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Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ισότητας 
Φύλων:

Ορισμοί Βασικών Εννοιών
Raphaële Xenidis

ERA, Σειρά Σεμιναρίων για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ισότητας Φύλων

Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2019

Το σεμινάριο κατάρτισης χρηματοδοτείται από το «Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και
Ιθαγένεια 2014-2020»  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

• Aπαρχή: αποφυγή στρέβλωσης της αγοράς (Γαλλία)

 Διάταξη ίσων αποδοχών στην Συνθήκη: Άρθ. 119 
(1957)

• Σήμερα: η ισότητα των φύλων ως βασικό θεμελιώδες 
δικαίωμα

 Πρωτογενές δίκαιο

 Δευτερογενές δίκαιο

 Πολιτική

• Διεθνές δίκαιο: ΔΟΕ, ΕΣΔΑ, Σύμβαση για την εξάλειψη όλων 
των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)

Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ισότητας Φύλων: 
απαρχή & εξέλιξη
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Ισότητα φύλων: τι υπάρχει σε 
ένα όνομα;

• Φύλο (βιολογικό) έναντι φύλου 
(κοινωνικού)

• Πεδίο εφαρμογής της προστασίας
rationae personae;

• C-13/14 P κ. S (1996): ταυτότητα 
φύλου

• C-249/96 Grant κ. South-West Trains 
(1998): αλλά όχι γενετήσιο 
προσανατολισμό

1. Επίσημη: «με όμοιο τρόπο να

αντιμετωπίζονται όμοιες υποθέσεις»

(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια)

Ισότητα: διάκριση εννοιών 
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Επίσημη 

ισότητα

Άμεση διάκριση

1. Eπίσημη: «με όμοιο τρόπο να

αντιμετωπίζονται όμοιες υποθέσεις»

(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια)

2. Ουσιαστική: «με ανόμοιο τρόπο να

αντιμετωπίζονται ανόμοιες υποθέσεις»

(Αριστοτέλης, Πολιτικά)

Ισότητα: διάκριση εννοιών 
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Ουσιαστική 

ισότητα

Έμμεση 

διάκριση 

1. Eπίσημη: «με όμοιο τρόπο να

αντιμετωπίζονται όμοιες υποθέσεις»

(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια)

2. Ουσιαστική: «με ανόμοιο τρόπο να

αντιμετωπίζονται ανόμοιες υποθέσεις»

(Αριστοτέλης, Πολιτικά)

3. Μετασχηματιστική: «πραγματική μετατροπή 

των ευκαιριών, θεσμών και συστημάτων έτσι 

ώστε να μην βασίζονται σε ιστορικά 

προκαθορισμένα ανδρικά πρότυπα εξουσίας 

και τρόπους ζωής» (CEDAW)

Ισότητα: διάκριση εννοιών 
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Μετασχηματιστική ισότητα: θετική δράση, αντί-στερεότυπα

• ΣΛΕΕ Άρθ.157: Ίσες αποδοχές & Χάρτης Άρθ. 23

• Οδηγία 79/7/ΕΟΚ: κοινωνική ασφάλιση

• Οδηγία 92/85/ΕΟΚ: εγκυμοσύνη και θηλασμός

• Οδηγία 2006/54/ΕΚ (Αναδιατύπωση): απασχόληση, πρόσβαση στην 
απασχόληση, προαγωγή, συνθήκες εργασίας, επαγγελματική κατάρτιση

• Οδηγία 2004/113/ΕΚ: πρόσβαση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών

• Οδηγία 2010/41/ΕΚ: αυτό-απασχόληση 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ισότητας Φύλων: το πλαίσιο
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Άμεση διάκριση

• Άρθ. 2(1)(a) Οδηγία 2006/54/EC

• Άρθ. 2(1)(a) Οδηγία 2004/113/EC

«όταν ένα πρόσωπο υφίσταται μεταχείριση λιγότερη ευνοϊκή λόγω φύλου 
από αυτή την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο σε ανάλογη 

περίπτωση ένα άλλο πρόσωπο»

1. Διαφορετική μεταχείριση

2. Λόγω φύλου

3. Συγκρισιμότητα

Γενική απαγόρευση

Εξαιρέσεις:

1. Ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελµατικές προϋποθέσεις: Άρθρο 
14(2) Οδηγία αναδιατύπωσης 

2. Θετική δράση: Άρθ. 3 Οδηγία αναδιατύπωσης· Άρθ. 157(4) 
ΣΛΕΕ· Άρθ. 6 Οδηγία για την ίση μεταχείριση των δύο φύλων στην 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 

3. Ειδικές διατάξεις για την προστασία των γυναικών, ιδίως όσον 
αφορά την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα: Άρθρο 28(1) Οδηγία 
αναδιατύπωσης και Οδηγία για την Εγκυμοσύνη 

Άμεση διάκριση: αιτιολόγηση; 
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Άμεση διάκριση: 
παραδείγματα

 Εγκυμοσύνη: C-177/88 

Dekker & C-32/93 Webb

 Φύλο ή άρρηκτα 

συνδεδεμένο με το φύλο: 

C-79/99 Schnorbus (2000)

 GDOR: C-273/97 Sirdar

 No GDOR: C-285/98 Kreil

Έμμεση διάκριση

• C-170/84 Bilka-Kaufhaus

• Άρθ. 2(1)(b) Οδηγία 2006/54/EC

• Άρθ ? Οδηγία 2004/113/EC

«όταν µία εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική θέτει 
σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση τους εκπροσώπους του ενός φύλου σε 
σύγκριση µε τους εκπροσώπους του άλλου φύλου»…

1. Εκ πρώτης όψεως ουδετερότητα

2. Ιδιαίτερα μειονεκτική θέση

3. Σύγκριση
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Δοκιμασία αντικειμενικής αιτιολόγησης 

Νομιμότητα & αναλογικότητα

Μετατόπιση βάρους απόδειξης στον 
εναγόμενο

Έμμεση διάκριση: εφαρμογή και 
αιτιολόγηση 

… «εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική 
δικαιολογείται αντικειµενικώς από νόµιµο στόχο και τα µέσα

για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι πρόσφορα και 
αναγκαία»

Έμμεση διάκριση: παραδείγματα 

• C-409/16 Kalliri: απαίτηση 
σχετικά με το ύψος

• C-167/97 Seymour: σχέση 
μεταξύ σκοπού και μέτρων

• Σε περίπτωση 
«συγκαλυμμένης» άμεσης 
διάκρισης; 

Π.χ. C-157/15 Achbita;
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Παρενόχληση

• Άρθ. 2(1)(c) και (d) Οδηγία 2006/54/EC & Άρθ. 2(c) και (d) Οδηγία
2003/113/EC

• «όταν εκδηλώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με το φύλο ενός 
προσώπου, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός 
προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, ταπεινωτικού, 
εξευτελιστικού ή επιθετικού περιβάλλοντος»

1. Αξιοπρέπεια

2. Περιβάλλον

= Σωρευτικές συνθήκες

Σεξουαλική παρενόχληση

• Άρθ. 2(1)(d) Οδ. 2006/54/EC & Άρθ. 2(d) Οδ. 2003/113/EC

• «η εμφάνιση οποιασδήποτε μορφής ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή 
σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσης με σκοπό ή αποτέλεσμα την 
προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δημιουργεί ένα 
εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή προσβλητικό περιβάλλον». 

1. Σεξουαλική φύση

2. Αξιοπρέπεια

3. Περιβάλλον

= Σωρευτικές συνθήκες
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Άλλες έννοιες του Ευρωπαϊκού Δικαίου 
Ισότητας Φύλων

• Θετική δράση

• Εντολή προς διακριτική μεταχείριση

• Προστασία από θυματοποίηση

• Διάκριση λόγω σχέσεων 

• Πολλαπλές διακρίσεις

• Ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου…

Συμπεράσματα

• Κάποιες παγιωμένες έννοιες

• Κάποιες άλλες έννοιες είναι περισσότερο ασαφείς: ανάγκη 
ερμηνείας

• O ρόλος του ΔΕΕ στην 

επισήμανση νέων μορφών 

διάκρισης

• Κοιτώντας μπροστά: 

• Πολλαπλές διακρίσεις σε 

διάφορους τομείς; 

• Αντί-στερεότυπα;

• Μετασχηματιστική ισότητα;
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Ευχαριστώ πολύ!
raphaele.xenidis@eui.eu

Ερωτήσεις;

Αναφορές
• Susanne Burri, Ευρωπαϊκό δίκαιο ισότητας φύλων – επικαιροποίηση 2018

Δικαιοσύνη και Καταναλωτές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019)
• Alexandra Timmer, Στερεότυπα Φύλου στη νομολογία του Δικαστηρίου της

ΕΕ (2016) Αναθεώρηση 1 του Ευρωπαϊκού Δικαίου Ισότητας
• Linda Senden και Goran Selanec, Θετικά Μέτρα Δράσης για τη

Διασφάλιση Πλήρους Ισότητας στην Πράξη μεταξύ Ανδρών και Γυναικών,
και στα Διοικητικά Συμβούλια (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2012)

• Raphaële Xenidis και Hélène Masse-Dessen, «Θετική δράση στην πράξη:
τι να κάνετε και τι να μην κάνετε στον τομέα του Ευρωπαϊκού Δικαίου
Ισότητας Φύλων» (2018) Αναθεώρηση 2 του Ευρωπαϊκού Δικαίου Ισότητας

• Raphaële Xenidis, «Πολλαπλές Διακρίσεις στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Ισότητας» στην Uladzislau Belavusau και Kristin Henrard (eds), Ενωσιακό
Δίκαιο Κατά των Διακρίσεων Πέρα από το Φύλο: Επιτεύγματα, Ψεγάδια και
Προοπτικές (Εκδόσεις Hart 2018)




	Leere Seite


 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Bereich: alle Seiten
     Folienkoordinaten: quer, hochkant offset 457.38, 758.77 Breite 72.70 Höhe 20.45 Punkte 
     Ursprung: unten links
      

        
     1
     0
     BL
    
            
                
         Both
         36
         AllDoc
         45
              

       CurrentAVDoc
          

     457.3829 758.7678 72.6966 20.446 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0k
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     11
     10
     11
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



