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Δομή της Παρουσίασης 

1. Σύντομη ιστορική εισαγωγή – οικονομικός και κοινωνικός 

σκοπός 

2. Βασικές πηγές – Συνθήκη, Οδηγίες, Γενικές Αρχές 

3. Το καθ’ύλην πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας 

για την ισότητα των φύλων (Αναδιατύπωση Οδηγίας) 

4. Το πεδίο εφαρμογής ratione personae της ενωσιακής 

νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων (Αναδιατύπωση 

Οδηγίας) 

5. Η έννοια της επιβολής άμεσων διακρίσεων 

6. Η έννοια της επιβολής έμμεσων διακρίσεων 

7. Συμπεράσματα 

 



1. Ιστορική Εισαγωγή 

• Άρθρο 119 της Συνθήκης της Ρώμης (ήδη A 157 

ΣΛΕΕ) – «ίση αμοιβή για όμοια εργασία» 

– Οικονομικός σκοπός (ισότιμοι όροι ανταγωνισμού  στον 

κλωστοϋφαντουργικό κλάδο σε Γαλλία και Ιταλία) 

• Υπόθεση C-43/75, Defrenne 2, και ο αναδυόμενος 

«κοινωνικός σκοπός» 

– ‘[8]. Το Άρθρο 119 επιδιώκει διπλό σκοπό. … [12]. Ο 

διπλός αυτός σκοπός που είναι ταυτόχρονα οικονομικός 

και κοινωνικός, δείχνει ότι η αρχή της ίσης αμοιβής ανήκει 

στα θεμέλια της Κοινότητας». 

• Οδηγία 75/117 ΕΚ για την Ίση Αμοιβή, Οδηγία 

76/2007 για την Ίση Μεταχείριση 

 



συνέχεια 

• Η Συνθήκη του Άμστερνταμ του 1997 και η ανάδυση μιας 

ratio θεμελιωδών δικαιωμάτων 

– «ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας» 

– Θέσπιση του άρθρου 13 ΕΚ (ήδη A 19 ΣΛΕΕ) – ευρύτερη 

νομική βάση 

• Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (2000 και 

2007), Άρθρο 23: 

 «Η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται 

σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων στην απασχόληση, 

την εργασία και τις αποδοχές».  

• Αναδιατύπωση της Οδηγίας 2006/54 για την Ισότητα 

 



2. Βασικές Πηγές 
• Συνθήκη 

– Άρθρο 157 ΣΛΕΕ – ίση αμοιβή, ίση μεταχείριση και θετική δράση 

– Άρθρο 19 ΣΛΕΕ – γενική νομική βάση 

– Άρθρο 8 ΣΛΕΕ – οριζόντια ρήτρα ισότητας των φύλων 

– Άρθρο 21 ΧΘΔΕΕ – γενική αρχή 

– Άρθρο 23 ΧΘΔΕΕ – εξειδίκευση της γενικής αρχής η ισότητα των 

φύλων 

• Οδηγίες 

– «Αναδιατύπωση» της Οδηγίας 2006/54 για την Ισότητα 

– Οδηγία 2004/113 για την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 

– Οδηγία 2010/41 για την ίση μεταχείριση στην αυτο-απασχόληση 

– Οδηγία 92/85 για την Εγκυμοσύνη και Οδηγία 2010/18 για τη Γονική 

Άδεια 

 

 



συνέχεια 

• Αποφάσεις του ΔΕΕ  

– Έννομη ισχύς των Συνθηκών και των Οδηγιών της ΕΕ 

– Ερμηνεία βασικών εννοιών 

• Γενική αρχή του ενωσιακού δικαίου (μετά τις 

υποθέσεις 117/76 και 16/77 Ruckdeschel [1977] 

ΔΕΚ 1753 – βλ. επίσης υπόθεση C-144/04, 

Mangold [2005] ΔΕΚ I-9981) 

• ΕΣΔΑ  

– Άρθρο 6§3 ΣΕΕ 

• «Κοινές Συνταγματικές Αρχές των Κ/Μ» 

– Άρθρο 6 §3 ΣΕΕ 



3. Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής 

Οδηγία 2006/54 

•Τέσσερα κύρια πεδία εφαρμογής 

– Ίση Αμοιβή (A 4) 

– Ίση μεταχείριση στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής 

ασφάλισης (A 5-13) 

– Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας 

(A14-16) 

– Δικονομικά ζητήματα (ένδικα μέσα και βάρος της απόδειξης, A 

17-19) 

•Και ορισμένες σημαντικές γενικές διατάξεις και έννοιες 

– Π.χ. Θετική δράση (A3), ορισμοί (A2), θυματοποίηση (A24) 



συνέχεια 

Ίση Αμοιβή (A 4) 

•Ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας 

•Απαγόρευση τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων 

διακρίσεων 

•Ευρύς ορισμός της «αμοιβής»  

•Επιτάσσει κριτήρια «ουδέτερα ως προς το φύλο» στα 

συστήματα επαγγελματικής κατάταξης 

 



συνέχεια 

Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και τις συνθήκες εργασίες (A 14-

16) 

•Απαγόρευση άμεσων και έμμεσων διακρίσεων ως προς: 

– Την πρόσβαση στην απασχόληση, την αυτο-απασχόληση, 

συμπεριλαμβανόμενων των κριτηρίων επιλογής και προαγωγής 

– Την πρόσβαση στην κατάρτιση και την εργασιακή εμπειρία 

– Την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας 

(συμπεριλαμβανόμενης της απόλυσης και των αποδοχών) 

– Τη συμμετοχή και τη δραστηριοποίηση σε συνδικαλιστικές/ 

επαγγελματικές ενώσεις 

– Βλ. εξαίρεση για τις πραγματικές επαγγελματικές προϋποθέσεις 

στο άρθρο A 14(2) 

•Κατοχύρωση της μητρότητας, της πατρότητας και της γονικής 

άδειας 

 

 



4. Τα πρόσωπα στα οποία αφορά η οδηγία 

Διατάξεις για την Ίση Αμοιβή 

•«εργαζόμενοι» (βλ. υπόθεση C-256/01, Allonby) 

– Αντίστοιχη της έννοιας του «εργαζόμενου» στο πλαίσιο 

της Ελευθερίας της Κυκλοφορίας των Εργαζόμενων  

Διατάξεις της Οδηγίας 2006/54 για την ίση 

μεταχείριση  

•Έμφαση στην «απασχόληση, την αυτο-απασχόληση 

και την εργασία» 

 

 



5. Άμεσες Διακρίσεις 
A 2 §1α της Αναδιατυπωμένης Οδηγίας 

 «όταν ένα πρόσωπο υφίσταται λόγου φύλου μεταχείριση λιγότερο 

ευνοϊκή από αυτήν που υφίσταται ή υπέστη ή θα υφίστατο ένα άλλο 

πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση» 

•Η σύγκριση δεν αφορά απαραιτήτως άτομο που απασχολείται 

ταυτόχρονα (υπόθεση 129/79, Macarthys) 

•Υποθετικός όρος σύγκρισης (με εξαίρεση τις απαιτήσεις για ίση 

αμοιβή - Macarthys?) 

•Μία και μόνο πηγή διακρίσεων? (Υπόθεση C- 256/06, Allonby) 

•Περιλαμβάνει 

– Διακρίσεις λόγω σχέσεων με άλλα άτομα (C-303/06, Coleman) 

– Διακρίσεις στην αγγελία για την θέση εργασίας (υπόθεση 177/88 

Dekker, C-54/07, Firma Feryn) 

•Αδικαιολόγητα – Αλλά γνήσια επαγγελματικά προσόντα A 14 (και 

θετική δράση) 

 



6. Έμμεσες Διακρίσεις 

Άρθρο 2 §1β της Αναδιατυπωμένης Οδηγίας 

 «όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο 

ή πρακτική θα μπορούσε να θέσει σε ιδιαίτερα μειονεκτική 

θέση πρόσωπα ενός φύλου σε σύγκριση με πρόσωπα του 

άλλου φύλου, εκτός εάν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η 

πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά από νόμιμο στόχο, και 

τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι πρόσφορα 

και αναγκαία» 

•«Θα μπορούσε να θέσει» – αρκεί το δυνητικά άνισο 

αποτέλεσμα 

•«Ιδιαίτερα μειονεκτική θέση» – εγκαταλείπεται η άποψη για 

μία «στατιστικά σημαντική» μειονεκτική θέση (όπως στην 

υπόθεση C-167/97, Seymour Smith) 



6. συνέχεια 

•  Δικαιολογητικοί λόγοι  

• Υπόθεση C-170/84, Bilka-Kaufhaus – 

επιχειρηματική ανάγκη 

• Υπόθεση C-197/92, Enderby  - δυνάμεις της 

αγοράς  

 

• Υπόθεση C-17/05, Cadman – χρόνος 

υπηρεσίας 



7. Συμπεράσματα 

• Το πιο καίριο κομμάτι της κοινωνικής νομοθεσίας 

της ΕΕ  

• Τομέας «σε μετάβαση» 

• Υπολειπόμενος κατακερματισμός πηγών και 

εννοιών 

• Εναπομένουσες εθνικές παραλλαγές 

 

• Συνιστώμενη βιβλιογραφία 
• C. Barnard, EU Employment Law (OUP, 2012) 

• E. Ellis and P. Watson, EU Anti-Discrimination Law (OUP, 2012) 

 


