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ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: 

ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΕ

Tomas Davulis

Πανεπιστήμιο Vilnius 

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης χρηματοδοτείται υπό το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα 
και Ιθαγένεια» 2014-2020

ΟΡΙΣΜΟΙ

2

Μέσες (ακαθάριστες) ωριαίες αποδοχές ανδρών - Μέσες (ακαθάριστες) ωριαίες αποδοχές 
γυναικών
___________________________________________________________________________
Μέσες (ακαθάριστες) ωριαίες αποδοχές ανδρών (4)

01 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ 

ΦΥΛΩΝ

Διαφορά μεταξύ της μέσης (στο σύνολο 

της οικονομίας) αμοιβής ανδρών και 

γυναικών εργαζομένων.

Σχετική διαφορά στις μέσες ακαθάριστες 

ωριαίες απολαβές των γυναικών στο 

σύνολο της οικονομίας (EU COM).

02 ΜΗ- ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ (ΑΠΟΛΥΤΟ) 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ

Εν δυνάμει διάκριση όσον αφορά την 

αμοιβή και διαφορές στην αμοιβή βάσει 

αντικειμενικών παραγόντων.

03 ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ

Αμοιβή διορθωμένη σύμφωνα με τα 

ατομικά χαρακτηριστικά που μπορούν να 

εξηγήσουν εν μέρει την διαφορά στις 

απολαβές.
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ΜΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ

3

Το μη διορθωμένο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων (% διαφορά μέσων ακαθάριστων ωριαίων 
αποδοχών μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων, ως % ακαθάριστων αποδοχών ανδρών, μη διορθωμένη 
μορφή) Πηγή: Ευρωπαϊκή  Επιτροπή, 2014

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

‘Εξηγήσεις διαφορών’, ‘αντικειμενικοί 
λόγοι’, κλπ.

- Διαφορές μεταξύ ατόμων (ηλικία, επαγγελματική εμπειρία, 

εκπαίδευση, επιλογές σταδιοδρομίας) 

- Διαφορές μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
- Εργασιακό σχήμα, π.χ. εργασία μερικής απασχόλησης
- Συγκέντρωση ενός φύλου σε συγκεκριμένες οικονομικές 

δραστηριότητες (οριζόντιος ή ‘κλαδικός διαχωρισμός των 
φύλων’)

- Συγκέντρωση ενός φύλου σε συγκεκριμένα επαγγέλματα
(κάθετος ή ‘επαγγελματικός διαχωρισμός των φύλων’, ‘γυάλινη 
οροφή’))

- Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων (κλάδος βιομηχανίας, μέγεθος 
επιχείρησης κλπ.) 4
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Πηγή: Denis Leythienne, Piotr Ronkowski. A decomposition of the unadjusted gender pay gap 

using Structure of Earnings Survey data. Eurrostat WP, 2018. 

Πηγή: Denis Leythienne, Piotr Ronkowski. A decomposition of the unadjusted gender pay gap using 

Structure of Earnings Survey data. Eurrostat WP, 2018. 

Ποια είναι η νομοθεσία? Και ποια η πολιτική? Ποιο είναι το επίπεδο ανταπόκρισης?

Τί δεν μπορεί  να εξηγηθεί (στερεότυπα, υποτίμηση, διάκριση) 

Συμβολή της διάκρισης βάσει φύλου στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο 
φύλων

- Άνιση αμοιβή για την ίδια εργασία
- Άνιση αμοιβή για εργασία «ίσης αξίας»

Χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης γυναικών

Λιγότερες δεδουλευμένες ώρες                                                      Επιπτώσεις διαχωρισμού των φύλων

Κλαδικός και επαγγελματικός διαχωρισμός

Άνιση αμοιβή για ίση εργασία                                                       Μη-διορθωμένο μισθολογικό χάσμα 

μεταξύ των δύο φύλων

Σχήμα 4: Επιπτώσεις του διαχωρισμού των φύλων
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ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Σε παγκόσμιο επίπεδο
Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας

- Σύμβαση ‘Ισης Εργασίας 100 του1951

Ηνωμένα Έθνη
- Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεως 

κατά των Γυναικών (CEDAW) 1979

Σε περιφερειακό επίπεδο
Συμβούλιο της Ευρώπης

- Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης1961
- Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 1950, Αρθ. 

14, Πρωτόκολλο 12 

Σε εθνικό επίπεδο (ΗΒ 2017, Νορβηγία, Ισλανδία 2017, κλπ.)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

Πρωτογενής νομοθεσία - ΣΛΕΕ
Πρώην άρθ. 119 (1) EOK, πρώην 141 ΕΚ – νυν 157 (1) ΣΛΕΕ

Αρχικός οικονομικός στόχος– ρήτρα συνδεόμενη με τον διακρατικό 
ανταγωνισμό

8

ΡΩΜΗ ( 1 9 5 7 )

ΜΑΑΣ Τ Ρ Ι Χ Τ ( 1 9 9 2 )

ΑΜ Σ Τ Ε Ρ Ν Τ ΑΜ ( 1 9 9 7 )

Άρθρο 119
Κάθε Κράτος Μέλος εξασφαλίζει την έναρξη κατά το πρώτο στάδιο και ακολούθως την 
διατήρηση της εφαρμογής της αρχής ίσης αμοιβής για ίση εργασία μεταξύ ανδρών και 
γυναικών εργαζομένων.

Άρθρο 6
1. Κάθε Κράτος Μέλος εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της 
αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων για όμοια εργασία.

'Αρθρο 119
1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της 
αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής 
αξίας.
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ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
(ΔΕΕ)

Εκτεταμένη και εντατική ερμηνεία του 

άρθ. 119 (1) ΕΟΚ=157(1) ΣΛΕΕ

1.Άμεσο αποτέλεσμα

2.Οριζόντιο άμεσο αποτέλεσμα

3.Κατάταξη της αρχής του Ενωσιακού νομικού 

συστήματος
- “Η αρχή της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών εργαζομένων για 

εργασία ίσης αξίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ίδρυσης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας”
✦ ΔΕΕ 43/75 Defrenne II

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
(ΔΕΕ)

Εκτεταμένη και εντατική ερμηνεία του 

άρθ. 119 (1) ΕΟΚ=157(1) ΣΛΕΕ

4. Διττός σκοπός – οικονομικός και κοινωνικός

✦ ΔΕΕ 43/75 Defrenne II

5. Σκοπός πρωτίστως κοινωνικός

«Η άρση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ
εγκατεστημένων σε διάφορα κράτη μέλη επιχειρήσεων,
έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με τον επιδιωκόμενο με την εν λόγω
διάταξη κοινωνικό σκοπό, ο οποίος συνιστά έκφραση θεμελιώδους
ανθρώπινου δικαιώματος»

✦ C-270/97 Sievers u. Schrage
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ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οδηγία 75/117/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της αρχής της 
ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών 

Βάση– πρώην άρθ. 100 ΕΟΚ – οικονομικο-πολιτική αρμοδιότητα
- προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων των κρατών μελών, οι οποίες έχουν άμεση επίπτωση στην 
εγκαθίδρυση ή τη λειτουργία της κοινής αγοράς

Εκ της 15.8.2009 – άρθ. 4 Οδηγία 2006/54/ΕΚ (αναδιατύπωση)

- Βάση – 157 (3) ΣΛΕΕ (πρώην άρθ. 141 (3) ΕΚ) αρμοδιότητα 
περί κοινωνικής πολιτικής -

- «μέτρα για την διασφάλιση της εφαρμογής της αρχής ίσων ευκαιριών και 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής ίσης αμοιβής για ίση 
εργασία ή εργασία ίσης αξίας»

ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ 
ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

1.Κατάταξη ως θεμελιώδες δικαίωμα

2.Αναγνώριση μεταξύ των «νέων» 
θεμελιωδών δικαιωμάτων

- Νομολογία ΔΕΕ
- Έγγραφα θεμελιωδών δικαιωμάτων ΕΕ

(άρθ. 23 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 2000 της ΕΕ) 

3.Παράγωγο δίκαιο περί ισότητας (πχ. Οδηγίες 

2000/78/EΚ, 2000/43/EΚ)
- “Η Οδηγία δεν προσθέτει κάτι στην Συνθήκη επί της ουσίας” 

(ΔΕΕ Jenkins)
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ΑΡΧΗ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθ. 157 ΣΛΕΕ (πρώην 141 EΚ) Άρθ. 4 Οδηγία 2006/54/EC

Βασική διάταξη

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της 
ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια 
εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας.

Για όμοια εργασία ή για εργασία στην οποία 
αποδίδεται η αυτή αξία, καταργούνται οι άμεσες και 
έμμεσες διακρίσεις λόγω φύλου όσον αφορά όλα τα 
στοιχεία και τους όρους αμοιβής.

Επεξηγήσεις

Η ισότητα αμοιβής, χωρίς διακρίσεις φύλου, συνεπάγεται:

(α) ότι η αμοιβή που παρέχεται για όμοια εργασία που αμείβεται 
κατ’ αποκοπή  καθορίζεται με βάση την ίδια μονάδα μετρήσεως;

(b)Ότι η αμοιβή που παρέχεται για εργασία που αμείβεται με 
βάση τη χρονική διάρκεια είναι η ίδια για όμοια θέση εργασίας

Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιείται σύστημα 
επαγγελματικής κατάταξης για τον καθορισμό των 
αμοιβών, το σύστημα αυτό βασίζεται σε κοινά κριτήρια 
για τους εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες και 
επιβάλλεται κατά τρόπο που να αποκλείει τις διακρίσεις 
που βασίζονται στο φύλο.

Ορισμοί

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «αμοιβή» 
νοούνται οι συνήθεις βασικοί ή κατώτατοι μισθοί ή αποδοχές και 
όλα τα άλλα οφέλη, που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα, σε 
χρήματα ή σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόμενο, λόγω 
της σχέσεως εργασίας

Διασύνδεση πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ I

1. Αποδέκτες (Άρθ. 157 ΣΛΕΕ)
1.Μόνον τα Κράτη Μέλη?

- Νομοθέτης

- Λοιποί δημιουργοί κανονιστικών πράξεων

- Συμβαλλόμενα μέρη σε συλλογικές διαπραγματεύσεις

✦ ΔΕΕ C-284/02 Sass

- Εργοδότης? Ναι

- Άμεσο κάθετο και οριζόντιο αποτέλεσμα

- Εργαζόμενοι δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

2. Αποδέκτες (Άρθ. 4 D2006/54/ΕΚ)



04.06.2019

8

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ II

H έννοια του «εργαζομένου»

1. Έννοια υπό το Κοινοτικό δίκαιο
- “δεν μπορεί να οριστεί  βάσει της νομοθεσίας των Κρατών Μελών 

αλλά έχει Κοινοτικό νόημα. Επιπροσθέτως, δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί περιοριστικά’ 

✦ ΔΕΕ C-256/01 Allonby

- «ένα άτομο το οποίο, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εκτελεί 
καθήκοντα για και υπό την διεύθυνση άλλου ατόμου έναντι 
αμοιβής»

✦ ΔΕΕ 66/85 Lawrie-Blum

2.Παραλληλισμός με την έννοια της ελεύθερης 
κίνησης εργαζομένων (Άρθ. 45 ΣΛΕΕ (πρώην 39 EΚ))

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ III
Η έννοια του «εργαζομένου»

3.Εργαζόμενοι, συμπ. ασκουμένων

4.Δημόσιοι υπάλληλοι συμπ. Στρατιωτικών δυνάμεων

5.Περιορισμοί κάλυψης
- Οιονεί εργαζόμενοι;

- Αυτοαπασχολούμενοι;

- Άρθ. 157 ΣΛΕΕ (πρώην Άρθ. 141 ΕΚ) – σε καμία 

περίπτωση

- Άρθ. 4 Οδηγία 2006/54/EΚ;

- Όχι εθνική έννοια «αυτοαπασχολουμένου»

16
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ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ IV

Εδαφικό πεδίο εφαρμογής

1.Σε περίπτωση ισχύουσας νομοθεσίας 

Κράτους Μέλους

2.Εξαιρέσεις (δεσμευτικές διατάξεις):

- Τόπος εργασίας εντός Κράτους Μέλους

- Τόπος κατοικίας εργαζομένου εντός Κράτους Μέλους

17

ΕΝΝΟΙΑ ‘ΑΜΟΙΒΗΣ’ 

1.Ευρύς ορισμός
Άρθ. 157 ΣΛΕΕ(πρώην άρθ. 141 EΚ)

- Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως 
«αμοιβή» νοούνται

- οι συνήθεις βασικοί ή κατώτατοι μισθοί ή αποδοχές και όλα τα 
άλλα οφέλη, 

- σε χρήματα ή σε είδος, 
- που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα στον εργαζόμενο,
- λόγω της σχέσεως εργασίας, 
- από τον εργοδότη.

18
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ΕΝΝΟΙΑ ‘ΑΜΟΙΒΗΣ’ 
Παραδείγματα:

1. Συνήθεις μισθοί και αποδοχές

2. Ταξιδιωτικές παροχές για εργαζομένους και μέλη οικογενείας

✦ΔΕΕ 12/81 Garland

3. Συνέχιση καταβολής μισθών σε περίπτωση ασθενείας

✦ΔΕΕ 171/88 Rinner-Kuehn

4. Παροχές μητρότητας

✦ΔΕΕ C-218/98 Abdoulaye

5. Δώρο Χριστουγέννων

✦ΔΕΕ C-281/97 Krueger

6. Αποζημίωση για την παρακολούθηση μαθημάτων κατάρτισης των μελών του συμβουλίου 
εργαζομένων

✦ΔΕΕ C-360/90 Bötel

7. Αποζημίωση λόγω απόλυσης

✦ΔΕΕ C-262/88 Barber

8. Συντάξεις επιζόντων βάσει συλλογικής σύμβασης εργασίας

✦ΔΕΕ C-109/91 Ten Oever

9. Επίδομα αναμονής (‘Überbrückungsgeld’) που προβλέπεται σε συμφωνία επιχειρήσεως

✦ΔΕΕ C-19/02 Hlozek

10. Λοιπά (εταιρικά αυτοκίνητα, εταιρικές οικίες, μετοχές, δάνεια…

ΕΝΝΟΙΑ ‘ΑΜΟΙΒΗΣ’
- Το γεγονός ότι ορισμένες παροχές καταβάλλονται μετά τη λήξη 

της σχέσεως εργασίας δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να έχουν 

τον χαρακτήρα αμοιβής κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων 
✦ ΔΕΕ C-262/88 Barber

- Όχι διαφοροποίηση μεταξύ διαφόρων τύπων αμοιβής, αλλά 

διαχωρισμός από άλλους εργασιακούς όρους (Άρθ. 14-16 

D2006/54/EΚ)

11.Διέγερση,ικανοποίηση για πίστη;

12.Η μελλοντική επίδοση - ναι
✦ ΔΕΕ C-333/97 Lewen

13.Προαγωγή σε υψηλότερη μισθολογική βαθμίδα (αναβάθμιση 
βάσει διάρκειας απασχόλησης) – όχι
- Το μείζον θέμα έγκειται στον υπολογισμό της απαιτούμενης 

περιόδου και τον ρόλο της άδειας μητρότητας σε αυτό το πλαίσιο
✦ ΔΕΕ C-284/02 Sass



04.06.2019

11

ΕΝΝΟΙΑ ‘ΑΜΟΙΒΗΣ’
14. Συνταξιοδοτικές παροχές = αμοιβή

- η έννοια της αμοιβής δεν περιλαμβάνει τα συστήματα ή τις παροχές 
κοινωνικής ασφαλίσεως που ρυθμίζονται απευθείας από τον νόμο χωρίς καμία 
διαβούλευση στο πλαίσιο της επιχειρήσεως ή του ενδιαφερομένου επαγγελματικού 
κλάδου

✦ ΔΕΕ 23/83 Liefting

- συστήματα επαγγελματικής συνταξιοδότησης

- Συμβατικώς αποκλεισμένο από το εκ του νόμου συνταξιοδοτικό σύστημα - αμοιβή
✦ ΔΕΕ 69/80 Worringham
✦ ΔΕΕ C-262/88 Barber – περιορισμένο προσωρινό αποτέλεσμα

- Σύστημα επαγγελματικής συνταξιοδότησης – αμοιβή
✦ ΔΕΕ C-170/84 Bilka

- Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων - αμοιβή
✦ ΔΕΕ C-7/93 Beune

Καθοριστικός παράγοντας: εάν η σύνταξη καταβάλλεται στον εργαζόμενο λόγω της σχέσεως 
εργασίας μεταξύ αυτού και του πρώην εργοδότη του, δηλαδή βάσει του κριτηρίου της 
σχέσεως εργασίας

Κωδικοποίηση της νομολογίας του 

ΔΕΕ στο Κεφάλαιο 2 “Ίση 

μεταχείριση στα επαγγελματικά 

συστήματα κοινωνικής ασφάλισης” 

της Οδηγίας 2006/54/EΚ

- Αρχή μη-διάκρισης

- Περιορισμένο προσωπικό πεδίο εφαρμογής

- Περιορισμός υλικούς πεδίου εφαρμογής

- εξαιρέσεις
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ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
1. Απαιτείται η εξάλειψη της άνισης μεταχείρισης αλλά όχι οι 

δίκαιες αμοιβές

Αλλά: «η αρχή ίσης αμοιβής προϋποθέτει ότι οι άνδρες και οι 
γυναίκες εργαζόμενοι, στους οποίους εφαρμόζεται η αρχή αυτή, τελούν σε 
πανομοιότυπες ή παρεμφερείς καταστάσεις»

✦ΔΕΕ C-342/93 Gillespie

2. Ίση αμοιβή για ίση εργασία ή εργασία ίσης αξίας

Θα ήταν αντίθετο προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης να εφαρμόζεται ο 
ίδιος κανόνας σε αντικειμενικά διαφορετικές καταστάσεις

✦ΔΕΕ C-19/02 Hlozek

3. Οι συγκρίσιμες καταστάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και οι μη 

συγκρίσιμες καταστάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση

✦ΔΕΕ 106/83 Sermide

23

ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

4. Η ίση μεταχείριση απαιτεί συγκρίσιμες 

καταστάσεις

1. Ίση εργασία
- Πανομοιότυπη εργασία ή εργασία η οποία είναι, σε μεγάλο 

βαθμό, ίδια όσον αφορά το είδος δραστηριότητας, τις 
διαδικασίες

- Καθοριστικός παράγοντας – φύση εργασίας
- Εναλλάξιμοι εργαζόμενοι

- Φύση εργασίας παρά ατομική επίδοση
- Κατάρτιση
- Συνθήκες εργασίας
- Λοιπά;
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ΕΠΙΣΗΣ:

2. Εργασία ίσης αξίας
- Εργασία η οποία μπορεί φαινομενικά να διαφέρει αλλά 

είναι ίσης αξίας εφόσον τίθενται οι ίδιες υψηλές 
απαιτήσεις επί των εργασιακών κριτηρίων – όπως γνώσεις 
και δεξιότητες, προσπάθεια και στρες, ευθύνες, συνθήκες 
στο εργασιακό περιβάλλον

- Ποιοτική προσέγγιση
✦ ΔΕΕ 237/85  Rummler

25

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
1. Άτομο ή ομάδα ατόμων άλλου φύλου

2. Δεν είναι απαραίτητο η δραστηριότητα να 

εκτελείται ταυτόχρονα

3.Σύγκριση με δραστηριότητα χαμηλότερης αξίας

✦ ΔΕΕ C-429/08 Murphy

4. Όχι απαραίτητα ο ίδιος εργοδότης, αλλά η ίδια πηγή (πχ 

συλλογική σύμβαση εργασίας)

1. Δόγμα της «ίδιας πηγής» (Lawrence, Allonby) – όχι στην Οδηγία 

2. Δεν υπάρχει φορέας υπεύθυνος για την ανισότητα, ο οποίος θα 

μπορούσε να αποκαταστήσει την ίση μεταχείριση. Η εν λόγω 

κατάσταση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 

141(1) ΕΚ”
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

5.Βάρος απόδειξης του εργοδότη

6.Στατιστικά στοιχεία

Η καλύτερη μέθοδος συγκρίσεως των στατιστικών
στοιχείων συνίσταται στη σύγκριση των ποσοστών
των εργαζομένων που θίγονται από την εν λόγω διαφορετική
μεταχείριση, αφενός, στο πλαίσιο του ανδρικού
εργατικού δυναμικού και, αφετέρου, των ίδιων ποσοστών στο
πλαίσιο του γυναικείου εργατικού δυναμικού

✦ΔΕΕ C-167/97 Seymour-Smith and Perez

ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

1. Άμεση διάκριση
1.Διαφορετικές ηλικίες συνταξιοδότησης ανδρών και 

γυναικών στα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα

2.Γυναίκες σε άδεια μητρότητας που δεν επωφελούνται 
τυχούσας βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών

✦ΔΕΕ C-66/99 Pedersen

3.Δεν επιτρέπεται δικαιολόγηση

4.Συνεπώς, δυνατότητα διαφορετικής μεταχείρισης 

μόνον:

- Ελλείψει συγκρισιμότητας καταστάσεων

✦ ΔΕΕ C-218/98 Abdulaye

- Πιθανή θετική δράση για την αντιστάθμιση των επαγγελματικών 

μειονεκτημάτων, εφόσον επιτρέπεται
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ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

2. Έμμεση διάκριση
Κριτήρια που θέτουν ουσιαστικά το ένα φύλο σε 

μειονεκτική θέση

- Πρότυπα εργασίας μερικής απασχόλησης
- Διαφοροποίηση βάσει αρχαιότητας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΜΕΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

1. Αντικειμενική εξήγηση
"εάν η επιχείρηση είναι σε θέση να αποδείξει ότι η πρακτική που 

εφαρμόζει ως προς τις αμοιβές μπορεί να δικαιολογηθεί βάσει 

αντικειμενικών παραγόντων ξένων  προς οιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, 

δεν τίθεται θέμα παράβασης του άρθρου 119”

✦ ΔΕΕ 170-84 Bilka

2. Άρθ. 2(2) β) Οδηγία 2006/54/EΚ
“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”.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΜΕΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

3.Πιθανά κριτήρια διαφοροποίησης: 
- ανάγκες της επιχείρησης, κρατικές πολιτικές, συνθήκες αγοράς 

εργασίας
- Εφόσον είναι σημαντικό για την εκτέλεση της εργασίας

1. Ευελιξία (προσαρμοστικότητα σε μεταβλητές ώρες και τόπους 
εργασίας)

2. Επαγγελματική κατάρτιση
3. Αρχαιότητα;

✦ΔΕΕ C-17/05 Cadman
- Δεν απαιτείται ad-hoc δικαιολόγηση, διότι η προϋπηρεσία 

συμβαδίζει με την εμπειρία που καθιστά τον εργαζόμενο ικανό εν 
γένει να εκτελέσει τα καθήκοντα του πιο αποτελεσματικά

- Εκτός εάν ο εργαζόμενος προβαίνει σε πράξεις που θέτουν σε 
αμφισβήτηση το ως άνω συμπέρασμα

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

1. Βάρος αποδείξεως

2. Ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

3. Προς τα άνω ή προς τα κάτω εξίσωση

– Προς τα άνω εξίσωση εφόσον το κριτήριο δεν έχει αλλάξει∙ π.χ. η 
ίδια υψηλότερη αμοιβή για το άτομο/ομάδα ατόμων που έως τώρα 
υφίστατο την διάκριση

✦ΔΕΕ C-231/06 Jonkman

- Όταν το κριτήριο αλλάξει, τότε καθίστανται δυνατές και οι δύο 
πιθανότητες: εξίσωση είτε προς τα άνω είτε προς τα κάτω, π.χ. είτε 
υψηλότερη αμοιβή για όλους είτε χαμηλότερη αμοιβή για όλους.
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