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Έννοια και ιστορική εξέλιξη της Αρχής της Ισότητας ανδρών 
και γυναικών στο πλαίσιο του Εργατικού Δικαίου 
Η ισότητα, ως παγκόσμια αξία, η οποία προστατεύεται στο σκληρό 
πυρήνα των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε δημοκρατικής 
κοινωνίας, συνδέεται άρρηκτα με την αρχή της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και αποτελεί έκφραση της αντίληψης ότι όλοι οι άνθρωποι 
γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα, χωρίς 
καμία δυσμενή διάκριση και, κυρίως, χωρίς διάκριση φύλου. 
Αντιλήψεις σχετικές με δυσμενή διάκριση επικρατούσαν μέχρι τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε και έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες  
Διεθνείς Συμβάσεις που ρύθμιζαν θέματα κατάργησης των διακρίσεων. 
1945: Απαγόρευση διάκρισης λόγω φύλου (Καταστατικός Χάρτης του 
ΟΗΕ). 
1948: Ισότητα των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών. 
1957: Θεσμοθέτηση της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων ως 
προς τις αμοιβές λόγω φύλου (Συνθήκη της Ρώμης). 
1970 έως 1980: Έκδοση πέντε Οδηγιών για την ισότητα στην 
απασχόληση. 
1992: Έκδοση έκτης Οδηγίας για την προστασία των εγκύων. 
1996: Έκδοση έβδομης Οδηγίας για τις γονικές άδειες. 
1999: Ενίσχυση της νομικής βάσης για την προώθηση των δικαιωμάτων 
των γυναικών, στο χώρο εργασίας και όχι μόνο (Συνθήκη του 
Άμστερνταμ).  
2007: Διακήρυξη της επέκτασης της εφαρμογής της ισότητας των φύλων, 
εκτός από τον τομέα τον αμοιβών και στους τομείς της εργασίας και της 
απασχόλησης (Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισαβόνας). 
 
 
 
 
 
 
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 στην πράξη ίσες ευκαιρίες με τους 
άνδρες. Επομένως, οποιαδήποτε παρέκκλιση ή εξαίρεση από την 
συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας των δύο φύλων, είναι 
πλήρως απαγορευμένη.  
Οι μόνοι λόγοι που δικαιολογούν τη διαφοροποιημένη μεταχείριση των 
δύο φύλων είναι, σύμφωνα με την επιστήμη, βιολογικοί, γι’ αυτό και η 
ειδική προστατευτική νομοθεσία που συνδέεται με τη μητρότητα δε 
θεωρείται αντισυνταγματική. 
 
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 1414/84 και 1483/84. Ο 1414/84 
αντικαταστάθηκε αργότερα από τον Ν. 3488/06, προκειμένου να 
ενσωματωθεί 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. 
 
i) Ο Ν. 1414/84 «Για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των 
φύλων στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις» 
Σκοπός του καινοτόμου αυτού 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 την 
επαγγελματική εξέλιξη και σταδιοδρομία, ενώ παράλληλα προέβλεπε και 
ορισμένες προστατευτικές διατάξεις υπέρ των εγκύων ή των μητέρων 

Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ 
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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.  
 
ii) O N. 1483/84 «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. 
 
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. 3488/06 «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» 
Μέσω του Ν. 3488/06, 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. 3488/06 ορίζει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από εκείνο του 
καταργηθέντος Ν. 1414/84, 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) 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. 
Π.δ. 41/2003: Προβλέπει ειδικά μέτρα για την βελτίωση της υγείας και 
της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων.  
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. 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. 
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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: Προβλέπεται η παροχή επιδόματος γάμου σε ποσοστό 10% σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς, 
ανεξαρτήτως φύλου, καθώς και το δικαίωμα αδείας γάμου 6 εργάσιμων ημερών σε όσους εργάζονται εξαήμερο και 5 σε όσους εργάζονται 
πενθήμερο, η οποία είναι με αποδοχές και δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται 2
ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο. 
Άδεια μητρότητος: Η συνολική άδειας μητρότητος ορίζεται σε 17 εβδομάδες, 8 εβδομάδες υποχρεωτικά πριν τον τοκετό και 9 μετά. Ο 
χρόνος της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για αυτό το θέμα διατάξεις. 
Νυκτερινή εργασία εγκύων γυναικών: Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενες με πλήρη ή μερική απασχόληση αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση, κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων εργασίας, να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε νυκτερινή βάρδια. Σε 
οποιαδήποτε φάση της εγκυμοσύνης και εφόσον η έγκυος το ζητήσει για λόγους υγείας, θα πρέπει να μετακινείται σε θέση ημερήσιας 
απασχόλησης. 
Μειωμένο ωράριο, άδεια φροντίδας παιδιών: Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται, για το θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες, που 
απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, ή να διακόπτουν την εργασία 
τους για μια ώρα κάθε μέρα, ή να προσέρχονται αργότερα, ή να αποχωρούν νωρίτερα κατά μια ώρα κάθε μέρα. Εναλλακτικά, σε συμφωνία 
με τον εργοδότη, η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε 2 ώρες ημερησίως για 12 μήνες και σε 1 ώρα για 6 επιπλέον μήνες 
και να ζητηθεί συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου που ο εργαζόμενος δικαιούται το μειωμένο ωράριο. 
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η μητέρα. Επίσης, την άδεια φροντίδας 
παιδιού δικαιούνται εξίσου οι άγαμοι ή οι θετοί γονείς. Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος 
εργασίας. 
Γονική άδεια ανατροφής: Γονείς που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη δικαιούνται άδεια χωρίς αποδοχές 
μέγιστης διάρκειας 3,5 μηνών, μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει την ηλικία των 3,5 ετών. 
Άδεια απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού: Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής 
(-τρια), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, 
ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων εργάσιμων ημερών, κάθε ημερολογιακό 
έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού. 
Προστασία μονογονεϊκών οικογενειών: Προβλέπεται η χορήγηση στους εργαζόμενους/ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο(/η) γονέα 
που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, άδεια με αποδοχές έξι εργάσιμων ημερών το χρόνο, η οποία μπορεί να φτάσει στις 8 ημέρες για τους 
γονείς που έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά και μέχρι τα παιδιά να συμπληρώσουν το 12ο έτος. 
Ανάδοχοι γονείς: Όλες οι παραπάνω διατάξεις που εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις ΕΓΣΣΕ και τις ΔΑ και που αφορούν στους θετούς ή 
φυσικούς γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.

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%.  
Ν. 2910/2001: Καθιερώνει υποχρεωτική, κατ’ ελάχιστο στο 1/3, 
συμμετοχή από κάθε φύλο ως υποψηφίων στα ψηφοδέλτια των 
Νομαρχιακών και Δημοτικών Εκλογών. 
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.  
 
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. 
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1032/1971 «Περί του Σώματος 
Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων», με τον οποίον καταργείται ο μέχρι 
τότε ισχύων Αναγκαστικός Νόμος 915/1946, αναφέρεται ότι όλες οι 
καθιερωμένες διατάξεις από τις εκάστοτε ισχύουσες υποχρεώσεις, 
καθώς και τα δικαιώματα για τους μόνιμους αξιωματικούς των Ενόπλων 
Δυνάμεων, ισχύουν αντίστοιχα και για τις μόνιμες αξιωματικούς Αδελφές 
Νοσοκόμες.  

Ιδιαίτερης σημασίας είναι ο Ν. 705/1077, 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.  
Με το π.δ 39/2004 συστήνεται το Γραφείο Ισότητας των δύο φύλων στο 
επιτελείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.  
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Α) Η αρχή της ισότητας στο πλαίσιο των Διεθνών 
Συμβάσεων  
 
i) Κείμενα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
• Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ (1945): Αναφέρεται στην 

απαγόρευση διάκρισης λόγω φύλου.  
• Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

(1948): Διακηρύσσεται η ισότητα των δικαιωμάτων ανδρών και 
γυναικών.  

• Διεθνές Σύμφωνο της Νέας Υόρκης για τα Οικονομικά, 
Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (1966): Ορίζεται στο άρθρο 
7 το δικαίωμα «κάθε προσώπου να απολαμβάνει δίκαιους και 
ευνοϊκούς όρους εργασίας, οι οποίοι να εξασφαλίζουν ειδικότερα 
αμοιβή που παρέχει σε όλους τους εργαζομένους, σαν ελάχιστο όριο: 
α) […] Ι. ένα μισθό δίκαιο και αμοιβή ίση με την αξία της εργασίας 
χωρίς καμία διάκριση. Ειδικότερα οι γυναίκες πρέπει να έχουν την 
εγγύηση ότι οι προσφερόμενοι σ’ αυτές όροι εργασίας δεν είναι 
κατώτεροι από εκείνους που απολαμβάνουν οι άνδρες, και να 
λαμβάνουν την ίδια όπως και αυτοί αμοιβή για την ίδια εργασία […] ». 

• «Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών» (CEDAW – 1979): 
Ορίζεται η υποχρέωση των συμβαλλομένων Κρατών – Μελών να 
λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των 
νομοθετικών, σε όλους τους τομείς, ιδίως στον πολιτικό, κοινωνικό, 
οικονομικό και πολιτιστικό, για να εξασφαλίσουν την πλήρη ισότητα, 
ανάπτυξη και πρόοδο των γυναικών.  

 
ii) Η ρύθμιση της ισότητας στις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 
• Με την υπ’ αρ. 100 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας (1951) «περί της 

ισότητος αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι’ 
εργασίαν ίσης αξίας», κατοχυρώνεται η αρχή της ίσης αμοιβής για 
εργασία ίσης αξίας.  

• Στην υπ’ αρ. 103 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας, περιλαμβάνονται 
διατάξεις για την προστασία της μητρότητας.  

• Με την υπ’ αρ. 111 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας τα συμβαλλόμενα 
Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν εθνική πολιτική 
που να αποβλέπει στην προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και 
μεταχείρισης σχετικά με την απασχόληση και το επάγγελμα, με 
σκοπό την εξάλειψη κάθε διάκρισης στο αντικείμενο αυτό. 

• Τέλος, με την υπ’ αρ. 156 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας « Για την 
ισότητα των ευκαιριών και μεταχείρισης των εργαζομένων των δύο 
φύλων: Εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις», δεσμεύεται 
κάθε συμβαλλόμενο Μέρος να περιλάβει στους σκοπούς της εθνικής 
του πολιτικής τη διευκόλυνση των προσώπων με οικογενειακές 
υποχρεώσεις που απασχολούνται ή θέλουν να βρουν απασχόληση, 
να ασκήσουν αυτό το δικαίωμά τους χωρίς να υπόκεινται σε 
διακρίσεις. 

 
 
Β) Η ρύθμιση της ισότητας στο πλαίσιο του Κοινοτικού 
Δικαίου 

i) Η ισότητα των φύλων στις Συνθήκες της ΕΕ 
Η ισότητα των φύλων απασχόλησε για πρώτη φορά την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στην Ιδρυτική Συνθήκη της Ρώμης του 1957, με την οποία 
καθιερώνεται η αρχή της παροχής ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία.  
Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη της 
ουσιαστικής ισότητας των δύο φύλων ενισχύθηκαν σημαντικά με την 
Συνθήκη του Άμστερνταμ (1999) η οποία εισήγαγε στις Συνθήκες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τις αρχές της ισότητας των φύλων και της 
εξάλειψης των διακρίσεων με βάση το φύλο ή το σεξουαλικό 
προσανατολισμό. Η ισότητα ανδρών και γυναικών θεσπίζεται πλέον ως 
θεμελιώδης αρχή του Κοινοτικού Δικαίου και κηρύσσεται ρητά ως 
«καθήκον» και «στόχος» της Κοινότητας. 
 
ii) Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί και Κοινοτικές Οδηγίες για τη ρύθμιση 
της ισότητας των φύλων στον τομέα της εργασίας και της 
απασχόλησης 
Ένας μεγάλος αριθμός κοινοτικών Οδηγιών, σε συνδυασμό με τη 
Νομολογία 200 περίπου αποφάσεων του ΔΕΚ, συνιστούν το εδραιωμένο 
κοινοτικό κεκτημένο για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση: 
• Οδηγία 75/117/ΕΟΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής 

για άνδρες και γυναίκες.  
• Οδηγία 76/207/ΕΟΚ για την υλοποίηση της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην 
απασχόληση, την επαγγελματική επιμόρφωση και προαγωγή, καθώς 
και τις συνθήκες εργασίας.  

• Οδηγία 2002/73/ΕΚ για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης και την 
απαγόρευση άμεσης και έμμεσης διάκρισης στους εργαζόμενους του 
Δημόσιου Τομέα  

• Οδηγία 79/7 ΕΟΚ για την προοδευτική υλοποίηση της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής 
ασφάλισης. 

• Οδηγία 86/378/ΕΟΚ για την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
96/97/ΕΚ. 

• Οδηγία 86/613/ΕΟΚ για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών 
και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς και την προστασία της 
μητρότητας. 

• Οδηγία 92/85/ΕΚ για την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη 
βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, 
λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων. 

• Οδηγία 96/34/ΕΚ για τη γονική άδεια (συνήφθη από τους 
Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους), η οποία αποσκοπεί στο 
συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. 

• Οδηγία 97/80/ΕΚ για το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής 
μεταχείρισης λόγω φύλου. 

• Οδηγία 97/81/ΕΚ για τη συμφωνία – πλαίσιο για την εργασία μερικής 
απασχόλησης (συνήφθη από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς 
εταίρους), η οποία αποσκοπεί στον συνδυασμό οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής 

• Οδηγία 2004/113/ΕΚ για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και 
την παροχή αυτών.  

• Οδηγία 2006/54/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 
και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας 
και απασχόλησης. 

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΝΟΜΗ 
ΤΑΞΗ


