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ΘΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΕΔ: 
ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΘΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
ΣΤΟ ΕΔ
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Θετικές Δράσεις: Ορισμός

• Γενικός περιγραφικός όρος για ένα ευρύ φάσμα μέτρων 
αποσκοπούντων στην άρση ανισοτήτων που είναι προϊόν 
διακρίσεων (κατά το παρόν ή κατά το παρελθόν) με θέσπιση 
ειδικών πλεονεκτημάτων για το υποεκπροσωπούμενο φύλο.

Ορισμός

• Επί τούτου χρησιμοποίηση του φύλου ως κριτηρίου για την 
χορήγηση ειδικού πλεονεκτήματος.

• Υποεκπροσώπηση ως (συνήθης) αναγκαία συνθήκη για την 
διαπίστωση κοινωνικού αποκλεισμού ή μειονεκτήματος.

• Αιτιώδης συνάφεια μεταξυ υποεκπροσώπησης και 
διακρίσεων λόγω φύλου.

• Σκοπός η άρση υφισταμένων ανισοτήτων.

Βασικά χαρακτηριστικά



Θεωρητικό υπόβαθρο: Ερμηνείες της 
Ισότητας και Θετική Δράση

• Όμοια μεταχείριση ομοίων περιπτώσεων (και 
ανόμοια μεταχείριση ανομοίων περιπτώσεων).

• Ουδετερότητα και ατομικότητα. 

• ΘΔ  όχι 

Τυπική 
ισότητα

• Διασφάλιση ισοτιμίας στην πρόσβαση / 
συμμετοχή.

• ΘΔ  ναι αλλά μόνον σε ήπιες μορφές δράσης 

Ισότητα 
ευκαιριών

• De facto ισότητα – έμφαση στο αποτελέσμα. 

• ΘΔ  ναι είτε υπό όρους (ελαστική ποσόστωση) 
είτε άνευ όρων (αυστηρή ποσόστωση) 

Ουσιαστική 
ισότητα



Θετική Δράση: Τυπολογία [I]

Παρακολούθηση

(σύνθεση εργατικού 
δυναμικού)

Επανακαθορισμός

κριτηρίων 
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Μέτρα 
ενθάρρυνσης

(γενικά +
εξατομικευμένα) 

Ελαστικές 
ποσοστώσεις

(tie-break)

Αυστηρές 
ποσοστώσεις



Θετική Δράση: Τυπολογία [II]

Ήπιες δράσεις

Εντοπισμός υποεκπροσώπησης
και ενίσχυση των ευκαιριών

ισότιμης συμμετοχής στην 
αγορά εργασίας.

Γενικά μέτρα (μηχανισμοί 
ελέγχου και κριτήρια 

αξιολόγησης χωρίς 
αποκλεισμούς) ή

εξατομικευμένα μέτρα
(ενθάρρυνση αιτήσεων -

στοχευμένη επιμόρφωση).

Αυστηρές 
δράσεις

Άρση ανισοτήτων και μείωση 
υποεκπροσώπησης μέσω
ειδικών ευργετημάτων / 
προτίμησης σε γυναίκες.

Χρήση ποσοστώσεων για 
βραχυπρόθεσμα 

αποτελέσματα, είτε ελαστικών
(tie-break) είτε αυστηρών

(χωρίς ατομική αξιολόγηση).



Κανονιστικό πλαίσιο κατά το ΕΔ

 Πρωτογενές ΕΔ Άρθρο 157 (4) ΣΛΕΕ

«Προκειμένου να εξασφαλισθεί εμπράκτως η πλήρης ισότητα μεταξύ ανδρών και 
γυναικών στην εργασία, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να 
διατηρήσουν ή να θεσπίσουν μέτρα που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήματα, τα 
οποία διευκολύνουν το λιγότερο εκπροσωπούμενο φύλο να συνεχίσει μια 
επαγγελματική δραστηριότητα ή προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα
στην επαγγελματική σταδιοδρομία.»

 Παράγωγο ΕΔ  Άρθρο 2 (4) Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ, Άρθρο 3 Οδηγίας

2006/54/ΕΚ (μεταξύ άλλων).

 Ισότητα ως δικαίωμα  Άρθρο 23 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

«Η ισότητα γυναικών και ανδρών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τομείς, 
μεταξύ άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές. Η αρχή της ισότητας 
δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη θέσπιση μέτρων που προβλέπουν ειδικά 
πλεονεκτήματα υπέρ του υποεκπροσωπούμενου φύλου.»



EU policy developments: Draft Directive on 
“Women on Boards”

Minimum objective of 40% for members of the under-represented sex for non-
executive members of the boards of publicly listed companies in Europe by 2020
(or 2018 for public undertakings).

“Flexi quota“  obligation for listed companies to set themselves individual, self-
regulatory targets regarding the representation of both sexes among executive 
directors (by 2020 or 2018 for public undertakings) + annual reporting.

Qualification and merit will remain key criteria for selection. 

Member States will have to lay down appropriate and dissuasive sanctions for 
companies in breach of the Directive. 



Νομολογία ΔΕΕ

Case 312/86 Commission v France [1988] 
ECR 6315; C-450/93 

Eckhard Kalanke v 
FreieHansestadt Bremen

ECR [1995] I-03051; C-409/95 Hellmut Marschall v Land 
Nordrhein-Westfalen ECR [1997] I-06363; C-

158/97 Georg Badeck and 
Others ECR [2000] I-01875; 

C-79/99 Julia Schnorbus v 
Land Hessen [2000] ECR

I-10997; C-407/98 Katarina Abrahamsson and Leif Anderson 
v Elisabet Fogelqvist ECR [2000] I-05539;

Joseph Griesmar v Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et Ministre de la 
Fonction publique, de la Réforme de l'Etat et de la Décentralisation [2001] ECR I-09383; 

C-476/99 H. Lommers v Minister van Landbouw, 
Natuurbeheeren Visserij ECR [2002] I-02891; 

C-319/03 Serge Briheche v Ministre de l'Intérieur, Ministre de 
l'Éducation nationale and Ministre de la Justice [2004] ECR I-08807



Νομολογία ΔΕΕ [I]: Τυπική ισότητα;

Επιτροπή κατά Γαλλίας (1988) 
Νόμος που επιτρέπει σε συλλογικές 
συμβάσεις την πρόβλεψη «ειδικών 
προνομίων για γυναίκες» δεν είναι 
συμβατός με την ΟδΙΜ  λόγω της 
γενικότητάς του και της απουσίας 
μηχανισμού περιοδικής 
αναθέώρησης.

Kalanke (1995)  Νόμος που 
προβλέπει κατά προτεραιότητα 
προαγωγή γυναικών υποψηφίων με 
ίσα προσόντα (tie-break) σε τομείς 
στους οποίους υπάρχει 
υποεκπροσώπηση δεν είναι 
συμβατός με την αρχή των ίσων 
ευκαιριών εφόσον παρέχει αυτόματη
προτεραιότητα στις γυναίκες.

Παρ. 14: «[Ο]ρισμένα από τα ειδικά 
προνόμια αφορούν στην προστασία των 
γυναικών λόγω της ιδιότητάς τους ως 
ηλικιωμένων εργαζομένων ή ως γονέων –
κατηγορίες στις οποίες ανηκουν εξίσου 
άδρες και γυναίκες.»

Παρ. 16: «Πάντως, εθνικός κανόνας, ο 
οποίος προβλέπει ότι, επί προαγωγής, οι 
γυναίκες που έχουν ίσα προσόντα με τους 
άνδρες συνυποψήφιους τους απολαύουν 
αυτομάτως προτεραιότητας στους τομείς 
όπου αυτές υποεκπροσωπούνται, 
συνεπάγεται διάκριση που βασίζεται στο 
φύλο.»



Νομολογία ΔΕΕ [II]: Ουσιαστική 
ισότητα;

Marschall (1997)  Νόμος που 
προβλέπει προτίμηση σε γυναίκες 
υποψηφίους με ίσα προσόντα σε τομείς 
στους οποίους υπάρχει 
υποεκπροσώπηση είναι συμβατός με την 
αρχή της ίσης μεταχείρισης εφόσον 
περιλαμβάνει ρήτρα παρέκκλισης, η 
οποία επιτρέπει να ληφθούν υπόψη οι 
ατομικές περιστάσεις των υποψηφίων. 

Badeck (1999)  Ομοίως με Marschall

Παρ. 18: «Ωστόσο, επιβάλλεται να υπομνηστεί 
ότι, δεδομένου ότι το άρθρο 2, παράγραφος 4, 
συνιστά παρέκκλιση από καθιερούμενο με την 
οδηγία ατομικό δικαίωμα, αν το οικείο εθνικό 
μέτρο, το οποίο ευνοεί ειδικά τους 
υποψηφίους θηλυκού φύλου, εξασφαλίζει στις 
γυναίκες απόλυτη και ανεπιφύλακτη προ-
τεραιότητα επί προαγωγής, υπερβαίνει τα 
όρια της εξαιρέσεως που προβλέπει η διάταξη 
αυτή»

Παρ. 23: Ένα πρόγραμμα [θετικής δράσης] 
είναι σύμφωνο με το κοινοτικό δίκαιο

 εφόσον δεν παρέχει αυτομάτως και
ανεπιφυλάκτως προτεραιότητα στις 
γυναίκες υποψήφιες που έχουν ίσα 
προσόντα [...] και

 εφόσον οι υποψηφιότητες υποβάλλονται 
σε αντικειμενική αξιολόγηση
λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτέρων 
καταστάσεων προσωπικού χαρακτήρα
όλων των υποψηφίων.



Νομολογία ΔΕΕ [III]: Τα όρια της 
ουσιαστικής ισότητας

Abrahamsson (2000)  Κανονιστική 
απόφαση που προβλέπει την 
προτίμηση σε γυναίκες υποψηφίους 
με επαρκή προσόντα κατά την 
διαδικασία διορισμού σε θέσεις 
μελών ΔΕΠ, υπό την προϋπόθεση ότι 
υπάρχει υποεκπροσώπηση, δεν είναι 
συμβατή με την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης. Τούτο ισχύει ακόμα και 
αν η θετική δράση δεν εφαρμόζεται 
όταν η διαφορά μεταξύ των 
προσόντων των υποψηφίων είναι 
τόσο μεγάλη ώστε ο διορισμός να 
συνιστά παραβίαση της αξιοκρατίας 
κατά την πρόσληψη.

Παρ. 52: «[Η] κανονιστική ρύθμιση 
παρέχει αυτομάτως προτεραιότητα 
στους υποψηφίους του φύλου που 
εκπροσωπείται ανεπαρκώς, άπαξ αυτοί 
έχουν επαρκή προσόντα [...]»

Παρ. 58: «[Ο] περιορισμός του πεδίου 
εφαρμογής ενός μέτρου θετικής 
διακρίσεως όπως το επίμαχο δεν μπορεί 
να μεταβάλει τον απόλυτο και 
δυνανάλογο χαρακτήρα του.»

Παρ. 64: «[Τ]ο κοινοτικό δίκαιο ουδόλως 
εξαρτά την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε 
απασχόληση από το επίπεδο των προς 
πλήρωση θέσεων. 



Νομολογία ΔΕΕ [IV]: Προϋποθέσεις 

νομιμότητας ΘΔ

Ελαστική 
ποσόστωση

•«Tie-break» μεταξύ υποψηφίων 
με ίσα προσόντα.

•Υποεκπροσώπηση γυναικών στον 
συγκεκριμένο τομέα.

Ρήτρα 
παρέκκλισης

•Ad hoc αξιολόγηση 
ατομικών 
περιστάσεων 
υποψηφίων.  

Ρήτρα λήξης 
ισχύος

•Πρόβλεψη μηχανισμού 
περιοδικής 
επανεξέτασης ή λήξης 
ισχύος. 



Νομολογία ΔΕΕ [V]: Άλλες θετικές 
δράσεις 

Griesmar (2001)  Η αρχή της ισότητας των αμοιβών παραβιάζεται από διάταξη του Συνταξιοδοτικού 
Κώδικα που θεσπίζει ευεργέτημα κατά τον υπολογισμό των συντάξεων των μητέρων, εφόσον το 
ευεργέτημα συναρτάται με την ανατροφή των τέκνων και όχι με την μητρότητα. 

Lommers (2002)  Διάταξη νόμου που εξασφαλίζει περιορισμένο αριθμό επιδοτούμενων θέσεων σε 
βρεφονηπιακό σταθμό μόνο σε γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους είναι συμβατή με την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης, εφόσον προβλέπεται η δυνατότητα  απόλαυσης του ευεργετήματος και από άνδρες σε 
έκτακτες περιπτώσεις.  

Briheche (2004) Διάταξη νόμου που εξαιρεί από το ανώτατο όριο ηλικίας (45 έτη) για την συμμετοχή 
σε διαγωνισμό πρόσληψης επικουρικών διοικητικών υπαλλήλων «γυναίκες που είναι υποχρεωμένες να 
εργαστούν μετά τον θάνατο του συζύγου τους» δίνει απόλυτη και ανεπιφύλακτη προτεραιότητα στις 

γυναίκες και αποκλείει άνδρες που βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση.

Maistrellis (2015) 

• Ως εκ τούτου, κατά το εθνικό δίκαιο, οι μητέρες που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου 
μπορούν πάντοτε να τυγχάνουν γονικής αδείας, ενώ οι πατέρες που έχουν την ίδια ιδιότητα μπορούν 
να τύχουν της αδείας αυτής μόνο σε περίπτωση κατά την οποία η μητέρα του παιδιού τους εργάζεται 
ή ασκεί επάγγελμα.

• Επιπλέον, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 3 της οδηγίας 2006/54, διάταξη όπως η επίμαχη στην 
υπόθεση της κύριας δίκης, αντί εμπράκτως να διασφαλίζει πλήρως την ισότητα ανδρών και γυναικών 
στην επαγγελματική ζωή, μάλλον διαιωνίζει την παραδοσιακή κατανομή των ρόλων μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, καθόσον διατηρεί τη δευτερεύουσα θέση των ανδρών έναντι των γυναικών όσον αφορά 
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους ως γονέων (βλ., σχετικώς, αποφάσεις Lommers, C-476/99, 
EU:C:2002:183, σκέψη 41, και Roca Álvarez, C-104/09, EU:C:2010:561, σκέψη 36).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI:EU:C:2002:183&lang=EL&format=pdf&target=CourtTab
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/redirect/?urn=ecli:ECLI:EU:C:2010:561&lang=EL&format=pdf&target=CourtTab


ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ: 

ΤΟ STATUS QUO ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Είναι οι ποσοστώσεις αναγκαίες;



Συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων

National Parliaments (EU28 - 2017)

Source: EIGE database (http://eige.europa.eu/gender-statistics)



Συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων

National Governments (EU28 - 2017)

Source: EIGE database (http://eige.europa.eu/gender-statistics)



Συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων

National Supreme Courts (EU28 - 2017)

Source: EIGE database (http://eige.europa.eu/gender-statistics)



Συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων

Business – largest publicly listed companies (EU28 - 2017)

Source: EIGE database (http://eige.europa.eu/gender-statistics)



Dr Panos Kapotas
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