
Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη 
 
Α) Η αρχή της ισότητας στο ελληνικό Σύνταγμα 
 
i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας 
 
Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει βάσει του άρθρου 4§2, την ισότητα 
των Ελλήνων και των Ελληνίδων ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις.  
 
ii) Aρχή της ισότητας Ελλήνων και Ελληνίδων (άρθρο 4§2 του Συντάγματος) 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 4§2 του Συντάγματος «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις». Όπως γενικά η αρχή της ισότητας, έτσι και η 
ειδικότερη αρχή της ισότητας των φύλων αφενός απαγορεύει τις υπέρ του ενός ή του 
άλλου φύλου αυθαίρετες ευμενείς ή δυσμενείς νομοθετικές ή διοικητικές διακρίσεις 
και αφετέρου επιβάλλει τη νομοθετική επέκταση των υπέρ του ενός μόνο φύλου 
ευμενών διατάξεων και υπέρ του άλλου.  
 
iii) Ισότητα αμοιβής για ίσης αξίας εργασία (άρθρο 22§1 εδ. β΄ του 
Συντάγματος) 
 
«Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης 
αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας». Πρόκειται για μια πραγματικά 
πρωτοποριακή διάταξη, που όμοιά της δεν απαντάται στα Συντάγματα άλλων 
Κρατών. 
 
Η έννοια της αμοιβής είναι ευρύτατη νομική έννοια, και ως εκ τούτου περιλαμβάνει 
όλα τα σε χρήμα ή σε είδος οφέλη που καταβάλλει έστω και έμμεσα ο εργοδότης 
στον εργαζόμενο με αιτία ή αφορμή την παροχή εργασίας. Με εξίσου ευρεία έννοια 
θα πρέπει να ερμηνευθεί και η έννοια της εργασίας ίσης αξίας, η οποία δεν 
αναφέρεται μόνο σε όμοιες ή παρόμοιες εργασίες, αλλά σε κάθε εργασία στην οποία 
αποδίδεται ίση αξία.  
 
iv) Κατάργηση των αποκλίσεων από την αρχή της ισότητας των φύλων 
(αναθεωρημένη διάταξη του άρθρου 116§2 του Συντάγματος) 
 
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη διάταξη του άρθρου 116§2 Σ «Δεν αποτελεί 
διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών. Το Κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που 
υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών».  
 
Σκοπός της είναι να καταργήσει τη θεσμική και πραγματική ανισότητα που είχε 
διαμορφωθεί σε βάρος των γυναικών και να προωθήσει όχι απλώς τη θεσμική 
ισότητα ανδρών και γυναικών, αλλά και την ίση μεταχείριση των φύλων στην πράξη, 
παρέχοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες. 
Επομένως, οποιαδήποτε παρέκκλιση ή εξαίρεση από τη συνταγματικά 
κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας των δύο φύλων, είναι πλήρως απαγορευμένη.  
 
 
Β) Η ελληνική νομοθεσία περί ισότητας στον τομέα της απασχόλησης και των 
εργασιακών σχέσεων 
 
Μια σειρά νόμων της δεκαετίας του ’80 συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση της 
ισότητας ευκαιριών στον εργασιακό χώρο για τις γυναίκες, με κυριότερους τους 
Ν.1414/1984 και Ν.1483/1984.  



 
i) Ο Ν. 1414/1984 «Για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις 
εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις» 
 
Σκοπός αυτού του καινοτόμου, για την εποχή του, νόμου ήταν η εφαρμογή των 
συνταγματικών και κοινοτικών διατάξεων της ισότητας σε άνδρες και γυναίκες 
εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας και σε όσους ασκούσαν ελευθέρια 
επαγγέλματα.  
 
Απαγόρευε κάθε διάκριση με βάση το φύλο και την οικογενειακή κατάσταση, 
καθιέρωνε την ισότητα της πρόσβασης σε όλους τους κλάδους και τις βαθμίδες 
απασχόλησης αδιακρίτως φύλου και οικογενειακής κατάστασης, θέσπιζε την αρχή 
της ισότητας της αμοιβής ανδρών και γυναικών για παροχή ίσης αξίας εργασίας, 
απαγόρευε κάθε διάκριση στους όρους εργασίας και στην επαγγελματική εξέλιξη και 
σταδιοδρομία, ενώ παράλληλα προέβλεπε και ορισμένες προστατευτικές διατάξεις 
υπέρ των εγκύων ή των μητέρων γενικότερα, απαγορεύοντας την άρνηση 
πρόσληψης λόγω εγκυμοσύνης και μη θίγοντας ειδικές διατάξεις νόμων, 
διαταγμάτων ή κανονισμών που ρύθμιζαν θέματα προστασίας της εγκυμοσύνης και 
της μητρότητας.  
 
Επίσης, όριζε ότι ήταν άκυρος ο όρος συλλογικής σύμβασης εργασίας ή κανονισμών 
επιχειρήσεων που περιελάμβανε διάκριση με βάση το φύλο του εργαζόμενου ως 
προς τα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.  
 
Τέλος, προέβλεπε το δικαίωμα των συνδικαλιστικών οργανώσεων για ενημέρωση 
των μελών τους για το περιεχόμενο του νόμου.  
 
Ο Ν.1414/1984 αντικαταστάθηκε από τον Ν. 3488/2006.  
 
ii) O N. 1483/1984 «Για την προώθηση του συνδυασμού επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής» 
 
Αφορά στη θέσπιση του δικαιώματος για γονική άδεια ανατροφής τέκνου συνολικής 
διάρκειας 3,5 μηνών, της οποίας δικαιούχος είναι κάθε γονέας. Ο εργαζόμενος έχει 
κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας του από την εργασία, πλήρη ασφαλιστική 
κάλυψη από τον ασφαλιστικό του φορέα, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται και είναι 
απόλυτα άκυρη η καταγγελία σχέσης εργασίας από τον εργοδότη. 
 

Επίσης, απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας 
εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο 
και για το χρονικό διάστημα ενός έτους μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για 
μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός 
εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία.  

Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη 
μείωση της απόδοσης της εργασίας της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη 
[άρθρο 15 του Ν. 1483/1984 & άρθρο 10 του Π.Δ. 176/1997].  

 
 
 



iii) O N. 3304/2005 «Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» 
 
Σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση 
διάκριση: 
 

 Στους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση.  

 Στην πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού. 

 Στους όρους και τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης. 

 Στην ιδιότητα του μέλους και τη συμμετοχή σε οργανώσεις εργαζομένων ή 
εργοδοτών. 

 
iv) Ο Ν. 3488/2006 «Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 
και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες 
εργασίας και άλλες διατάξεις» 
 
Με το Ν. 3488/2006,ο οποίος αντικατέστησε το Ν.1414/1984, προκειμένου να 
ενσωματώνεται στους κόλπους και του ελληνικού δικαίου ο σκοπός και η φιλοσοφία 
της Οδηγίας 73/2000/ΕΚ, ο οποίος δεν έγκειται μόνο στην εξάλειψη των διακρίσεων 
λόγω φύλου, αλλά και στην ενσωμάτωση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 
και γυναικών στις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις και σε όλα τα 
μέτρα που λαμβάνουν τα Κράτη – Μέλη. 
 
Επιχειρείται η οριζόντια διασύνδεση όλων των αρμόδιων μηχανισμών της Πολιτείας 
και η συνεργασία τους με τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις, με απώτερο 
στόχο την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση και στην εν γένει 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. 
 
Ο Ν. 3488/2006 ορίζει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από εκείνο του καταργηθέντος Ν. 
1414/1984, καθώς οι διατάξεις του εφαρμόζονται στα άτομα που απασχολούνται ή 
είναι υποψήφια για απασχόληση στον ιδιωτικό, στο δημόσιο και στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, στα άτομα που ασκούν ελευθέρια επαγγέλματα, καθώς και στα άτομα 
που λαμβάνουν επαγγελματική εκπαίδευση ή είναι υποψήφια για επαγγελματική 
εκπαίδευση οποιουδήποτε είδους και μορφής. Ορίζονται επίσης οι μορφές διάκρισης, 
με βάση το φύλο, ως ακολούθως: 
 
«Άμεση διάκριση» στοιχειοθετείται όταν ένα πρόσωπο υφίσταται για λόγους φύλου, 
μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο 
ένα άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση.  
 
«Έμμεση διάκριση» υπάρχει όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή 
πρακτική, θέτει σε μειονεκτική θέση τους εκπροσώπους του ενός φύλου σε σύγκριση 
με τους εκπροσώπους του άλλου. 
 
«Παρενόχληση» είναι η εκδήλωση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς συνδεόμενη με το 
φύλο ενός προσώπου. 
 
«Σεξουαλική παρενόχληση» νοείται η εκδήλωση οιασδήποτε μορφής ανεπιθύμητης 
λεκτικής, μη λεκτικής, ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα. 
 
Όλες οι παραπάνω μορφές διακρίσεων με βάση το φύλο, απαγορεύονται και σε 
συσχετισμό με την οικογενειακή κατάσταση.  



 
Η ως άνω απαγόρευση διάκρισης εξειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς: 
 

 Πρόσβαση στην απασχόληση και τις συνθήκες και στους όρους απασχόλησης, 
όπου διασφαλίζεται η ισότητα πρόσβασης στην απασχόληση με την απαγόρευση 
διάκρισης λόγω φύλου ή οικογενειακής κατάστασης.  

 Επαγγελματικός προσανατολισμός, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
που περιλαμβάνει τους τομείς της πρόσβασης, του περιεχομένου και της 
εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων ή συστημάτων, καθώς και τον καθορισμό 
προϋποθέσεων και τη συμμετοχή σε εξετάσεις διπλωμάτων ή άλλων τίτλων. 

 Αμοιβές, όπου επαναλαμβάνεται η επιταγή του Συντάγματος για ισότητα των 
αμοιβών ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες για εργασία ίσης αξίας, με παράλληλη 
διεύρυνση της έννοιας της αμοιβής, ώστε να περιλαμβάνει, εκτός από το μισθό, 
και κάθε πρόσθετη παροχή από τον εργοδότη, εξαιτίας ή με αφορμή την 
απασχόληση του εργαζόμενου. 

 Επαγγελματική ανέλιξη, όπου περιλαμβάνονται οι όροι και οι συνθήκες 
απασχόλησης, οι προαγωγές και τα συστήματα αξιολόγησης προσωπικού. 

 Λύση της σχέσης εργασίας και της υπαλληλικής σχέσης,  όπου απαγορεύεται η με 
οποιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσης εργασίας για λόγους φύλου ή 
οικογενειακής κατάστασης, ενώ παρέχεται προστασία στον εργαζόμενο που 
απολύθηκε επειδή δεν ενέδωσε σε σεξουαλική ή άλλη παρενόχληση σε βάρος 
του.  

 Συμμετοχή σε σωματεία και ενώσεις, όπου απαγορεύεται κάθε διάκριση στη 
συμμετοχή σε σωματεία ή ενώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιοδήποτε 
επαγγελματικό σωματείο, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που 
χορηγούνται από αυτά. 

 

v) Ν. 3896/2010:  

«Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης − Εναρμόνιση της κείμενης 
νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις»  

Τροποποιεί τον νόμο 3488/2006 ρυθμίζοντας θέματα σχετικά με:  

-την Ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών  

-την ίση μεταχείριση στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης  

-την ίση μεταχείριση σε σχέση με την πρόσβαση στην απασχόληση στην 
επαγγελματική εξέλιξη και κατάρτιση και τους όρους εργασίας  

-μέτρα του εθνικού νομοθέτη για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης.  
 
vi)Άλλα νομοθετήματα που περιέχουν διατάξεις για την προώθηση της 
ισότητας ανδρών και γυναικών στις εργασιακές σχέσεις 
Η ελληνική έννομη τάξη περιλαμβάνει σε έναν σημαντικό αριθμό νομοθετημάτων 
αρκετές διατάξεις για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών στις 
εργασιακές σχέσεις. 
 

http://www.isotita.gr/index.php/docs/c99/var/uploads/NOMOTHESIA/%CE%9D%20%203896-2010%20%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%20%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:el:PDF


Ν. 3636/2008: Προβλέπει ότι για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών 
αυτοτελών Κομμάτων, συνασπισμού συνεργαζόμενων Κομμάτων και ανεξαρτήτων, ο 
αριθμός των υποψηφίων βουλευτών, από κάθε φύλο, πρέπει να ανέρχεται σε 
ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, 
αντιστοίχως, σε όλη την Επικράτεια.  
 
Ν. 3227/2004: Προβλέπει την επιδότηση των εργοδοτών για πρόσληψη  με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου που αφορά σε αναπλήρωση εργαζομένων που απουσιάζουν από 
την εργασία τους με άδεια κύησης ή λοχείας. Καθορίζεται ως κίνητρο για την 
πρόσληψη ανέργων μητέρων με τουλάχιστον δύο τέκνα επιδότηση του εργοδότη 
ισόποση με το ύψος των εργοδοτικών εισφορών που τον βαρύνουν για την 
ασφαλιστική κάλυψη των προσλαμβανομένων. 
 
Ν. 3258/2004: Χορηγεί στις μητέρες δικαστικές λειτουργούς άδεια 9 μηνών με 
αποδοχές για ανατροφή παιδιού. 
 
Ν. 3250/2004: Ενισχύει την πρόσληψη  για μερική απασχόληση στο Δημόσιο, τους 
Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ., μητέρων ανηλίκων τέκνων χωρίς ηλικιακό περιορισμό, σε 
ποσοστό 10%.  
 
Π.Δ.105/2003 που ενσωματώνει την Κοινοτική Οδηγία και 97/80/ΕΚ για το βάρος 
απόδειξης σε περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου. 
 
Π.Δ. 41/2003: Προβλέπει ειδικά μέτρα για την βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας 
κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων, με το οποίο 
συμπληρώθηκαν διατάξεις του Π.Δ. 176/1997.  
 
Ν. 3064/2002: Ρυθμίζει την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των 
εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και 
γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
 
Ν. 2910/2001: Καθιερώνει υποχρεωτική, κατ’ ελάχιστο στο 1/3, συμμετοχή από κάθε 
φύλο ως υποψηφίων στα ψηφοδέλτια των Νομαρχιακών και Δημοτικών Εκλογών. 
 
Πολύ σημαντικό, τέλος, είναι και το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των γυναικών 
που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας. Μέχρι το 1975, που άρχισε να 
εξετάζεται στην Ελλάδα το ενδεχόμενο στράτευσης των γυναικών, μόνο οι 
νοσηλεύτριες των στρατιωτικών νοσοκομείων ανήκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις. 
 
Ιδιαίτερης σημασίας είναι ο Ν. 705/1977, όπου οι κατατασσόμενες στις Ένοπλες 
Δυνάμεις έχουν την ίδια στρατιωτική ιδιότητα με τους άνδρες.  
 
Ο Ν. 1911/1990 διευρύνει την εισαγωγή των γυναικών στις Ανώτατες Στρατιωτικές 
Σχολές.  
 
vi) Οι ρυθμίσεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 
(ΕΓΣΣΕ) 
Οι Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έχουν συναφθεί από το 
1975 ως σήμερα από τους κοινωνικούς εταίρους, περιλαμβάνουν διατάξεις για την 
ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και τη διευκόλυνση των επαγγελματικών και 
οικογενειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων.  
Στις βασικότερες διατάξεις ανήκουν: 
 

 Άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου  

 Άδεια μητρότητος  



 Νυκτερινή εργασία εγκύων γυναικών  

 Μειωμένο ωράριο, άδεια φροντίδας παιδιών  

 Γονική άδεια ανατροφής  

 Άδεια απουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου  

 Προστασία μονογονεϊκών οικογενειών Ανάδοχοι γονείς  
 


