθείιεη λα δηαξξπζκίδεη ηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία θαη ην ρψξν ηεο θαζψο
θαη ηα ζρεηηθά κε ηε δηακνλή, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κεραλήκαηα ή εξγαιεία, έηζη
ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε δσή θαη ε πγεία ηνπ εξγαδφκελνπ.



Σν άξζξν 914 πεξί αδηθνπξαμίαο νξίδεη «φπνηνο δεκηψζεη άιινλ παξάλνκα θαη
ππαίηηα έρεη ππνρξέσζε λα ηνλ απνδεκηψζεη”.



Σν άξζξν 932 νξίδεη «ε πεξίπησζε αδηθνπξαμίαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ απνδεκίσζε
γηα ηελ πεξηνπζηαθή δεκία, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα επηδηθάζεη εχινγε θαηά ηελ
θξίζε ηνπ ρξεκαηηθή απνδεκίσζε ιφγσ εζηθήο βιάβεο, απηφ ηζρχεη ηδίσο γηα εθείλνλ
πνπ έπαζε πξνζβνιή ηεο πγείαο, ηεο ηηκήο ή ηεο αγλείαο ή ζηεξήζεθε ηελ ειεπζεξία
ηνπ».

Πνηληθόο Κώδηθαο.


Άξζξν 337: Όπνηνο κε αζειγείο ρεηξνλνκίεο ή πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ αζειγείο
πξάμεηο, πξνζβάιιεη βάλαπζα ηελ αμηνπξέπεηα άιινπ ζην πεδίν ηεο γελεηήζηαο δσήο
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ή ρξεκαηηθή πνηλή.



Άξζξν 353: Όπνηνο δεκφζηα επηρεηξεί αθφιαζηε πξάμε θαη πξνθαιεί κε απηήλ
ζθάλδαιν ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δπν εηψλ.



Άξζξν 361: Όπνηνο πξνζβάιιεη ηελ ηηκή ηνπ άιινπ κε ιφγν ή κε έξγν ή κε
νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ελφο έηνπο ή κε ρξεκαηηθή
πνηλή. Ζ ρξεκαηηθή πνηλή κπνξεί λα επηβιεζεί θαη καδί κε ηελ πνηλή θπιάθηζεο.

Ννκνινγία


ΑΠ Σκ. Β΄1655/1999. Απφιπζε(Καηαγγειία ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο) πνπ γίλεηαη δηφηη
ν κηζζσηφο απέθξνπζε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε ή πξνο
ζπγθάιπςε απηήο είλαη θαηαρξεζηηθή θαη ζπλεπψο άθπξε. (Δίλαη

πξνθαλήο

ππέξβαζε ησλ νξίσλ ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ εζψλ.)


Δθ. Θεζ. 957/2001.Ζ απφθαζε απηή δέρζεθε, φηη εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο ζεμνπαιηθήο
παξελφριεζεο ηεο εξγαδνκέλεο εθ κέξνπο ηνπ δηεπζπληνχ θαη ππεπζχλνπ
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θαηαζηήκαηνο ηεο ελαγνκέλεο εηαηξείαο, επήιζε εζηθή κείσζε θαη βαξεία πξνζβνιή
ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη αμηνπξέπεηά ηεο, ψζηε ε εμαθνινχζεζε ηεο εξγαζίαο ηεο
ζην ρψξν ηεο επηρεηξήζεσο κε πλεχκα ακνηβαίαο θαηαλνήζεσο θαη ζπλεξγαζίαο λα
απνβαίλεη -θαη' αληηθεηκεληθή θξίζε θαη θαηά ηελ θαιή πίζηε- εθηάθησο δπζρεξήο γη'
απηήλ. ηε ζπλέρεηα δέρζεθε ε απφθαζε φηη νξζψο ε εξγαδφκελε ζεψξεζε ηελ σο
άλσ εηο βάξνο ηεο ζπκπεξηθνξά σο κνλνκεξή θαη βιαπηηθή κεηαβνιή ησλ φξσλ
εξγαζίαο ηεο, εθ κέξνπο ηεο ελαγνκέλεο εξγνδφηξηαο, φηη ε

θαηαγγειία ηεο

ζπκβάζεσο εξγαζίαο πνπ έγηλε δηφηη ε εξγαδφκελε απέθξνπζε ζεμνπαιηθή
παξελφριεζή ηεο εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε ή πξνο ζπγθάιπςε απηήο, είλαη
θαηαρξεζηηθή θαη ζπλεπψο άθπξε θαη φηη νξζψο ε εξγαδφκελε απερψξεζε απφ ηελ
εξγαζία, αμηψλνληαο ηελ θαηαβνιή ηεο λφκηκεο απνδεκίσζεο ιφγσ θαηαγγειίαο ηεο
ζπκβάζεσο εξγαζίαο, ε νπνία θαη ηεο επηδηθάζζεθε.


Δθ. Αζελψλ 5789/98 «Τπέξβαζε δε ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εξγνδφηε ππάξρεη θαη
φηαλ ε θαηαγγειία έγηλε επεηδή ν κηζζσηφο απέθξνπζε ηηο εξσηηθέο πξνηάζεηο θαη ηε
ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ηνπ εξγνδφηε, δηφηη ζηελ πεξίπησζε απηή ε θαηαγγειία
είλαη αληίζεηε κε ηελ θαιή πίζηε θαη ηα ρξεζηά ήζε. Δηδηθφηεξα, ε ζεμνπαιηθή
παξελφριεζε, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά ζεμνπαιηθήο θχζεσο
πνπ ζίγεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ κηζζσηνχ, θαηά ηελ εξγαζία, απνηειεί πξνζβνιή ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ παξελνρινχκελνπ θαη ε θαηαγγειία ηεο εξγαζηαθήο ζπκβάζεσο
εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε ιφγσ ηεο αληίδξαζεο ηνπ κηζζσηνχ ζηελ ελ ιφγσ πξνζβνιή
ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ είλαη θαηαρξεζηηθή».



Δθεηείνπ Αζελψλ 4937/2001 Τπνρξέσζε πξνζηαζίαο ηνπ εξγνδφηε πξνο ηελ
κηζζσηή απφ ηηο πξνζβνιέο ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο. Παξάιεηςε εξγνδφηε θαη άξλεζή
ηνπ λα ιάβεη κέηξα πξνζηαζίαο ηεο ζηγφκελεο. Παξαίηεζή ηεο ηζνδπλακεί κε
θαηαγγειία ζπκβάζεσο απφ ηνλ εξγνδφηε κε ζπλέπεηα λα νθείιεηαη απνδεκίσζε.

Παξαηεξήζεηο
Γηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε είλαη ειάρηζηεο.. Οη βαζηθνί
ιφγνη είλαη φηη:
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 νη γπλαίθεο δηζηάδνπλ λα απεπζπλζνχλ ζηε δηθαηνζχλε γηα ηέηνην ζέκα,
θνβνχκελεο ην δηαζπξκφ αιιά θαη λα βηψζνπλ γηα κηα αθφκε θνξά ην
γεγνλφο.
 δελ είλαη εχθνιν λα απνδεηρζεί πάληα ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε. πρλά
γίλεηαη ζε πνιχ πξνζσπηθφ επίπεδν θαη δελ ππάξρνπλ κάξηπξεο
 απμεκέλε γπλαηθεία αλεξγία, ε νπνία νδεγεί ζηελ απξνζπκία ησλ ζπκάησλ
λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο.
Πάλησο αλ θαη ε λνκνινγία είλαη θησρή φζνλ αθνξά πεξηζηαηηθά ζεμνπαιηθήο
παξελφριεζεο, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κέρξη ζήκεξα ιίγεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο
δηθαηψλνπλ ην ζηγφκελν πξφζσπν θαη πξνβιέπνπλ απνδεκηψζεηο γηα ην ιφγν απηφ.

3.3.5 Πξνζηαζία Μεηξόηεηαο
Έλλνηα εγθχνπ – ιερψλαο – γαινπρνχζαο εξγαδφκελεο, θαηά ην Π.Γ.. (176/97 φπσο
απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ.. 41/2003):
 Έγθπνο εξγαδφκελε, είλαη θάζε εξγαδφκελε γπλαίθα πνπ βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε
εγθπκνζχλεο, θαη έρεη πιεξνθνξήζεη ηνλ εξγνδφηε ηεο γηα ηελ θαηάζηαζή ηεο
εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη γηα ηελ ιήςε ζεηηθνχ κέηξνπ ππέξ ηεο εγθχνπ,
 Λερψλα εξγαδφκελε, είλαη θάζε εξγαδφκελε γπλαίθα πνπ δηαλχεη ην ζηάδην κεηά ηνλ
ηνθεηφ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη δχν κελψλ θαη έρεη πιεξνθνξήζεη ηνλ εξγνδφηε
ηεο γηα ηελ θαηάζηαζή ηεο εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη γηα ηελ ιήςε ζεηηθνχ κέηξνπ
ππέξ ηεο ιερψλαο θαη
 Γαινπρνχζα εξγαδφκελε, είλαη θάζε εξγαδφκελε γπλαίθα πνπ γαινπρεί γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα κέρξη έλα έηνο απφ ηνλ ηνθεηφ, θαη έρεη πιεξνθνξήζεη ηνλ εξγνδφηε ηεο
γηα ηελ θαηάζηαζή ηεο εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη γηα ηελ ιήςε ζεηηθνχ κέηξνπ ππέξ
ηεο γαινπρνχζαο.

3.3.5.1 Πξνζηαζία εγθύνπ
Πξφζιεςε
Γεληθή αξρή
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Ζ έγθπνο γπλαίθα έρεη θάζε δηθαίσκα ειεχζεξεο πξφζβαζεο θαη πξφζιεςεο ζηελ
εξγαζία.
Ννκνζεζία
Ο εξγνδφηεο δελ κπνξεί λα αξλεζεί ηελ πξφζιεςε γπλαίθαο ιφγσ εγθπκνζχλεο ηεο. ε
εξγαζίεο πνπ γηα ηελ πξφζιεςε είλαη αλαγθαία 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 ινρείαο
(Άξζξν 3 παξ.3 λ.1414/84).
 Δξγαζία ηε λύρηα
Γεληθή αξρή
Ζ εξγαδφκελε ζε λπρηεξηλή εξγαζία κπνξεί λα δεηήζεη ηελ κεηαθίλεζή ηεο ζε ζέζε
εκέξαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ηεο
Ννκνζεζία
Οη εξγαδφκελεο γπλαίθεο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο, ή ινρείαο ή
γαινπρίαο, θαη εξγάδνληαη κε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε θαηά ηελ λχρηα,
κεηαθηλνχληαη ζε αληίζηνηρε ζέζε εκέξαο, εθφζνλ ππνβάιινπλ ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ
πνπ βεβαηψλεη ηελ αλάγθε ιήςεο απηνχ ηνπ κέηξνπ γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηελ
αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε κεηαθίλεζε απηή είλαη
αληηθεηκεληθά αδχλαηε, απαιιάζζνληαη απφ ηελ εξγαζία (Άξζξν 7:Π.Γ. 176/97)
 Κίλδπλνο γηα ηελ πγεία ηεο εγθπκνλνύζαο ή ιερώλαο ή γαινπρνύζαο γπλαίθαο
Γεληθή αξρή
Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ε έθζεζε ηεο πγείαο ηεο εγθπκνλνχζαο ή ιερψλαο ή γαινπρνχζαο γπλαίθαο
ζε θίλδπλν,
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Ννκνζεζία
Ο εξγνδφηεο νθείιεη λα δηαζέηεη κηα γξαπηή εθηίκεζε ησλ πθηζηάκελσλ θαηά ηελ
εξγαζία θηλδχλσλ γηα ηελ πγεία ηεο εγθπκνλνχζαο ή ιερψλαο ή γαινπρνχζαο γπλαίθαο.
ηελ εθηίκεζε απηή πξνζδηνξίδεηαη ε θχζε, ν βαζκφο θαη ε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ησλ
εγθχσλ, ιερσλψλ θαη γαινπρνπζψλ γπλαηθψλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν, ψζηε λα είλαη
δπλαηφ λα αμηνινγεζνχλ φινη νη θίλδπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ή ηελ πγεία ηνπο θαη λα
θαζνξηζηνχλ ηα ιεπηέα κέηξα.
Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ε έθζεζε ησλ εξγαδνκέλσλ απηψλ ζε θίλδπλν, κε ηελ κφληκε ή πξνζσξηλή
πξνζαξκνγή ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ή ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπο ή εάλ απηφ είλαη
αδχλαην κε αιιαγή ζέζεο ή θαη πιήξε απαιιαγή απφ ηελ εξγαζία. (άξζξα 3 έσο 6 Π.Γ.
176/1997)
- Δλεκέξσζε γηα ηνπο θηλδχλνπο
Οη εξγαδφκελεο έγθπεο, ιερψλεο ή γαινπρνχζεο γπλαίθεο ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ζρεηηθά κε θάζε κέηξν πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα θαη
ηελ πγεία ηνπο θαηά ηελ εξγαζία. Σελ ίδηα ελεκέξσζε πξέπεη λα έρνπλ θαη

νη

εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ.
- Απαγφξεπζε απψιεηαο ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ ή άιισλ δηθαησκάησλ
ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο πξνζαξκνγήο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ή/θαη ηνπ ρξφλνπ
εξγαζίαο, ή κεηαθίλεζεο απφ λπθηεξηλή εξγαζία ζε ζέζε εξγαζίαο εκέξαο σο θαη
αιιαγήο ζέζεο εξγαζίαο, ζε θακία πεξίπησζε δελ επέξρεηαη απψιεηα ησλ πάζεο θχζεσο
απνδνρψλ ή άιισλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζχκβαζε ή απφ ηελ ζρέζε
εξγαζίαο ηεο εξγαδφκελεο. (άξζ. 11 .Π.Γ.. 176/97 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2
Π.Γ.. 41/2003)
- Απαιιαγή απφ ηελ εξγαζία γηα εμεηάζεηο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ
Ζ έγθπνο εξγαδφκελε, απαιιάζζεηαη απφ ηελ εξγαζία ρσξίο πεξηθνπή απνδνρψλ, γηα λα
ππνβάιιεηαη ζε εμεηάζεηο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ, εθφζνλ απηέο νη εμεηάζεηο πξέπεη λα
γίλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο.( άξζξν 9 Π.Γ.. 176/1997)
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- Απαιιαγή απφ ηελ εξγαζία γηα αζζέλεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θχεζε
Ζ έγθπνο εξγαδφκελε, απαιιάζζεηαη απφ ηελ εξγαζία ρσξίο πεξηθνπή απνδνρψλ ζε
πεξίπησζε αζζέλεηαο, πνπ ζχκθσλα κε ηαηξηθή βεβαίσζε, πξνέξρεηαη απφ ηελ θχεζε.

 Καηαγγειία εγθύνπ
Γεληθή αξρή
Ο εξγνδφηεο δελ κπνξεί λα απνιχζεη έγθπν εξγαδφκελε γπλαίθα.
Απαγνξεχεηαη θαη είλαη απνιχησο άθπξε ε απφιπζε εγθχνπ απφ ηνλ εξγνδφηε ηεο, ηφζν
θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ηεο, φζν θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο
κεηά ηνλ ηνθεηφ ή θαη πεξηζζφηεξν εθφζνλ αξξσζηήζεη θαη ε αζζέλεηά ηεο νθείιεηαη
ζηελ θχεζε ή ζηνλ ηνθεηφ, εθηφο θαη αλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα θαηαγγειία.
πνπδαίν ιφγν απνηειεί, ην νξηζηηθφ θιείζηκν ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία απαζρνιείηαη
ε έγθπνο, ε κε ζπκκφξθσζε ηεο εξγαδφκελεο ζηηο νδεγίεο ηνπ εξγνδφηε, ε ακειήο ή
πιεκκειήο θαη κε πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη ε επαλεηιεκκέλε απνπζία
απφ ηελ εξγαζία εθφζνλ δελ νθείιεηαη, εθφζνλ βέβαηα ηνχηα δελ νθείινληαη ζηελ
εγθπκνζχλε θ.ι.π. ηελ πεξίπησζε απηή, ν εξγνδφηεο νθείιεη λα αηηηνινγήζεη γξαπηψο
ηελ θαηαγγειία θαη λα πξνβεί ζε ζρεηηθή θνηλνπνίεζε θαη πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο
επηζεψξεζεο εξγαζίαο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ.
(άξζξν 15 Ν. 1483/1984, άξζξν 10 π.δ. 176/1997)
Ννκνινγία
 Μείσζε ηεο απφδνζεο ηεο εξγαζίαο ηεο εγθχνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ
εγθπκνζχλε θιπ. (AΠ 1051/88, Δθ. Αζελψλ 3354/88, Δθ. Αζελψλ 6523/89)
 Γελ απαηηείηαη γλψζε ηνπ εξγνδφηε πεξί ηεο εγθπκνζχλεο ηεο εξγαδνκέλεο.
 Ζ απαγφξεπζε απφιπζεο ηζρχεη θαη ζε άθπξε ζχκβαζε εξγαζίαο.
 (ΑΠ 1291/88, ΑΠ 205/1999, Μνλ. Πξση. Αζελψλ 2083/1994, Μνλ. Πξση.
Θεβψλ 117/1993, Δθ. Αζελψλ 111177/87).
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3.3.5.2 Εηδηθό επίδνκα κεηξόηεηαο
Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
πνπ ην «εηδηθφ επίδνκα κεηξφηεηαο» θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ θνξέα αζζελείαο, θαηά ηνλ
πξψην κήλα απαιιαγήο απφ ηελ εξγαζία ν εξγνδφηεο θαηαβάιεη ην ήκηζπ ηνπ
επηδφκαηνο απηνχ. ( αξζξ. 11 παξ. 4 π.δ. 41/2003)
Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ «εηδηθνχ επηδφκαηνο κεηξφηεηαο» απφ ηνπο θνξείο αζζελείαο
πξνβιέπνληαη ηα εμήο : α. Ζ αζθαιηζκέλε πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξψζεη ζηελ αζθάιηζε
ηνπ θνξέα 200 εκέξεο εξγαζίαο θαηά ηα δχν έηε πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο
έλαξμεο απαιιαγήο απφ ηελ εξγαζία β. Σν πνζφ ηνπ εηδηθνχ επηδφκαηνο κεηξφηεηαο
ηζνχηαη κε ην πνζφ ηνπ επηδφκαηνο αζζελείαο θάζε θνξέα, ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ
αλσηάησλ νξίσλ πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία ηνπ γ. Πξνθεηκέλνπ νη
αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί λα θαηαβάιινπλ ην εηδηθφ επίδνκα κεηξφηεηαο, πξέπεη ν
εξγνδφηεο λα ππνβάιεη ζηνλ αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ηελ πξνβιεπφκελε γξαπηή
εθηίκεζε θηλδχλνπ, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη θίλδπλνη θαζψο θαη
ππεχζπλε δήισζε φηη ε αιιαγή ζέζεο είλαη ηερληθά θαη αληηθεηκεληθά αδχλαηε δ. Γηα ηελ
δηαπίζησζε φισλ ησλ παξαπάλσ νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα
ειέγρνπ ε. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζεί ζηελ εξγαδφκελε ην αλσηέξσ επίδνκα θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο εθηφο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξίπησζε (γ) απαηηείηαη
βεβαίσζε απφ αξκφδην γηαηξφ ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηεη φηη ε εξγαδφκελε γαινπρεί. (άξζξ. 11 παξ. 5 Π.Γ. 41/2003)

3.3.5.3 Άδεηα κεηξόηεηαο
Γεληθή αξρή
 Ζ έγθπνο γπλαίθα πνπ απαζρνιείηαη ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε ζε φιε ηελ ρψξα, κε
ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δηθαηνχηαη άδεηα κεηξφηεηαο.
 Οη εξγαδφκελεο πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε εγθπκνζχλεο δηθαηνχληαη λα πάξνπλ
άδεηα κεηξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο,
 κε ηελ πξνζθφκηζε ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ λα βεβαηψλεη ηελ πηζαλή
εκεξνκελία ηνπ ηνθεηνχ.
 έλα κέξνο ηεο άδεηαο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά κεηά ηνλ ηνθεηφ.
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χκθσλα κε ηε λνκνινγία πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηά ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ λφκνπ φηη
κηα άδεηα γεληθψο είλαη άλεπ απνδνρψλ άιισο ζεσξείηαη φηη ν εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη
απηή ηελ άδεηα κεη’ απνδνρψλ.
Ννκνζεζία
Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα έμη
(16) εβδνκάδσλ. Οθηψ (8) εβδνκάδεο ζα ρνξεγνχληαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηελ πηζαλή
εκεξνκελία ηνθεηνχ θαη νη ππφινηπεο κεηά ηνλ ηνθεηφ.
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα απηήο ηεο άδεηαο, πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά, κεηά ηνλ
ηνθεηφ, θαζνξίδεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, φκσο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ
έμη (6) εβδνκάδεο. Σν ππφινηπν ηεο ζπλνιηθήο άδεηαο ζα κπνξεί λα ιακβάλεηαη, αλάινγα
κε ην ηη ζα πξνβιεθζεί απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, είηε πξηλ απφ ηελ πηζαλνινγνχκελε
εκεξνκελία ηνπ ηνθεηνχ, είηε κεηά ηε ιήμε ηεο ππνρξεσηηθήο άδεηαο, είηε θαηά έλα
κέξνο πξηλ απφ ηελ πηζαλνινγνχκελε εκεξνκελία ηνπ ηνθεηνχ θαη θαηά ην ππφινηπν
κέξνο κεηά ηε ιήμε ηεο ππνρξεσηηθήο άδεηαο.
Όηαλ ν ηνθεηφο πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν απφ απηφλ πνπ είρε αξρηθά
πηζαλνινγεζεί, ην ππφινηπν ηεο αδείαο ζα ρνξεγείηαη ππνρξεσηηθά κεηά ηνλ ηνθεηφ,
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν πξνβιεπφκελνο ρξφλνο ζπλνιηθήο αδείαο ησλ 16 εβδνκάδσλ.
(Π.Γ. 41/2003 )
Όηαλ ν ηνθεηφο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν απφ απηφλ πνπ είρε
πηζαλνινγεζεί αξρηθά, ε άδεηα πνπ είρε ιεθζεί πξνεγνπκέλσο παξαηείλεηαη, ζε θάζε
πεξίπησζε, κέρξη ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία ηνπ ηνθεηνχ ρσξίο απηή ε παξάηαζε λα
ζπλεπάγεηαη ηελ αληίζηνηρε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηεο αδείαο, πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη
ππνρξεσηηθά κεηά ηνλ ηνθεηφ.
χκθσλα φκσο κε ηελ απφ 23/5/2000 Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ε
έγθπνο γπλαίθα πνπ απαζρνιείηαη ζε νπνηνλδήπνηε εξγνδφηε ζε φιε ηελ ρψξα, κε ζρέζε
εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, δηθαηνχηαη άδεηα κεηξφηεηαο, ε νπνία απφ 23/5/2000 είλαη
ρξνληθήο δηάξθεηαο 17 εβδνκάδσλ. Απφ ην ζπλνιηθφ δηάζηεκα απηφ, 8 εβδνκάδεο ζα
ρνξεγνχληαη ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηελ πηζαλή εκεξνκελία ηνθεηνχ (άδεηα ηνθεηνχ) θαη
νη ππφινηπεο 9 εβδνκάδεο κεηά ηνλ ηνθεηφ (άδεηα ινρείαο).
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ε πεξίπησζε πνπ ν ηνθεηφο πξαγκαηνπνηεζεί ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν απφ απηφλ πνπ
είρε αξρηθά πηζαλνινγεζεί, ε άδεηα παξαηείλεηαη κέρξη ηελ πξαγκαηηθή εκεξνκελία ηνπ
ηνθεηνχ, ρσξίο ε παξάηαζε απηή λα ζπλεπάγεηαη ηελ αληίζηνηρε κείσζε ηεο αδείαο πνπ
ε εξγαδφκελε δηθαηνχηαη λα ιάβεη κεηά ηνλ ηνθεηφ. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε
ζπλνιηθή άδεηα ππεξβαίλεη ηηο 17 εβδνκάδεο. Έηζη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, ε νπνία αθνχ πεξηέρεη
επκελέζηεξε ξχζκηζε ππεξηζρχεη ηνπ λφκνπ, ε άδεηα κεηξφηεηαο αλέξρεηαη ζε 17
εβδνκάδεο,
 Υξεκαηηθέο παξνρέο
Γεληθή αξρή
Γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε εξγαδφκελε ηειεί ζε άδεηα κεηξφηεηαο, δηθαηνχηαη
πιήξεηο απνδνρέο.
Ννκνζεζία
Καηά ην δηάζηεκα ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο ε γπλαίθα δηθαηνχηαη λα ιάβεη επηπιένλ απφ
ηνλ εξγνδφηε ηεο ηηο απνδνρέο 15 εκεξψλ, εάλ έρεη ρξφλν εξγαζίαο απφ 10 εκέξεο έσο 1
ρξφλν θαη ελφο κελφο εάλ έρεη ζπκπιεξψζεη έηνο ππεξεζίαο.
Απφ ηηο απνδνρέο απηέο ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα αθαηξέζεη φ,ηη ε εξγαδφκελε έιαβε εμ
αηηίαο ηνπ ηνθεηνχ, δπλάκεη ππνρξεσηηθήο εθ ηνπ λφκνπ αζθαιίζεσο.
Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε εξγαδφκελε ηειεί ζε άδεηα κεηξφηεηαο, ζπλππνινγίδεηαη
ζηνλ ρξφλν αζθάιηζεο ( άξζξα 8 Ν 176/1997, Ν 1302/82, ΔΓΔ 9/6/93, ΔΓΔ 20002001).
Ννκνινγία
Δθεη. Αζελψλ 917/1996 εξγαδφκελνο πνπ θσιχεηαη λα εξγαζζεί ιφγσ ζπνπδαίνπ ιφγνπ
πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ, ηέηνηνο δε είλαη ε θνηλή λφζνο, αηχρεκα, ή
θπνθνξία θαη ηνθεηφο γηα ηηο γπλαίθεο, δηαηεξεί ηελ αμίσζή ηνπ γηα θαηαβνιή κηζζψλ,
επί έλα κελ κήλα, εάλ ην θψιπκα επήιζε έλα ηνπιάρηζηνλ έηνο κεηά ηελ έλαξμε ηεο
ζχκβαζεο εξγαζίαο, επί 15 δε εκέξεο, εάλ ηνχην επήιζε ζε ρξφλν κηθξφηεξν ηνπ έηνπο
απφ ηελ ελάξμεσο απηήο, πάλησο νπσζδήπνηε κεηά 10ήκεξε παξνρή εξγαζίαο. Ζ
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απνπζία δε απηή, είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ άδεηα κεηξφηεηαο πνπ δηθαηνχηαη ε γπλαίθα,
ην δηάζηεκα δε απηφ ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ ρξφλν αζθάιηζεο.
 Άδεηα γηα ζειαζκό θαη θξνληίδα παηδηνύ
Γηα ην ζειαζκφ θαη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηνπ βξέθνπο , ε εξγαδφκελε κεηέξα
δηθαηνχηαη είηε λα δηαθφπηεη ηελ εξγαζία ηεο γηα κία ψξα θάζε εκέξα, είηε λα
πξνζέξρεηαη αξγφηεξα θαηά κία ψξα θάζε εκέξα, είηε λα απνρσξεί λσξίηεξα θαηά κία
ψξα θάζε εκέξα, θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 2 εηψλ απφ ηεο εκέξαο ηνπ ηνθεηνχ.
Καηφπηλ ζπκθσλίαο κε ηνλ εξγνδφηε ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο κπνξεί λα νξίδεηαη
ζε δχν ψξεο εκεξεζίσο, επί έλα φκσο έηνο κεηά ηνλ ηνθεηφ. Ζ εκέξα ηνπ ηνθεηνχ δελ
ζπλππνινγίδεηαη ζην δηάζηεκα απηφ.
Ζ δηάηαμε πνπ πξνβιέπεη ηα παξαπάλσ δελ ηάζζεη σο πξνυπφζεζε φηη ε γπλαίθα ζειάδεη
πξάγκαηη, κε θπζηθφ κάιηζηα ζειαζκφ ην παηδί ηεο.
Tε κείσζε ηνπ σξαξίνπ δηθαηνχηαη θαη ε απαζρνινχκελε κε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία,
δειαδή επί ιηγφηεξεο εκέξεο ηελ εβδνκάδα, αιιά κε πιήξεο σξάξην εκεξεζίσο.
Σν δηθαίσκα ηεο αδείαο ζειαζκνχ θαη θξνληίδαο ηέθλνπ, έρνπλ θαη νη ζεηνί γνλείο
παηδηψλ ειηθίαο έσο έμη εηψλ. Με ηελ απφ 23/5/2000, ΔΓΔ (άξζξν 8)
Σελ άδεηα απνπζίαο γηα ηελ θξνληίδα ηνπ παηδηνχ, κπνξεί λα δεηήζεη ελαιιαθηηθά θαη ν
άλδξαο, εάλ δελ θάλεη ρξήζε απηήο ε εξγαδφκελε κεηέξα.
Γηα ηνλ ρξφλν απνπζίαο ηεο ιφγσ ηεο αδείαο ζειαζκνχ ε εξγαδφκελε κεηέξα δηθαηνχηαη
πιήξεηο απνδνρέο.( λ. 1302/82, ΔΓΔ 9.6.1993, ΔΓΔ 23.5.2000)
Ννκνινγία
 ΑΠ 14/1992 ,Eθ. Αζελψλ 2811/1997

3.3.6 Πξνζηαζία θαη δηεπθόιπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεώζεηο
Γεληθή αξρή
Δξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ππνρξεψζεηο πξνο εμαξηψκελα απφ απηνχο παηδηά ή άιια κέιε
ηεο νηθνγελείαο ηνπο, έρνπλ αλάγθε ηδηαίηεξεο θξνληίδαο θαη ππνζηήξημεο , ψζηε λα
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δηεπθνιχλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ είζνδν ζηελ απαζρφιεζε, ε δηαηήξεζή ηεο
θαζψο θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε.
Ννκνζεζία
Ζ ππνζηήξημε αθνξά εξγαδφκελνπο:


θαη ησλ δχν θχισλ κε εμαξηψκελα απφ απηνχο παηδηά ,θπζηθά ή
πηνζεηεκέλα, ή άιια κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο
κέξηκλαο,



έγγακνπο θαη άγακνπο,



πνπ εξγάδνληαη κε ζρέζεηο ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ή ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο ζε
επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεχζεηο (άξζξν 1

λ. 1483/1984 ζε ζπλδπαζκφ κε

ηελ Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο 2002).


Απαγνξεχεηαη θάζε άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ
απηήο ηεο θαηεγνξίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ είζνδφ ηνπο ζηελ απαζρφιεζε,
ζηε δηαηήξεζή ηεο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. (άξζξν 4

λ.

1483/1984)
Ζ ππνζηήξημε απηή παξέρεηαη κε:
3.3.6.1

Γνληθή άδεηα αλαηξνθήο

Υνξεγείηαη γηα ηηο αλάγθεο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ, ζηνπο κηζζσηνχο θάζε επηρείξεζεο
αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ ζε απηέο, ζε άληξεο θαη γπλαίθεο. Ζ άδεηα
απηή κπνξεί λα θζάζεη κέρξη ηξεηζήκηζη (3,5) κήλεο γηα θάζε γνλέα
Ο γνλέαο, δειαδή, πνπ έρεη εμαξηψκελν απφ απηφλ παηδί θαη εξγάδεηαη ζε επηρείξεζε ή
εθκεηάιιεπζε, δηθαηνχηαη λα ιάβεη γνληθή άδεηα αλαηξνθήο ηνπ παηδηνχ ζην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ ηε ιήμε άδεηαο ηεο κεηξφηεηαο θαη κέρξη ην παηδί λα ζπκπιεξψζεη ηελ
ειηθία ησλ 3,5 εηψλ.
ε πεξίπησζε δηάζηαζεο, ρεξείαο, δηαδπγίνπ ή αλ ην ηέθλν έρεη γελλεζεί ρσξίο γάκν ηε
γνληθή απηή άδεηα ηελ παίξλεη ν γνλέαο πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ θαη ε
δηάξθεηα ηεο απμάλεηαη ζε έμη (6) κήλεο. (άξζξν 5 παξ. 1 θαη 4 λ.1483/84, ζε ζπλδπαζκφ
κε ην λ. 2939/98), ρνξεγείηαη δε κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο :
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- Ο κηζζσηόο/ε λα έρεη ζπκπιεξώζεη έλα έηνο εξγαζίαο ζηνλ ίδην εξγνδόηε θαη
- Ο άιινο γνλέαο λα εξγάδεηαη έμσ από ην ζπίηη.
Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα παηδηά ην δηθαίσκα ηνπ γνλέα είλαη απηνηειέο γηα ην θάζε
παηδί, εθ’ φζνλ απφ ηε ιήμε ηεο άδεηαο πνπ δφζεθε γηα ην πξνεγνχκελν παηδί
κεζνιάβεζε έλαο ρξφλνο πξαγκαηηθήο απαζρφιεζεο ζηνλ ίδην εξγνδφηε. (5 παξ.4)
Ζ άδεηα απηή δίλεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε κε βάζεη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ αηηήζεσλ
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ δηθαηνχρσλ..
ε πεξίπησζε πνπ θαη νη δχν γνλείο είλαη εξγαδφκελνη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ζηελ ίδηα;
επηρείξεζε ή εθκεηάιιεπζε), απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ πνηνο ζα θάλεη πξψηνο ρξήζε ηεο
άδεηαο θαη γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα.
Μεηά ηε ιήμε ηεο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο ν εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη λα επαλέιζεη
ζηελ εξγαζία ηνπ ζηελ ίδηα ή παξφκνηα ζέζε, ε νπνία φκσο δε κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε
απφ απηήλ πνπ είρε πξηλ πάξεη ηε γνληθή άδεηα δηαηξνθήο.
- Υξεκαηηθέο απνδνρέο
Ζ γνληθή άδεηα αλαηξνθήο είλαη άλεπ απνδνρψλ
- Αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα
Ο εξγαδφκελνο γνλέαο πνπ έρεη ιάβεη γνληθή άδεηα αλαηξνθήο, έρεη θαηά ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηεο απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ηνπ πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε απφ ηνλ
αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα, ππνρξενχηαη φκσο λα θαηαβάιεη νιφθιεξε ηελ αζθαιηζηηθή
ηνπ εηζθνξά εξγαηηθή θαη εξγνδνηηθή, πνπ αληηζηνηρεί ζην δηάζηεκα απηφ .
Ο ρξφλνο ηεο γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ηφζν γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ
αζθαιηζηηθνχ δηθαηψκαηνο, φζν θαη γηα ηελ πξνζαχμεζε ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο.
(άξζξν 6.λ. 1483/84).
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3.3.6.2

Άδεηα απνπζίαο γηα αζζέλεηα εμαξηώκελσλ κειώλ

ε πεξίπησζε αζζελείαο ησλ εμαξησκέλσλ παηδηψλ ηνπο ή ησλ άιισλ κειψλ ηεο
νηθνγελείαο, νη εξγαδφκελνη θαη ησλ δπν θχισλ δηθαηνχληαη, αλεμάξηεηα απφ δηθαηψκαηα
πνπ παξέρνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο ,λα παίξλνπλ κε αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ εξγνδφηε
ηνπο, άδεηα πνπ δε ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 6 εξγάζηκεο εκέξεο θάζε εκεξνινγηαθφ
έηνο.
Ζ άδεηα απηή:
- κπνξεί λα δνζεί νιφθιεξε ή ηκεκαηηθά

3.3.6.3 Μνλνγνλετθή άδεηα
Ζ άδεηα απηή αθνξά ηνπο/ηο ρήξνπο-εο , ηελ άγακε κεηέξα ελψ ηνλ άγακν παηέξα εθ’
φζνλ φκσο έρεη αλαγλσξίζεη ηα παηδηά λφκηκα. θαη εθφζνλ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ
παηδηνχ. Ζ άδεηα απηή είλαη έμη (6) εξγαζίκσλ εκεξψλ ην ρξφλν, πέξαλ απηήο πνπ
δηθαηνχηαη ν γνλέαο απφ άιιεο δηαηάμεηο θαη αθνξά παηδηά κέρξη 12 εηψλ. Γνλέαο κε ηξία
(3) παηδηά ή πεξηζζφηεξα, δηθαηνχηαη άδεηα νθηψ (8) εξγαζίκσλ εκεξψλ. Ζ άδεηα
ρνξεγείηαη εθ' άπαμ ή ηκεκαηηθά κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηηο
αλάγθεο ηνπ γνλέα θαη δελ πξέπεη λα ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ αξρή ή ην ηέινο ηεο
εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο θαη είλαη κε απνδνρέο. (άξζξν7 Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο
χκβαζεο 2002/3).
- Δξκελεία πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ
ηελ έλλνηα εμαξηψκελα παηδηά ή άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ έρνπλ αλάγθε γηα
θξνληίδα ή ππνζηήξημε θαη γηα ηα νπνία ρνξεγείηαη ε ζρεηηθή άδεηα, πεξηιακβάλνληαη:
α. Σα κέρξη 16 εηψλ παηδηά, θπζηθά ή πηνζεηεκέλα, αθ’ φζνλ νη γνλείο ηνπο έρνπλ ηελ
επηκέιεηα ηνπο.
β. Σα παηδηά πνπ είλαη άλσ ησλ 16 εηψλ αιιά έρνπλ απνδεδεηγκέλα αλάγθε απφ εηδηθέο
θξνληίδεο γηα ιφγνπο βαξηάο αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο αθ’ φζνλ νη γνλείο έρνπλ ηελ
επηκέιεηα.
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γ. Ο ή ε ζχδπγνο εθ’ φζνλ γηα ιφγνπο νμείαο, βαξηάο ή ρξφληαο αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο
δελ κπνξεί λα απηνεμππεξεηεζεί.
δ. Οη γνλείο θαη νη άγακνη αδειθνί θαη αδειθέο πνπ γηα ιφγνπο νμείαο, βαξηάο ή ρξφληαο
αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο δε κπνξνχλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ, εθ’ φζνλ ν εξγαδφκελνο έρεη
ηε θξνληίδα ηνπο θαη ην εηήζην εηζφδεκά ηνπο δελ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην εηήζην
εηζφδεκα ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε πνπ ακείβεηαη κε ην γεληθφ
θαηψηεξν φξην εκεξνκηζζίνπ πνπ ηζρχεη θάζε θνξά, ππνινγηδφκελν κε 25 εκεξνκίζζηα
ην κήλα. (άξζξν2. λ.1483/84).
- Ζ αζζέλεηα ή ε αλαπεξία ησλ αλσηέξσ εμαξηεκέλσλ πξνζψπσλ απνδεηθλχεηαη κε
πξφζθαηε ηαηξηθή γλσκάηεπζε λνζειεπηηθνχ ηδξχκαηνο, λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ
δηθαίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ επνπηεχεηαη απφ ην ππνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ε
νπνία πξέπεη λα ζεσξεζεί απφ ην δηεπζπληή γηαηξφ ηεο ζρεηηθήο θιηληθήο ή κε
γλσκάηεπζε γηαηξνχ ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν ππάγνληαη ηα πξφζσπα απηά
(ΗΚΑ θιπ). (άξζξν 3 παξ.1.λ.1483/84).
- Σν εηήζην εηζφδεκα ησλ γνλέσλ θαη ησλ άγακσλ αδειθψλ πνπ γηα ιφγνπο νμείαο,
βαξηάο ή ρξφληαο αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο δε κπνξνχλ λα απηνεμππεξεηεζνχλ, εθ’ φζνλ ν
εξγαδφκελνο έρεη ηε θξνληίδα ηνπο θαη ην εηήζην εηζφδεκά ηνπο δελ είλαη κεγαιχηεξν
απφ ην εηήζην εηζφδεκα ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε πνπ ακείβεηαη κε ην
γεληθφ θαηψηεξν φξην εκεξνκηζζίνπ πνπ ηζρχεη θάζε θνξά, ππνινγηδφκελν κε 25
εκεξνκίζζηα ην κήλα απνδεηθλχεηαη κε ηα εμήο απνδεηθηηθά:
Βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο εθνξίαο πνπ ππάγνληαη απηά ηα κέιε
Βεβαίσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηνλ νπνίν ζπληαμηνδνηνχληαη ή επηδνηνχληαη
Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο αξρήο ζε πεξίπησζε πνπ είλαη άπνξα. (άξζξν 3
παξ.2.λ.1483/84).
- Υξεκαηηθέο παξνρέο
Ζ άδεηα απηή είλαη ρσξίο απνδνρέο
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3.3.6.4 Εξγαζία κε κεησκέλν σξάξην
Οη γνλείο πνπ εξγάδνληαη ζε επηρείξεζε ή εθκεηάιιεπζε πνπ απαζρνιεί ηνπιάρηζηνλ
πελήληα (50) άηνκα θαη έρνπλ παηδηά κε πλεπκαηηθή, ςπρηθή, ή ζσκαηηθή αλαπεξία
κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα κεησζεί ην σξάξην εξγαζίαο ηνπο θαηά κία ψξα ηελ εκέξα κε
αλάινγε πεξηθνπή ησλ απνδνρψλ ηνπο.
Ζ πλεπκαηηθή, ςπρηθή θαη ζσκαηηθή αλαπεξία θαζψο θαη ν θαηαιιειφηεξνο γηα ηε
θξνληίδα ηνπ παηδηνχ γνλέαο νξίδεηαη κε πξφζθαηε ηαηξηθή γλσκάηεπζε λνζειεπηηθνχ
ηδξχκαηνο, λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ επνπηεχεηαη
απφ ην ππνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο, ε νπνία πξέπεη λα ζεσξεζεί απφ ην δηεπζπληή
γηαηξφ ηεο ζρεηηθήο θιηληθήο ή κε γλσκάηεπζε γηαηξνχ ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηνλ
νπνίν ππάγνληαη ηα πξφζσπα απηά (ΗΚΑ θιπ).. (άξζξ3παξ1 , 8.λ.1483/84)).
Οη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ απφ ηελ πξφζιεςή ηνπο ή κεηαγελέζηεξα ζπκθσλία
πξνθνξηθή ή γξαπηή κε ηνλ εξγνδφηε ηνπο, λα απαζρνινχληαη γηα ιφγνπο νηθνγελεηαθψλ
ππνρξεψζεσλ κε κεησκέλν σξάξην, έρνπλ δηθαίσκα λα αλαιάβνπλ εξγαζία ή λα
επαλέιζνπλ, κε αίηεζή ηνπο, ζε απαζρφιεζε κε πιήξεο σξάξην, εάλ ππάξρεη θελή ζέζε,
αλεμάξηεηα εάλ εμαθνινπζνχλ νη πεξηζηάζεηο πνπ ηνπο αλάγθαζαλ λα εξγάδνληαη κε
κεησκέλν ν σξάξην.

3.3.6.5 Πξνγξακκαηηζκόο αδεηώλ
Οη εξγνδφηεο πνπ απαζρνινχλ εξγαδνκέλνπο πνπ πξνζηαηεχνπλ παηδηά κέρξη 16 εηψλ
θπζηθά ή πηνζεηεκέλα, εθ’ φζνλ νη γνλείο ηνπο έρνπλ ηελ επηκέιεηά ηνπο ή παηδηά πνπ
είλαη άλσ ησλ 16 εηψλ αιιά έρνπλ απνδεδεηγκέλα αλάγθε απφ εηδηθέο θξνληίδεο γηα
ιφγνπο βαξηάο αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο εθ’ φζνλ νη γνλείο έρνπλ ηελ επηκέιεηα,
ππνρξενχληαη θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ρξφλνπ ρνξήγεζεο ησλ εηήζησλ αδεηψλ
απνπζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο λα παίξλνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ απηήο
ηεο θαηεγνξίαο.

3.3.6.6 Επλντθόηεξεο ξπζκίζεηο
Ρπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηα δηθαηψκαηα πνπ παξέρνληαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ησλ δχν
θχισλ, πνπ έρνπλ ππνρξεψζεηο πξνο εμαξηψκελα απφ απηνχο παηδηά ή άιια κέιε ηεο
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νηθνγελείαο ηνπο πνπ έρνπλ αλάγθε ηηο θξνληίδεο ή ηελ ππνζηήξημή ηνπο, νη νπνίεο
πξνβιέπνληαη ζε ζπκθσλίεο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ ή ζε ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο
εξγαζίαο ή δηαηηεηηθέο απνθάζεηο, ππεξηζρχνπλ εάλ είλαη επλντθφηεξεο.

3.3.6.7 Καηαγγειία-απόιπζε
Οη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο εξγαδνκέλσλ δελ απνηεινχλ ιφγν
θαηαγγειίαο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ηνπο.
Απφιπζε εμ’ αηηίαο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ιήςε γνληθήο αδείαο αλαηξνθήο είλαη
άθπξε(άξζξν 15 λ.1483/84, : άξζξν 5-6 Ν 1483/84, Ν 2639/98, Ν 2335/95

3.3.6.8 Άδεηα απνπζίαο γηα παξαθνινύζεζε ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ παηδηώλ
Οη εξγαδφκελνη θαη ησλ δπν θχισλ πνπ έρνπλ ππνρξεψζεηο πξνο εμαξηψκελα παηδηά ή
κέιε πνπ έρνπλ παηδηά κέρξη 16 εηψλ, ηα νπνία παξαθνινπζνχλ καζήκαηα πξνζρνιηθήο,
ζηνηρεηψδνπο ή κέζεο εθπαίδεπζεο, δηθαηνχληαη λα απνπζηάδνπλ νξηζκέλεο ψξεο ή
νιφθιεξε εκέξα απφ ηελ εξγαζία ηνπο κέρξη ζπκπιήξσζε ηεζζάξσλ (4) εξγαζίκσλ
εκεξψλ θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο, κε άδεηα ηνπ εξγνδφηε, γηα λα επηζθεθζνχλ ην ζρνιείν
ησλ παηδηψλ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζρνιηθήο ηνπο επίδνζεο.
Ζ άδεηα απνπζίαο ρνξεγείηαη θαη ζηνπο δπν γνλείο, νη νπνίνη απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ
θάζε θνξά πνηνο απφ ηνπο δχν ζα θάλεη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ θαη γηα πφζν
ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ πάλησο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ζπλνιηθά θαη γηα ηνπο δπν
γνλείο ηηο ηέζζεξηο εξγάζηκεο εκέξεο. (άξζξν 9 λ1483/84).
Αλ ν έλαο απφ ηνπο δχν γνλείο δελ εξγάδεηαη, ε άδεηα απηή δίλεηαη ζηνλ εξγαδφκελν
γνλέα κφλν αλ θξίλεηαη απαξαίηεην.
- Υξεκαηηθέο παξνρέο
Ζ άδεηα απηή είλαη κεη’ απνδνρψλ
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3.3.6.9 Υπνινγηζκόο ηνπ ρξόλνπ απνπζίαο
Ο ρξφλνο απνπζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηελ εξγαζία ηνπο είηε ιφγσ γνληθήο άδεηαο
αλαηξνθήο, είηε ιφγσ αζζελείαο ησλ εμαξησκέλσλ κειψλ είηε γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ησλ ζρνιηθψλ επηδφζεσλ ησλ παηδηψλ ηνπο, ινγίδεηαη σο πξαγκαηηθφο ρξφλνο ππεξεζίαο
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνδνρψλ ηνπο, γηα ηε ρνξήγεζε εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο
απνπζίαο θαη ηνπ επηδφκαηνο άδεηαο, θαζψο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδεκηψζεσο
ηνπ ζε πεξίπησζε απφιπζήο ηνπο (άξζξν 14 λ.1583/84)
Ννκνινγία
Αξείνπ Πάγνπ (Οι) 4/2000 Ζ άδεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ
παηδηψλ είλαη κεη’ απνδνρψλ

3.3.6.10 Άδεηα ιόγσ ζαλάηνπ ζπγγελνύο
Ζ άδεηα απηή είλαη δχν εκεξψλ κεη’ απνδνρψλ θαη αθνξά ζην ζάλαην ζπδχγνπ, ηέθλνπ,
αδειθψλ θαη γνλέσλ. (Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο 2003άξζξν 9).
3.3.6.11 Άδεηα ιόγσ κεηάγγηζεο αίκαηνο θαη αηκνθάζαξζεο
Ζ άδεηα απηή έρεη δηάξθεηα κέρξη 22 εκεξψλ θαη’ έηνο. Δίλαη κεη’ απνδνρψλ θαη είλαη
πέξαλ ηεο θαλνληθήο άδεηαο (Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο 2003 άξζξν
8).

3.3.6.12 Άδεηα ζπκκεηνρήο εζεινληηθά ζηνπο νιπκπηαθνύο αγώλεο
Ζ άδεηα απηή έρεη αλψηαην φξην κέρξη 10 εκεξψλ. Δίλαη κεη’ απνδνρψλ. Καη δίδεηαη
κεηά ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2004. Δζληθή πιινγηθή χκβαζε ηνπ 2003

3.3.7 Καηαγγειία εξγαζηαθήο ζύκβαζεο-Απόιπζε
Γεληθή αξρή
 Απαγνξεχεηαη ε θαηαγγειία ηεο ζρέζεο εξγαζίαο α) γηα ιφγνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζην θχιν θαη β) φηαλ γίλεηαη σο αληίδξαζε ηνπ εξγνδφηεο
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εμαηηίαο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή άιιεο ελέξγεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ, πνπ έρεη
σο ζθνπφ ηεο ηζφηεηα ησλ θχισλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο (άξζξν 6
,λ.1483/84).
 Ζ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο πνπ γίλεηαη εμ αηηίαο ηεο άζθεζεο ηνπ
δηθαηψκαηνο γηα ιήςε αδείαο γνληθήο αλαηξνθήο είλαη άθπξε.
 Απαγφξεπζε θαηαγγειίαο εγθχνπ (Βι.Πξνζηαζία κεηξφηεηαο)
 Απαγφξεπζε θαηαγγειίαο γηα ζεμνπαιηθή παξελφριεζε.

3.3.8 Αζθάιηζε
Δίλαη άθπξνο φξνο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή θαλνληζκνχ εξγαζίαο πνπ έρεη
δηάθξηζε κε βάζε ην θχιν ηνπ εξγαδνκέλνπ σο πξνο ηα επαγγεικαηηθά αζθαιηζηηθά
ζπζηήκαηα. (αξ.81 Ν. 2676/98 Αζθαιηζηηθφο λφκνο).
Παξαηεξήζεηο
Παξαβηάζεηο ζηελ αζθάιηζε (π.ρ. κεησκέλα έλζεκα) ζε πιήξσο απαζρνινχκελνπο θαη
θαζφινπ έλζεκα ζε κεξηθψο απαζρνινχκελν είλαη πην ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζηηο
γπλαίθεο

πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνπξηζκφ θπξίσο γηαηί ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηνπο

ζπγθεληξψλεηαη

ζηηο

ρακειέο

κηζζνινγηθέο

θαηεγνξίεο

ησλ

μελνδνρείσλ,

ή

απαζρνινχληαη ζε μελνδνρεία πνπ έρνπλ επνρηαθφ ραξαθηήξα. θαη δέρνληαη λα
εξγαζηνχλ ρσξίο αζθάιηζε ή κε κεησκέλα έλζεκα.

3.3.9 Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ
Ννκνζεζία
Οη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο
νξγαλψζεηο θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο αηνκηθά, θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ
αλαθέξεηαη ζηα ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη κε ην λφκν απηφ. (άξζξν 7 λ.1414/84).
ηε Γηεχζπλζε Όξσλ Δξγαζίαο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο
ζπληζηάηαη «Σκήκα Ηζφηεηαο ησλ θχισλ»(άξζξν 8 λ.1414/84)
ε φιεο ηηο Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο ζπληζηάηαη «Γξαθείν Ηζφηεηαο ησλ θχισλ» (άξζξν
8 λ.1414/84)
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Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, έρνπλ δηθαίσκα λα ελεκεξψλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο
γηα ην πεξηερφκελν ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ πινπνίεζή
ηνπ θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ηεο ακνηβήο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο
ησλ δχν θχισλ. (άξζξν 7 λ.1414).
Οη εξγνδφηεο ππνρξενχληαη λα δηεπθνιχλνπλ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ
ελεκέξσζε απηή πνπ γίλεηαη εγγξάθσο ζε πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ
επηρείξεζε ή πξνθνξηθά ή κε δηαλνκή εληχπσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, εθηφο ηνπ
ρξφλνπ απαζρφιεζεο ή κε άιινλ πξφζθνξν ηξφπν.(άξζξν 7 λ.1414/84)
Παξαηεξήζεηο
Ζ ελεκέξσζε είλαη ζεκαληηθφο παξάγσλ ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο αθνχ δίλεη ηε
δπλαηφηεηα δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ απφ ηελ ζχκβαζε εξγαζίαο. Οη εξγαδφκελεο
φκσο ζηνλ ηνπξηζκφ έρνπλ ζπλήζσο ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, αθνχ νη θαηεγνξίεο
ζηηο νπνίεο ζπλσζηίδνληαη δελ απαηηνχλ απμεκέλα πξνζφληα.
Ηδηαίηεξα νη αγξφηηζζεο, σο αλαιθάβεηεο ή απφθνηηεο ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο,
δχζθνια γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ζπάληα πξνζθεχγνπλ γηα ελεκέξσζε ζηηο
αξκφδηεο ππεξεζίεο.
Μφλν ζηηο κεγάιεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ ζσκαηεία εξγαδνκέλσλ, ψζηε
λα κπνξνχλ λα δηεθδηθεζνχλ νη φξνη ησλ εξγαζηαθψλ ζπκβάζεσλ. Δλψ φκσο ζπλήζσο ηα
2/3 ησλ κειψλ ηνπ ζσκαηείνπ είλαη γπλαίθεο ζπάληα εθπξνζσπνχληαη ζην δηνηθεηηθφ
ηνπ ζπκβνχιην

3.3.10 Έιεγρνο εθαξκνγήο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο
3.3.10.1.1

Επιθεώπηζη Επγαζίαρ

Ο ζεζκφο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο
ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζία θαη ζηνπο Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο
κπνξνχλ λα θαηαθεχγνπλ νη εξγαδφκελνη γηα ηα πξνβιήκαηά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπο.
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Μεηά απφ πξφζθαηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ( λ.2639/1998 θαη ΠΓ 219/2000), νη
Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο έρνπλ νξγαλσζεί ζην ψκα Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο (.ΔΠ.Δ.),
πνπ ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ.
Οη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο αλαθέξνπλ ζηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο ηα θελά ηεο ηζρχνπζαο
λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ εθαξκνγή
ηεο. Δπίζεο έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ειέγρνπ ηεο αζθαιηζηηθήο θάιπςεο ησλ
εξγαδνκέλσλ, παξάιιεια θαη αλεμάξηεηα απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο.
Οη Δπηζεσξεηέο Δξγαζίαο νθείινπλ λα αζθνχλ ηηο ειεγθηηθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο φιν ην
24σξν θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Όηαλ θξίλνπλ αλαγθαίν, κπνξνχλ λα
εηζέξρνληαη νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο ή ηεο λχρηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ρσξίο
πξνεηδνπνίεζε πξνο ηνλ εξγνδφηε.
Οη εξγαδφκελνη πνπ ζεσξνχλ φηη ζίγνληαη απφ παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ή νη
ζπλδηθαιηζηέο, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ θαηαγγειία ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ .ΔΠ.Δ.,
ε νπνία ζηε ζπλέρεηα θαιεί θαη ηα δχν κέξε κε πξννπηηθή ηε ζπκθηιίσζε. Αλ επηηεπρζεί
ζπκβηβαζκφο, θαηαξηίδεηαη πξαθηηθφ ζπκβηβαζκνχ, πνπ πεξηέρεη ηηο δειψζεηο ησλ
κεξψλ. Σα πξαθηηθά απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα δηθαζηήξηα σο απφδεημε
ησλ πεξηερνκέλσλ ζε απηά πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη ησλ δειψζεσλ ησλ κεξψλ.
Με ηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ .ΔΠ.Δ. κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζεκαληηθνί θαη
αλέμνδνη εμψδηθνη ζπκβηβαζκνί.
Παξαηεξήζεηο
Ο ζεζκφο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο έρεη απνδπλακσζεί κε ζπλέπεηα ηελ ζπλερηδφκελε
παξαβίαζε γεληθά ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ελψ ν ζεζκφο ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ
Δξγαζίαο, πνπ ηδξχζεθε πξφζθαηα, είλαη πνιχ λσξίο γηα λα θξηζεί αλ είλαη
απνηειεζκαηηθφηεξνο.
Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο, εμάιινπ, δελ ππάξρνπλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξα ή ε έδξα
ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο είλαη καθξηά, κε ζπλέπεηα ν έιεγρνο λα είλαη
δπζρεξήο, αιιά θαη λα κελ γίλνληαη θαηαγγειίεο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο/εο.
Πξέπεη, εμάιινπ, λα ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία ηνπ ψκαηνο
Δπηζεσξεηψλ Δξγαζίαο γηα ην έηνο 2001, ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν ησλ Ξελνδνρείσλ θαη
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Δζηηαηνξίσλ ππεβιήζεζαλ κφλν 536 κελχζεηο θαη επεβιήζεζαλ κφλν 831 πξφζηηκα
χςνπο 161.950.000 δξαρκψλ.
Σα πξφζηηκα απηά αθνξνχζαλ θπξίσο παξαβάζεηο ηεο Κπξηαθήο θαη εβδνκαδηαίαο
αλάπαπζεο (109), παξαβάζεηο ρξνληθψλ νξίσλ (73), παξαβάζεηο πεξί ηελ εηήζηα άδεηα
κε απνδνρέο (25), κε θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ (14), παξάλνκε απαζρφιεζε αιινδαπψλ
(16) θαη παξάλνκε απαζρφιεζε (11), ελψ δελ θαηαγγέιζεθε θακία παξάβαζε πεξί ηεο
ηζφηεηαο ησλ θχισλ
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ
Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία θαη εηδηθφηεξα ζηνλ
ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.
Σα ζεκαληηθφηεξα αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ θχισλ ζηνλ ηνκέα ηεο
εξγαζίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο δηαηήξεζεο ηνπ θαζεζηψηνο ησλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ
γπλαηθψλ είλαη:
 ε γεληθφηεξε πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ζέκα ηεο ηζφηεηαο
ησλ θχισλ εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεηαη σο δεπηεξεχνλ Απφ ηελ παξνχζα κειέηε
πξνθχπηεη ζαθψο ε χπαξμε ζεκαληηθψλ δηαθξίζεσλ θχινπ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο
θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ παξαδνρή, φκσο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο
ζεκαζίαο ηεο αληζφηεηαο απηήο , ηφζν απφ ηελ πνιηηεία, φζν θαη απφ ην ζχλνιν ησλ
εξγαδνκέλσλ, είλαη ζεκαληηθφο παξάγσλ γηα ηε δηεθδίθεζε ηεο ηζφηεηαο.
 ν πεξηνξηζκέλνο έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη
 ε κεγάιε έθηαζε παξαβίαζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ
ηζφηεηα ησλ θχισλ.
ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ηδηαίηεξα ε παξαβίαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θπξίσο ζε
βάξνο ησλ γπλαηθψλ είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν, αλ θαη ζηηο

κεγάιεο κνλάδεο ηνπ

μελνδνρεηαθνχ θιάδνπ εθαξκφδεηαη ζπλήζσο ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην.
Οη παξαβηάζεηο απηέο πιήηηνπλ θπξίσο ην γπλαηθείν εξγαηηθφ δπλακηθφ, γηαηί νη
εξγαδφκελεο αληηδξνχλ θαη δηεθδηθνχλ ιηγφηεξν απφ ηνπο άλδξεο θαη είλαη πην δεθηηθέο
ζε ζπκβηβαζκνχο ή ππνρσξήζεηο ιφγσ :
 ηεο ππνηαγήο ηνπο ζηε ρσξηζηή αγνξά εξγαζίαο πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κε
αθνξκή ηε δηαηήξεζε ησλ ζηεξενηχπσλ, έηζη ψζηε λα ζεσξείηαη απηνλφεηε ε
ππνβάζκηζε ηεο «γπλαηθείαο» απαζρφιεζεο,
 ηνπ θφβνπ ηεο απφιπζεο πνπ νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε γπλαηθεία αλεξγία θαη
 ηνπ ρακεινχ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ πεξηζζνηέξσλ γπλαηθψλ πνπ εξγάδνληαη
ζηνλ ηνπξηζκφ φπσο πρ. είλαη νη αγξφηηζζεο.
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Ζ παξαβίαζε ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο γίλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο είλαη ε κε
θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ ή επηδνκάησλ, ε κε θαηαβνιή πξνζαπμήζεσλ γηα λπρηεξηλή
εξγαζία, ε απαζρφιεζε θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη αξγίεο ρσξίο απμεκέλε ακνηβή, ε κε
θαηαβνιή ακνηβήο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε, ε ειιηπήο αζθαιηζηηθή θάιπςε θ.ιπ.
πρλά κάιηζηα νη εξγαδφκελεο ππνγξάθνπλ ζηηο κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο φηη έρνπλ
πάξεη ηηο λφκηκεο απνδνρέο ηνπο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρνπλ εηζπξάμεη κηθξφηεξε
ακνηβή.
εκαληηθφο παξάγσλ επίζεο γηα ηελ αδπλακία δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ είλαη θαη ε
κε εληαία ε ξχζκηζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ
απαζρνινχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο θάζε θιάδνπ.
Ζ πνιπδηάζπαζε απηή δεκηνπξγεί ζπρλά πιήξε άγλνηα ή ζχγρπζε ζηνπο εξγαδφκελνπο
ησλ δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ σο πξνο ην ηη ηζρχεη ζηελ δηθή ηνπο πεξίπησζε, επηθέξεη
εληειψο πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ησλ δηαθξίζεσλ θχινπ, αιιά θαη
ζπλδηθαιηζκνχ, ζεκαληηθνχ παξάγνληα γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη γηα ηε
δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.
Μεηά ηηο δηαπηζηψζεηο απηέο εχθνια κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη ε εθαξκνγή ηεο
ηζφηεηαο ζησλ θχισλ ζηελ εξγαζία πξνυπνζέηεη:
 ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ κε ζαθή, νξαηφ θα θαηαλνεηφ ηξφπν
ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο

θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζε θάζε

επάγγεικα
 ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο πνιηηείαο γηα ηνλ έιέγρν ηεο
ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ εξγαζία
 ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ απφ ηελ πνιηηεία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξάμε, ψζηε ηα ζρεηηθά
δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα κπνξνχλ λα δηεθδηθεζνχλ θαη λα επηβιεζνχλ.
 ηελ ιήςε ησλ θαηάιιεισλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ, ψζηε ε ζησπειή απνδνρή ηεο
ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο λα κεηαηξαπεί ζε απνηειεζκαηηθή ζπκπαξάζηαζε ηεο
πνιηηείαο πξνο ηηο εξγαδφκελεο θαη λα γίλεη έηζη δπλαηή ε επηβνιή ζηελ πξάμε ηεο
ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ εξγαζίαο, αιιά θαη λα ελζαξξχλνληαη νη αδηθνχκελεο
εξγαδφκελεο λα δηεθδηθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο.

79

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Απδή – Καιθάλε Ίξηο, Φεκηληζκφο θαη εξγαζία ζηελ Διιάδα ζήκεξα, Αζήλα 1989



Βάγηαο Α., Ζ εθαξκνγή ζηελ Διιάδα ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν
θχισλ, Διιεληθή Γηθαηνζχλε 33, 35 επ.



Γαγηφγινπ Π., επξσπατθφ Κνηλνηηθφ Γίθαην (1989)



Εαραξάηνο Γ., Σνπξηζκφο, απαζρφιεζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, Δλεκέξσζε,
η. 15, 1996, ζ. 13-20.



Εαραξάηνο Γ., Σζάξηαο Π. θ.ά., Μειέηε γηα ηελ απαζρφιεζε ζηνλ Σνπξηζκφ
(ππνθιάδνη Ξελνδνρείσλ,

Πξαθηνξείσλ

θαη Δζηίαζεο),

Αζήλα,

χλδεζκνο

Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, Μάτνο 2001.


Θαλνπνχινπ Μαξία, Ηζφηεηα ακνηβψλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα.
Δκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη επηζήκαλζε πξννπηηθψλ.
Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (ΚΔΘΗ)



Καινγεξφπνπινο Α., Ζ ίζε κεηαρείξηζε ησλ εξγαδφκελσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζην
θνηλνηηθφ δίθαην



Καζηκάηε Κ., Θαλνπνχινπ Μ., Σζάξηαο Π., Η γπλαηθεία απαζρόιεζε ζηνλ ηνπξηζηηθό
ηνκέα. Δηεξεύλεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη επηζήκαλζε πξννπηηθώλ, Αζήλα,
Δπξσπατθή θνηλφηεηα –Πάληεην Παλεπηζηήκην. Κέληξν Κνηλσληθήο Μνξθνινγίαο
θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, 1995.



Κνπθνπιέο Φ.Γ., Ζ ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ,ν γαιιηθφο
λφκνο ηνπ 1992 ,Δπηζ.Δξγ.Γηθαίνπ,η.55.1996,ζει.765 επ.



Κνπθνχιε – πειησηνπνχινπ ., Ζ ηζφηεηα κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ
απαζρφιεζε θαηά ην Κνηλνηηθφ Γίθαην, Διιεληθή Γηθαηνζχλε 33, 29 επ.



Κώδηθαο πξαθηηθήο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηζόηεηαο ηεο ακνηβήο γηα εξγαζία ίζεο αμίαο
γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άλδξεο. Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Απαζρφιεζε θαη θνηλσληθέο
ππνζέζεηο, Λνπμεκβνχξγν, Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ 1996.



Λεμνπξηψηεο Γ., Εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ, εηζήγεζε,
Δθπαηδεπηηθφ εκηλάξην ΟΜΔΓ, 10-11 Απξηιίνπ 1998.

80

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»



Λεμνπξηψηεο Γ., Εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηνλ ηνπξηζκό ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο θη εηδηθά
ζηνπο λνκνύο Ηξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ, εηζήγεζε, Δθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην ΟΜΔΓ, 89 Μαίνπ 1999.θφ εκηλάξην ΟΜΔΓ, 10-11 Απξηιίνπ 1998.



Λεμνπξηψηεο Γ., Εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζηνλ Τνπξηζκό θαη εηδηθόηεξα ζηα Ιόληα Νεζηά,
εηζήγεζε, Πεξηθεξεηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην ΟΜΔΓ, Ν. Εάθπλζνο.



Λπκπεξνπνχινπ - Σξχθσλνο Υ., Ζ θνηλνηηθή αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ην
ειιεληθφ αζθαιηζηηθφ δίθαην



Μήηζνπ Σ., Ζ θνηλνηηθή αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην
ειιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην



Μπαθφπνπινο Α., Η ηζόηεηα ακνηβώλ ζην Κνηλνηηθό Δίθαην, Διιεληθή Γηθαηνζχλε
33, 20 επ.



Μπεξλίηζαο Π., Γίθαην Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (1990).



Νηεξκαλάθεο Δ. Νίθνο, Ζ αληζφηεηα ησλ ακνηβψλ ζε επηιεγκέλνπο θιάδνπο θαη
επαγγέικαηα ζηελ Διιάδα Οη πεξηπηψζεηο ησλ θιάδσλ ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ηνπ
ηνπξηζκνχ, ησλ ηξαπεδψλ θαη ηεο πγείαο, Κ.Δ.Θ.Η., Αζήλα 2003



Παπάδνγινπ-Μεηξνπνχινπ Αηκ., Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ε εθαξκνγή
ηεο θαηά ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, Επηζεώξεζε Εξγαζηαθώλ Σρέζεσλ, η. 6,
Απξίιηνο 1997, ζ. 78-96.



Παπαξξήγα-Κσζηαβάξα Κ., Ζζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαοΝνΒ
43/1995 ζει.617



Πεξάθεο .- Λεμνπξηψηεο Η., Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο ρψξνο θαη Κνηλνηηθφο
Κνηλσληθφο Υάξηεο (1990)



θχθηε - Μνπζηαθάθε Ε., Ζ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαηά ην
θνηλνηηθφ δίθαην



Σακπάθεο Α., Ζ ζεμνπαιηθή παξελφριεζηο εηο ηαο εξγαζηαθάο ζρέζεηο, Γειηίν
Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο η.57/2001ζει.1219 επ.



Υξπζνκάιιεο Μ., ηνηρεία Δπξσπατθνχ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ (1991)



Quintin Ο., Ζ θνηλνηηθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο ηζφηεηαο

81

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ


πλέδξην κε ζέκα: "Η ηζόηεηα αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ
Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαηά ην Κνηλνηηθό Δίθαην", Αζήλα, 12-13 Γεθεκβξίνπ 1986,
Αλάηππν, Διιεληθή Γηθαηνζχλε ηφκνο 29, εθδ. άθθνπιαο, 1988.



Δπξσπατθφ πλέδξην «Σηξαηεγηθέο γηα ηελ ηζόηεηα ησλ δύν θύισλ. Επξώπε – Ειιάδα
1996-2005», Αζήλα, Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο, 2000

Ννκηθά πεξηνδηθά


Αξκελφπνπινο Έθδνζε Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Θεζζαινλίθεο



Διιεληθή Γηθαηνζχλε



Δπηζεψξεζε Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ



Γειηίν Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο



Ννκηθφ Βήκα



Κψδηθαο Ννκηθνχ Βήκαηνο Έθδνζε Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ



Σξάπεδα Ννκηθψλ Πιεξνθνξηψλ Έθδνζε Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ

Έθδνζε Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ

82

