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Ο∆ΗΓΙΑ 2006/…./ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

για την εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης 

(αναδιατύπωση) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 141, παράγραφος 3, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης2, 

                                                 

1 EE C 157, 28.6.2005, σ. 83. 
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2005 (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµα 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ………. (δεν έχει δηµοσιευθεί 
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της …… (δεν 
έχει δηµοσιευθεί ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρµογής 

της αρχής της ίσης µεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε 

απασχόληση, την επαγγελµατική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας1, και 

η οδηγία 86/378/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουλίου 1986, για την εφαρµογή της αρχής 

της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής 

ασφάλισης2 έχουν τροποποιηθεί σε σηµαντική έκταση3. Η οδηγία 75/117/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών 

µελών που αφορούν την εφαρµογή της αρχής της ισότητος των αµοιβών µεταξύ 

εργαζοµένων ανδρών και γυναικών4 και η οδηγία 97/80/EΚ του Συµβουλίου, της 

15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε το βάρος αποδείξεως σε περιπτώσεις διακριτικής 

µεταχείρισης λόγω φύλου5 περιλαµβάνουν επίσης διατάξεις που αποσκοπούν στην 

εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών. 

Με την ευκαιρία των νέων τροποποιήσεων των εν λόγω οδηγιών, ενδείκνυται, για λόγους 

σαφήνειας, η αναδιατύπωση των εν λόγω διατάξεων συγκεντρώνοντας σε ένα ενιαίο 

κείµενο τις κύριες διατάξεις στον τοµέα αυτό καθώς και ορισµένες εξελίξεις που απορρέουν 

από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής «∆ικαστήριο»). 

                                                 

1 EE L 39, 14.2.1976, σ. 40. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2002/73/EK (EE L 
269, 5.10.2002, σ. 15). 

2 EE L 225, 12.8.1986, σ. 40. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 96/97/EK (EE L 46, 
17.2.1997, σ. 15). 

3 Βλ. Παράρτηµα Ι, Μέρος Α. 
4 EE L 45, 19.2.1975, σ. 19. 
5 EE L 14, 20.1.1998, σ. 6. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 98/52/EK (EE L 205, 

22.7.1998, σ. 66). 
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(2) Η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί θεµελιώδη αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 2 

και το άρθρο 3, παράγραφος 2, της Συνθήκης και τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου. Οι 

διατάξεις αυτές της Συνθήκης ανακηρύσσουν την ισότητα ανδρών και γυναικών ως 

«καθήκον» και «στόχο» της Κοινότητας και επιβάλλουν θετική υποχρέωση «προαγωγής» 

της στο πλαίσιο όλων των κοινοτικών δραστηριοτήτων. 

(3) Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι το πεδίο εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών δεν µπορεί να περιορισθεί στην απαγόρευση διακρίσεων µε βάση το γεγονός ότι 

ένα πρόσωπο ανήκει στο ένα ή στο άλλο φύλο. Υπό το πρίσµα του σκοπού της και της 

φύσης των δικαιωµάτων που επιδιώκει να διαφυλάξει, έχει επίσης εφαρµογή στις διακρίσεις 

που απορρέουν από την αλλαγή φύλου ενός προσώπου. 

(4) Το άρθρο 141, παράγραφος 3, της Συνθήκης παρέχει τώρα ειδική νοµική βάση για τη λήψη 

κοινοτικών µέτρων που εξασφαλίζουν την αρχή των ίσων ευκαιριών και της ίσης 

µεταχείρισης σε θέµατα απασχόλησης και εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της αρχής της 

ίσης αµοιβής για ίση εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας. 

(5) Τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαγορεύουν επίσης οποιαδήποτε διάκριση βασιζόµενη στο φύλο και κατοχυρώνουν το 

δικαίωµα ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε όλους τους τοµείς, 

συµπεριλαµβανοµένων της απασχόλησης, της εργασίας και της αµοιβής. 
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(6) Η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση αντιβαίνουν προς την αρχή της ίσης 

µεταχείρισης ανδρών και γυναικών και αποτελούν διάκριση λόγω φύλου για τους σκοπούς 

της παρούσας οδηγίας. Οι µορφές αυτές διάκρισης δεν παρατηρούνται µόνο στον χώρο 

εργασίας, αλλά και στο πλαίσιο της πρόσβασης στην απασχόληση, την επαγγελµατική 

κατάρτιση και την επαγγελµατική εξέλιξη. Θα πρέπει συνεπώς, να απαγορεύονται και να 

υπόκεινται σε αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. 

(7) Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι εργοδότες και οι υπεύθυνοι για την 

επαγγελµατική κατάρτιση να λαµβάνουν µέτρα καταπολέµησης όλων των µορφών 

διακριτικής µεταχείρισης λόγω φύλου, και ιδίως προληπτικά µέτρα για την παρενόχληση 

και τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας, αλλά και στο πλαίσιο της πρόσβασης 

στην απασχόληση, επαγγελµατική κατάρτιση και την επαγγελµατική εξέλιξη, σύµφωνα µε 

το εθνικό δίκαιο και την εθνική πρακτική. 

(8) Η αρχή της ίσης αµοιβής για όµοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας όπως θεσπίζεται 

στο άρθρο 141 της Συνθήκης και κατά πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου αποτελεί 

σηµαντική πτυχή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών και ουσιώδες και 

αναπόσπαστο τµήµα του κοινοτικού κεκτηµένου, συµπεριλαµβανόµενης της νοµολογίας 

του ∆ικαστηρίου όσον αφορά τις διακρίσεις λόγω φύλου. Είναι, συνεπώς, σκόπιµο να 

προβλεφθεί περαιτέρω η εφαρµογή της. 
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(9) Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του ∆ικαστηρίου, προκειµένου να εξακριβώνεται αν οι 

εργαζόµενοι εκτελούν την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, θα πρέπει να προσδιορίζεται 

κατά πόσον οι εν λόγω εργαζόµενοι µπορούν να θεωρούνται ότι ευρίσκονται σε συγκρίσιµη 

κατάσταση, λαµβάνοντας υπόψη ένα φάσµα παραγόντων, όπως τη φύση της εργασίας και 

τις συνθήκες κατάρτισης και εργασίας. 

(10) Το ∆ικαστήριο έχει ορίσει ότι, υπό ορισµένες συνθήκες, η αρχή της ίσης αµοιβής δεν 

περιορίζεται σε περιπτώσεις στις οποίες άνδρες και γυναίκες εργάζονται για τον ίδιο 

εργοδότη. 

(11) Τα κράτη µέλη θα πρέπει, σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους, να συνεχίσουν να 

ασχολούνται µε το γεγονός ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αµείβονται λιγότερο από τους 

άνδρες και ότι ο διαχωρισµός των φύλων συνεχίζει να είναι έντονος στην αγορά εργασίας, 

µε τρόπους όπως οι ευέλικτες ρυθµίσεις του χρόνου εργασίας, οι οποίες δίνουν τη 

δυνατότητα τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες να εναρµονίσουν καλύτερα την 

οικογενειακή µε την επαγγελµατική ζωή. Τούτο προϋποθέτει επίσης κατάλληλες ρυθµίσεις 

για τη γονική άδεια των οποίων µπορούν να επωφελούνται αµφότεροι οι γονείς, καθώς και 

τη δηµιουργία προσβάσιµων και οικονοµικά προσιτών εγκαταστάσεων για τη φύλαξη των 

παιδιών και τη φροντίδα των εξαρτηµένων προσώπων. 

(12) Θα πρέπει να εγκριθούν ειδικά µέτρα για να εξασφαλίζεται η εφαρµογή της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και για να ορισθεί 

σαφέστερα το πεδίο εφαρµογής της. 
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(13) Με την απόφαση της 17ης Μαΐου 1990 στην υπόθεση C-262/88 1, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι 

όλες οι µορφές επαγγελµατικών συντάξεων αποτελούν στοιχείο αµοιβής κατά την έννοια 

του άρθρου 141 της Συνθήκης. 

(14) Καίτοι η έννοια της αµοιβής κατά την έννοια του άρθρου 141 της Συνθήκης δεν 

περιλαµβάνει τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, έχει πλέον καθορισθεί σαφώς ότι ένα 

συνταξιοδοτικό σύστηµα για δηµόσιους υπαλλήλους εµπίπτει στο πεδίο της αρχής της ίσης 

αµοιβής εάν οι παροχές που οφείλονται βάσει του συστήµατος καταβάλλονται στον 

εργαζόµενο λόγω της εργασιακής του σχέσης µε τον εργοδότη του δηµόσιου τοµέα, παρά το 

γεγονός το εν λόγω σύστηµα αποτελεί τµήµα γενικού εκ του νόµου συστήµατος. Σύµφωνα 

µε τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου στις υποθέσεις C-7/932 και C-351/003, η προϋπόθεση 

αυτή πληρείται αν το συνταξιοδοτικό σύστηµα αφορά συγκεκριµένη κατηγορία 

εργαζοµένων και οι παροχές του συνδέονται άµεσα µε την περίοδο υπηρεσίας και 

υπολογίζονται αναφορικά µε τον τελευταίο µισθό του δηµόσιου υπαλλήλου. Για λόγους 

σαφήνειας, είναι εποµένως σκόπιµο να υπάρξει σχετική ειδική πρόβλεψη. 

                                                 

1 C-262/88: Barber κατά Guardian Royal Exchange Assurance Group (Συλλ. 1990, σ. 
I-1889). 

2 C-7/93: Bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds κατά G. A. Beune (Συλλ. 1994, 
σ. I-4471). 

3 C-351/00: Pirkko Niemi (Συλλ. 2002, σ. I-7007). 
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(15) Το ∆ικαστήριο επιβεβαίωσε ότι, ενώ οι εισφορές των µισθωτών σε συνταξιοδοτικά 

συστήµατα τα οποία εγγυώνται καθορισµένη οριακή παροχή για άνδρες και γυναίκες 

καλύπτονται από το άρθρο 141 της Συνθήκης, η τυχόν ανισότητα των εργοδοτικών 

εισφορών, που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο συστηµάτων καθορισµένων παροχών, 

χρηµατοδοτούµενων µε κεφαλαιοποίηση λόγω της χρησιµοποίησης διαφορετικών 

αναλογιστικών παραγόντων ανάλογα µε το φύλο, δεν εµπίπτει στην ίδια διάταξη. 

(16) Παραδείγµατος χάριν, όσον αφορά τα συστήµατα µε καθορισµένες παροχές, 

χρηµατοδοτούµενα µε κεφαλαιοποίηση, ορισµένα στοιχεία, όπως η µετατροπή µέρους µιας 

περιοδικής σύνταξης σε κεφάλαιο, η µεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, η σύνταξη 

επιζώντος καταβλητέα στον δικαιούχο έναντι παραίτησής του από µέρος της ετήσιας 

σύνταξης ή η µειωµένη σύνταξη όταν ο εργαζόµενος επιλέγει πρόωρη συνταξιοδότηση, 

µπορεί να είναι άνισα, εφόσον η ανισότητα των ποσών οφείλεται στις συνέπειες της 

χρησιµοποίησης διαφορετικών αναλογιστικών συντελεστών σύµφωνα µε το φύλο κατά τον 

χρόνο εφαρµογής της χρηµατοδότησης του συστήµατος. 

(17) Έχει αναγνωρισθεί ότι οι παροχές που καταβάλλονται στο πλαίσιο επαγγελµατικού 

συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης δεν θεωρούνται αποδοχές καθόσον αντιστοιχούν σε 

περιόδους απασχόλησης προγενέστερες της 17ης Μαΐου 1990, µε εξαίρεση τους 

εργαζοµένους ή τους εξ αυτών έλκοντες δικαιώµατα, οι οποίοι είχαν ασκήσει ένδικη 

προσφυγή ή καταθέσει αντίστοιχη ένσταση σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο πριν 

από την ηµεροµηνία αυτή. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να περιορισθεί αναλόγως η 

εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης. 
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(18) Το ∆ικαστήριο έχει κατ’ επανάληψη αποφανθεί ότι το πρωτόκολλο Barber1 δεν θίγει το 

δικαίωµα υπαγωγής σε επαγγελµατικό συνταξιοδοτικό σύστηµα και ότι ο περιορισµός των 

χρονικών συνεπειών της απόφασης στην υπόθεση C-262/88 δεν ισχύει για το δικαίωµα 

υπαγωγής σε επαγγελµατικό συνταξιοδοτικό σύστηµα. Το ∆ικαστήριο αποφάνθηκε επίσης 

ότι οι εθνικοί κανόνες σχετικά µε τις προθεσµίες για την άσκηση προσφυγής βάσει του 

εθνικού δικαίου µπορούν να αντιτάσσονται στους εργαζόµενους που προβάλλουν δικαίωµα 

υπαγωγής σε επαγγελµατικό συνταξιοδοτικό σύστηµα, κατά το µέτρο που οι κανόνες αυτοί 

δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί όσον αφορά τις προσφυγές αυτού του είδους σε σχέση µε 

ανάλογες αγωγές εσωτερικής φύσεως και ότι δεν καθιστούν πρακτικώς αδύνατη την 

άσκηση δικαιωµάτων που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο. Το ∆ικαστήριο έκρινε 

επίσης ότι το γεγονός ότι ο εργαζόµενος µπορεί να αξιώσει αναδροµικά την υπαγωγή του σε 

επαγγελµατικό συνταξιοδοτικό σύστηµα δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση 

καταβολής των εισφορών για το διάστηµα της αναδροµικής υπαγωγής. 

(19) Η εξασφάλιση ίσης πρόσβασης στην απασχόληση και στην επαγγελµατική κατάρτιση που 

οδηγεί στην απασχόληση είναι θεµελιώδης για την εφαρµογή της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα απασχόλησης και επαγγέλµατος. 

Οποιαδήποτε εξαίρεση από την αρχή αυτή θα πρέπει, εποµένως, να περιορίζεται στις 

επαγγελµατικές δραστηριότητες, οι οποίες, εκ φύσεως ή λόγω του πλαισίου εντός του 

οποίου εκτελούνται, απαιτούν την απασχόληση προσώπου συγκεκριµένου φύλου, εφόσον ο 

επιδιωκόµενος στόχος είναι νόµιµος και σύµφωνος µε την αρχή της αναλογικότητας. 

                                                 

1 Πρωτόκολλο 17 και άρθρο 141 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
(1992). 
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(20) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, συµπεριλαµβανοµένου του 

δικαιώµατος των προσώπων να ιδρύουν µε άλλους συνδικαλιστικές ενώσεις και να 

προσχωρούν σε αυτές για την υπεράσπιση των συµφερόντων τους. Τα µέτρα κατά την 

έννοια του άρθρου 141, παράγραφος 4, της Συνθήκης ενδέχεται να περιλαµβάνουν την 

εγγραφή σε οργανώσεις ή συλλόγους µε κύριο στόχο την πρακτική προαγωγή της αρχής της 

ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών ή τη συνέχιση της δραστηριότητας των εν λόγω 

οργανώσεων ή συλλόγων. 

(21) Η απαγόρευση των διακρίσεων δεν θα πρέπει να θίγει τη διατήρηση ή τη θέσπιση µέτρων τα 

οποία προλαµβάνουν ή αντισταθµίζουν τα µειονεκτήµατα που υφίσταται µια οµάδα 

προσώπων ενός φύλου. Τα µέτρα αυτά επιτρέπουν την ίδρυση οργανώσεων προσώπων ενός 

µόνον φύλου, εφόσον κύριος στόχος τους είναι η προαγωγή των ειδικών αναγκών των 

προσώπων αυτών και η προαγωγή της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών. 

(22) Σύµφωνα µε το άρθρο 141, παράγραφος 4, της Συνθήκης, προκειµένου να εξασφαλισθεί 

εµπράκτως η πλήρης ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία, η αρχή της ίσης 

µεταχείρισης δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν µέτρα τα οποία 

προβλέπουν συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα µε σκοπό να διευκολύνεται η άσκηση 

επαγγέλµατος από το υποεκπροσωπούµενο φύλο ή να αµβλύνονται ή να αντισταθµίζονται 

τυχόν µειονεκτήµατα στην επαγγελµατική σταδιοδροµία. ∆εδοµένης της υφιστάµενης 

κατάστασης και λαµβανοµένης υπόψη της ∆ήλωσης 28 της Συνθήκης του Άµστερνταµ, τα 

κράτη µέλη θα πρέπει καταρχήν να επιδιώξουν τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην 

επαγγελµατική ζωή. 
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(23) Από τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου καθίσταται σαφές ότι η δυσµενής µεταχείριση των 

γυναικών που συνδέεται µε την εγκυµοσύνη ή τη µητρότητα συνιστά άµεση διάκριση λόγω 

φύλου. Η µεταχείριση αυτή θα πρέπει, εποµένως, να περιλαµβάνεται ρητά στην παρούσα 

οδηγία. 

(24) Το ∆ικαστήριο αναγνωρίζει παγίως ως θεµιτή, όσον αφορά την αρχή της ίσης µεταχείρισης, 

την προστασία της βιολογικής κατάστασης της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης 

και της λοχείας καθώς και τη θέσπιση µέτρων προστασίας της µητρότητας ως µέσο 

επίτευξης ουσιαστικής ισότητας. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει, συνεπώς, να θίγει την 

οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά µε την εφαρµογή 

µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των 

εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων1. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 

να θίγει την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1996, σχετικά µε τη 

συµφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη 

CES.2 

                                                 

1 ΕΕ L 348, 28.11.1992, σ. 1. 
2 ΕΕ L 145, 19.6.1996, σ. 4. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 97/75/ΕΚ (ΕΕ L 10, 

16.1.1998, σ. 24). 
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(25) Για λόγους σαφήνειας, κρίνεται επίσης σκόπιµο να προβλεφθεί ρητά η προστασία των 

εργασιακών δικαιωµάτων των γυναικών µε άδεια µητρότητας, και ιδίως το δικαίωµά τους 

να επιστρέφουν στην ίδια ή ισοδύναµη θέση χωρίς επιδείνωση των όρων και των συνθηκών 

εργασίας λόγω της χρήσης αυτής της άδειας και να επωφελούνται από οποιαδήποτε 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας την οποία θα εδικαιούντο κατά την απουσία τους. 

(26) Στο ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000, σχετικά µε 

την ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών στην επαγγελµατική και οικογενειακή ζωή1, 

τα κράτη µέλη είχαν ενθαρρυνθεί να εξετάσουν το ενδεχόµενο παροχής από τα αντίστοιχα 

νοµικά τους συστήµατα ατοµικού και µη µεταβιβάσιµου δικαιώµατος άδειας πατρότητας 

στους εργαζόµενους άνδρες χωρίς να θίγονται τα εργασιακά τους δικαιώµατα. 

(27) Παρόµοια συλλογιστική εφαρµόζεται στη χορήγηση, από τα κράτη µέλη, στους άνδρες και 

στις γυναίκες ενός ατοµικού και µη µεταβιβάσιµου δικαιώµατος για άδεια κατόπιν 

υιοθεσίας ενός παιδιού. Στα κράτη µέλη εναπόκειται να προσδιορίσουν εάν θα χορηγήσουν 

το εν λόγω δικαίωµα για άδεια πατρότητας ή/και υιοθεσίας και να προσδιορίσουν επίσης 

τυχόν όρους, εκτός από την απόλυση και την επιστροφή στην εργασία, που δεν εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 

(28) Η αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης απαιτεί τη θέσπιση 

κατάλληλων διαδικασιών από τα κράτη µέλη. 

(29) Η παροχή κατάλληλων δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών για την επιβολή της 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που επιβάλλει η παρούσα οδηγία είναι ουσιαστική για την 

αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης. 

                                                 

1 ΕΕ C 218, 31.7.2000, σ. 5. 
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(30) Η έγκριση κανόνων σχετικά µε το βάρος αποδείξεως διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο για την 

εξασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Όπως έκρινε 

το ∆ικαστήριο, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι το βάρος αποδείξεως µετακυλίεται στον 

εναγόµενο όταν τεκµαίρεται διάκριση, µε εξαίρεση στην περίπτωση διαδικασίας όπου 

εναπόκειται στο δικαστήριο ή άλλο αρµόδιο εθνικό φορέα να διερευνήσει τα πραγµατικά 

περιστατικά. Είναι πάντως αναγκαίο να διευκρινισθεί ότι η εκτίµηση των γεγονότων από τα 

οποία µπορεί να τεκµαρθεί η ύπαρξη άµεσης ή έµµεσης διάκρισης εξακολουθεί να υπάγεται 

στην αρµοδιότητα των αρµόδιων εθνικών φορέων σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο ή την 

εθνική πρακτική. Επιπλέον, τα κράτη µέλη δύνανται, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, να 

θεσπίζουν αποδεικτικούς κανόνες ευνοϊκότερους για τον ενάγοντα. 

(31) Με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου προστασίας που παρέχει η παρούσα 

οδηγία, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και οι λοιπές νοµικές οντότητες θα πρέπει επίσης να 

δύνανται, σύµφωνα µε τα ορισµένα από τα κράτη µέλη, να κινούν διαδικασίες, είτε εξ 

ονόµατος του θιγοµένου είτε προς υπεράσπισή του, χωρίς να θίγονται εθνικοί δικονοµικοί 

κανόνες όσον αφορά την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση. 
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(32) Λόγω του θεµελιώδους χαρακτήρα του δικαιώµατος αποτελεσµατικής νοµικής προστασίας, 

είναι σκόπιµο να εξασφαλίζεται ότι οι εργαζόµενοι εξακολουθούν να τυγχάνουν της 

προστασίας αυτής ακόµη και µετά τη λήξη της σχέσης από την οποία δηµιουργείται η 

υποτιθέµενη παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Ο εργαζόµενος που 

υπερασπίζεται ή καταθέτει υπέρ ατόµου το οποίο προστατεύεται βάσει της παρούσας 

οδηγίας, θα πρέπει επίσης να τυγχάνει της ίδιας προστασίας. 

(33) Το ∆ικαστήριο έχει κρίνει σαφώς ότι η αρχή της ίσης µεταχείρισης, για να είναι 

αποτελεσµατική, επιβάλλει, η επιδικαζόµενη αποζηµίωση, για οποιαδήποτε παραβίαση, να 

είναι ανάλογη προς την προκληθείσα ζηµία. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο να εξαιρεθεί ο 

προκαθορισµός οποιουδήποτε ανώτατου ορίου για την εν λόγω αποζηµίωση, εκτός αν ο 

εργοδότης µπορεί να αποδείξει ότι η µόνη ζηµία που υπέστη ο αιτών συνεπεία διάκρισης 

κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας ήταν η άρνηση να ληφθεί υπόψη η αίτηση εργασίας 

του. 

(34) Για να βελτιωθεί η αποτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης, τα κράτη 

µέλη θα πρέπει να προωθούν τον διάλογο µεταξύ των κοινωνικών εταίρων και, στο πλαίσιο 

της εθνικής πρακτικής, µε µη κυβερνητικές οργανώσεις. 
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(35) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να προβλέπουν αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές 

κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα 

οδηγία. 

(36) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν µπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά 

από τα κράτη µέλη και µπορούν, συνεπώς, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, 

η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 

5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα 

οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

(37) Προκειµένου να γίνει καλύτερα κατανοητή η διαφορετική µεταχείριση ανδρών και 

γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης, θα πρέπει να συνεχισθεί η ανάπτυξη, 

ανάλυση και διάθεση, στα κατάλληλα επίπεδα, συγκρίσιµων στατιστικών ανά φύλο. 

(38) Η ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης δεν είναι 

δυνατόν να περιορίζεται σε νοµοθετικά µέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη θα 

πρέπει, αντ’ αυτού, να προαγάγουν εντονότερα την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης ως 

προς το πρόβληµα των διακρίσεων στις αµοιβές και την αλλαγή νοοτροπίας, µε τη 

µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών, σε δηµόσιο και ιδιωτικό 

επίπεδο. Ο διάλογος µεταξύ των κοινωνικών εταίρων µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην 

εν λόγω διαδικασία. 
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(39) Η υποχρέωση ενσωµάτωσης της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να 

περιορίζεται στις διατάξεις που αντιπροσωπεύουν ουσιαστική αλλαγή σε σύγκριση µε τις 

παλαιότερες οδηγίες. Η υποχρέωση ενσωµάτωσης των διατάξεων που δεν υφίστανται 

ουσιαστικές αλλαγές προβλέπεται από τις παλαιότερες οδηγίες. 

(40) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών σχετικά µε τις προθεσµίες 

ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής των οδηγιών που περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα Ι, µέρος B. 

(41) Σύµφωνα µε την παράγραφο 34 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας για τη βελτίωση της 

νοµοθεσίας1, τα κράτη µέλη παροτρύνονται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς 

όφελος της Κοινότητας, δικούς τους πίνακες, οι οποίοι να αποτυπώνουν, στο µέτρο του 

δυνατού, την αντιστοιχία µεταξύ της παρούσας οδηγίας και των µέτρων ενσωµάτωσης στο 

εθνικό δίκαιο, και να τους δηµοσιοποιήσουν, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

                                                 

1 ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1. 
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TITΛΟΣ I 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλισθεί η εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 

και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης. 

Για τον σκοπό αυτό, η παρούσα οδηγία περιέχει διατάξεις για την εφαρµογή της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης ως προς: 

(α) την πρόσβαση στην απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένης της επαγγελµατικής εξέλιξης, και 

στην επαγγελµατική κατάρτιση· 

(β) τους όρους εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της αµοιβής· 

(γ) τα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης. 

Περιλαµβάνει επίσης διατάξεις µε σκοπό να εξασφαλίζεται ότι η εφαρµογή αυτή καθίσταται 

αποτελεσµατικότερη µέσω της θέσπισης κατάλληλων διαδικασιών. 
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Άρθρο 2 

Ορισµοί 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

(α) «άµεση διάκριση»: όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φύλου, µεταχείριση 

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

πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση· 

(β) «έµµεση διάκριση»: όταν µια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή 

πρακτική θέτει σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση πρόσωπα ενός φύλου σε σύγκριση µε 

πρόσωπα του άλλου φύλου, 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· 

(γ) «παρενόχληση»: όταν εκδηλώνεται ανεπιθύµητη συµπεριφορά συνδεόµενη µε το 

φύλο ενός προσώπου µε σκοπό ή αποτέλεσµα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του 

προσώπου αυτού και τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, 

ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος· 

(δ) «σεξουαλική παρενόχληση»: όταν εκδηλώνεται οποιαδήποτε µορφή ανεπιθύµητης 

λεκτικής, µη λεκτικής ή σωµατικής συµπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, µε 

σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ατόµου, ιδίως µε τη 

δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού 

περιβάλλοντος· 
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(ε) «αµοιβή»: οι συνήθεις βασικοί ή κατώτατοι µισθοί ή αποδοχές και όλα τα άλλα 

οφέλη, που λαµβάνει ο εργαζόµενος άµεσα ή έµµεσα, σε χρήµατα ή σε είδος, από 

τον εργοδότη βάσει της σχέσης εργασίας· 

(στ) «επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης»: συστήµατα που δεν διέπονται 

από την οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 1978, περί της 

προοδευτικής εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχειρίσεως µεταξύ ανδρών και 

γυναικών σε θέµατα κοινωνικής ασφαλίσεως1 και που έχουν ως αντικείµενο τη 

χορήγηση στους εργαζόµενους, µισθωτούς ή αυτοαπασχολούµενους, στα πλαίσια 

επιχείρησης ή οµάδας επιχειρήσεων, οικονοµικού κλάδου ή επαγγελµατικού ή 

διεπαγγελµατικού τοµέα, παροχών που προορίζονται να συµπληρώσουν ή να 

υποκαταστήσουν τις παροχές των εκ του νόµου συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, 

ανεξαρτήτως του αν η υπαγωγή στα συστήµατα αυτά είναι υποχρεωτική. 

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η διάκριση περιλαµβάνει: 

(α) την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και οποιαδήποτε λιγότερο 

ευνοϊκή µεταχείριση βασιζοµένη στην απόρριψη της εν λόγω συµπεριφοράς ή στην 

υποταγή σ’ αυτήν· 

(β) την εντολή προς διακριτική µεταχείριση ενός προσώπου λόγω φύλου· 

(γ) οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή µεταχείριση γυναίκας λόγω εγκυµοσύνης ή άδειας 

µητρότητας κατά την έννοια της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ. 

Άρθρο 3 

Θετική δράση 

Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν µέτρα κατά το άρθρο 141, παράγραφος 4, 

της Συνθήκης, για να εξασφαλίσουν εµπράκτως πλήρη ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών στην 

επαγγελµατική ζωή. 

                                                 

1 ΕΕ L 6, 10.1.1979, σ. 24. 
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TITΛΟΣ II 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Άρθρο 4 

Απαγόρευση διακρίσεων 

Για την ίδια 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. 

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. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Άρθρο 5 

Απαγόρευση διακρίσεων 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, εξαλείφεται κάθε άµεση ή έµµεση διάκριση λόγω φύλου στα 

επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως όσον αφορά: 

(α) το πεδίο εφαρµογής των συστηµάτων αυτών και τους όρους υπαγωγής στα συστήµατα 

αυτά, 

(β) την υποχρέωση καταβολής εισφορών και τον υπολογισµό τους, 

(γ) τον υπολογισµό των παροχών, συµπεριλαµβανοµένων των προσαυξήσεων λόγω συζύγου 

και προστατευόµενου προσώπου, και τις προϋποθέσεις διάρκειας και διατήρησης του 

δικαιώµατος παροχών. 

Άρθρο 6 

Προσωπικό πεδίο εφαρµογής 

Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται στον ενεργό πληθυσµό, συµπεριλαµβανοµένων των 

αυτοαπασχολουµένων, των εργαζοµένων η δραστηριότητα των οποίων διακόπτεται λόγω 

ασθένειας, µητρότητας, ατυχήµατος ή µη ηθεληµένης ανεργίας και των προσώπων που αναζητούν 

εργασία και στους συνταξιούχους και στους ανάπηρους εργαζοµένους, καθώς και στους εξ αυτών 

έλκοντες δικαιώµατα, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο ή/και την εθνική πρακτική. 



 
15623/7/05 REV 7  CZV/dch 21 
 DG G II  EL 

Άρθρο 7 

Καθ’ ύλην πεδίο εφαρµογής 

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται: 

(α) στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης που εξασφαλίζουν προστασία 

κατά των ακόλουθων κινδύνων: 

(i) ασθένεια, 

(ii) αναπηρία, 

(iii) γήρας, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης πρόωρης συνταξιοδότησης, 

(iv) εργατικό ατύχηµα και επαγγελµατική ασθένεια, 

(v) ανεργία· 

(β) στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπουν άλλες 

κοινωνικές παροχές, σε είδος ή σε χρήµα, και ιδίως παροχές επιζώντων και 

οικογενειακές παροχές, εφόσον οι παροχές αυτές αποτελούν οφέλη που παρέχονται 

από τον εργοδότη στον εργαζόµενο λόγω της απασχόλησής του. 

2. Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται επίσης στα συνταξιοδοτικά συστήµατα για συγκεκριµένη 

κατηγορία εργαζοµένων, όπως οι δηµόσιοι υπάλληλοι, αν οι παροχές που προβλέπονται 

από το σύστηµα καταβάλλονται λόγω της εργασιακής σχέσης µε τον δηµόσιο εργοδότη. 

Το εάν το εν λόγω σύστηµα αποτελεί τµήµα γενικού εκ του νόµου συστήµατος δεν ασκεί 

επιρροή συναφώς. 
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Άρθρο 8 

Εξαιρέσεις από το καθ’ ύλην πεδίο εφαρµογής 

1. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται: 

(α) στις ατοµικές συµβάσεις των αυτοαπασχολουµένων· 

(β) στα συστήµατα των αυτοαπασχολουµένων που έχουν ένα µόνο µέλος· 

(γ) στην περίπτωση των µισθωτών, στις ασφαλιστήριες συµβάσεις στις οποίες δεν 

µετέχει ο εργοδότης· 

(δ) στις προαιρετικές διατάξεις επαγγελµατικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης 

που προσφέρονται ατοµικά στους µετέχοντες για να τους εξασφαλίσουν: 

(i) είτε συµπληρωµατικές παροχές, 

(ii) είτε την επιλογή της ηµεροµηνίας έναρξης των κανονικών παροχών των 

αυτοαπασχολουµένων ή την επιλογή µεταξύ πολλών παροχών· 

(ε) στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης στα οποία οι παροχές 

χρηµατοδοτούνται από εισφορές που καταβάλλουν οι εργαζόµενοι σε εθελοντική 

βάση. 



 
15623/7/05 REV 7  CZV/dch 23 
 DG G II  EL 

2. Το παρόν κεφάλαιο δεν εµποδίζει τον εργοδότη να χορηγήσει συµπληρωµατικό ποσό 

σύνταξης σε άτοµα τα οποία έχουν ήδη συµπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης όσον 

αφορά τη χορήγηση σύνταξης δυνάµει επαγγελµατικού συστήµατος κοινωνικής 

ασφάλισης αλλά τα οποία δεν έχουν ακόµη συµπληρώσει την ηλικία της συνταξιοδότησης 

για τη χορήγηση νόµιµης σύνταξης, µε σκοπό την εξίσωση ή την προσέγγιση του ποσού 

των συνολικών παροχών που καταβάλλεται στα άτοµα αυτά µε το ποσό που καταβάλλεται 

σε ετερόφυλα άτοµα που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση τα οποία έχουν ήδη 

συµπληρώσει την ηλικία της νόµιµης σύνταξης, έως ότου οι δικαιούχοι του 

συµπληρωµατικού ποσού συµπληρώσουν την ηλικία της νόµιµης σύνταξης. 

Άρθρο 9 

Παραδείγµατα διακρίσεων 

1. Στις διατάξεις που αντιβαίνουν προς την αρχή της ίσης µεταχείρισης περιλαµβάνονται οι 

διατάξεις που βασίζονται στο φύλο, είτε άµεσα είτε έµµεσα, προκειµένου: 

(α) να προσδιορίσουν τα πρόσωπα που είναι σε θέση να συµµετάσχουν σε 

επαγγελµατικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης · 

(β) να καθορίσουν τον υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα της συµµετοχής σε 

επαγγελµατικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης · 

(γ) να διαµορφώσουν διαφορετικούς κανόνες σχετικά µε την ηλικία εισόδου στο 

σύστηµα ή µε ελάχιστη διάρκεια της απασχόλησης ή της υπαγωγής στο σύστηµα, 

για τη λήψη παροχών από το σύστηµα αυτό· 
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(δ) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες, εκτός από τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στα στοιχεία (η) και (ι), για την απόδοση των εισφορών όταν ο 

εργαζόµενος αποχωρεί από το σύστηµα χωρίς να έχει συµπληρώσει τις 

προϋποθέσεις που θα του εξασφάλιζαν µεταγενέστερο δικαίωµα για τις 

µακροπρόθεσµες παροχές· 

(ε) να καθορίσουν διαφορετικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση παροχών ή να τις 

περιορίσουν µόνο στους εργαζοµένους του ενός ή του άλλου φύλου· 

(στ) να επιβάλουν διαφορετικά όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση· 

(ζ) να διακόψουν τη διατήρηση ή την απόκτηση δικαιωµάτων κατά τη διάρκεια των 

αδειών λόγω µητρότητας ή για οικογενειακούς λόγους, οι οποίες ορίζονται µε νόµο 

ή σύµβαση και κατά τις οποίες καταβάλλονται αποδοχές από τον εργοδότη· 

(η) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις παροχές, εκτός αν αυτό απαιτείται 

αναγκαστικά προκειµένου να ληφθούν υπόψη αναλογιστικά στοιχεία υπολογισµού, 

τα οποία είναι διαφορετικά για τα δύο φύλα, στην περίπτωση συστηµάτων µε 

καθορισµένες εισφορές· στην περίπτωση συστηµάτων µε καθορισµένες 

παροχές χρηµατοδοτουµένων µε κεφαλαιοποίηση, ορισµένα στοιχεία µπορεί να είναι 

άνισα, εφόσον η ανισότητα των ποσών οφείλεται στις συνέπειες της χρησιµοποίησης 

διαφορετικών αναλογιστικών συντελεστών ανά φύλο κατά την εφαρµογή της 

χρηµατοδότησης του συστήµατος· 

(θ) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις εισφορές των εργαζοµένων· 
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(ι) να καθορίσουν διαφορετικά επίπεδα για τις εισφορές των εργοδοτών, εκτός από: 

(i) την περίπτωση συστηµάτων µε καθορισµένες εισφορές, εάν στόχος είναι η 

εξίσωση ή η προσέγγιση των τελικών παροχών των δύο φύλων· 

(ii) την περίπτωση συστηµάτων µε καθορισµένες παροχές, χρηµατοδοτουµένων µε 

κεφαλαιοποίηση, εφόσον οι εργοδοτικές εισφορές προορίζονται για να 

συµπληρώσουν το χρηµατικό ποσό το οποίο είναι απαραίτητο για να καλυφθεί 

το κόστος των καθορισµένων αυτών παροχών· 

(ια) να προβλέψουν διαφορετικούς κανόνες ή κανόνες που ισχύουν µόνο για τους 

εργαζοµένους συγκεκριµένου φύλου, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται 

στα στοιχεία (η) και (ι), όσον αφορά την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του 

δικαιώµατος για µεταγενέστερες παροχές όταν ο εργαζόµενος αποχωρεί από το 

σύστηµα. 

2. Όταν η χορήγηση των παροχών που απορρέουν από το παρόν κεφάλαιο επαφίεται στη 

διακριτική ευχέρεια των οργάνων διαχείρισης του συστήµατος, τα όργανα αυτά τηρούν 

την αρχή της ίσης µεταχείρισης. 

Άρθρο 10 

Εφαρµογή ως προς τους αυτοαπασχολούµενους 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε οι διατάξεις των επαγγελµατικών 

συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης των αυτοαπασχολουµένων, οι οποίες αντιβαίνουν 

προς την αρχή της ίσης µεταχείρισης, να αναθεωρηθούν το αργότερο έως την 1η 

Ιανουαρίου 1993 ή, για τα κράτη µέλη που προσχώρησαν µετά την ηµεροµηνία αυτή, κατά 

την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής στο έδαφός τους της οδηγίας 86/378/ΕΟΚ. 
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2. Το παρόν κεφάλαιο δεν αποτελεί εµπόδιο προκειµένου τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις, 

που συνδέονται µε περίοδο υπαγωγής σε επαγγελµατικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης 

αυτοαπασχολουµένων, χρονικώς προγενέστερη της αναθεώρησης του συστήµατος αυτού, 

να εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του συστήµατος που ίσχυε κατά την 

περίοδο εκείνη. 

Άρθρο 11 

∆υνατότητα αναβολής ως προς τους αυτοαπασχολούµενους 

Όσον αφορά τα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης των αυτοαπασχολουµένων, τα 

κράτη µέλη µπορούν να αναβάλουν την υποχρεωτική εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης 

όσον αφορά: 

(α) τον καθορισµό της ηλικίας συνταξιοδότησης για τη χορήγηση συντάξεων γήρατος ή 

αποχώρησης καθώς και τις δυνατές συνέπειες για άλλες παροχές: 

(i) είτε έως την ηµεροµηνία κατά την οποία η ίση αυτή µεταχείριση θα επιτευχθεί στα 

εκ του νόµου συστήµατα· 

(ii) είτε, το αργότερο, έως ότου η εφαρµογή της αρχής αυτής επιβληθεί µε οδηγία· 

(β) τη σύνταξη των επιζώντων, έως ότου η αρχή της ίσης µεταχείρισης επιβληθεί συναφώς 

από το κοινοτικό δίκαιο στα εκ του νόµου συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης· 

(γ) την εφαρµογή του άρθρου 9, παράγραφος 1, σηµείο (i), σχετικά µε τη χρήση των 

διαφορετικών αναλογιστικών στοιχείων υπολογισµού έως την 1η Ιανουαρίου 1999 ή, για 

τα κράτη µέλη που προσχώρησαν µετά την ηµεροµηνία αυτή, κατά την ηµεροµηνία 

έναρξης εφαρµογής στο έδαφός τους της οδηγίας 86/378/ΕΟΚ. 
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Άρθρο 12 

Αναδροµική ισχύς 

1. Τα µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου, όσον αφορά τους εργαζοµένους, 

καλύπτουν όλες τις παροχές στο πλαίσιο των επαγγελµατικών συστηµάτων κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλονται σε περιόδους απασχόλησης µεταγενέστερες της 17ης Μαΐου 

1990 και ισχύουν αναδροµικά από την ηµεροµηνία αυτή, µε την επιφύλαξη των 

δικαιωµάτων των εργαζοµένων ή των εξ αυτών ελκόντων δικαιώµατα, οι οποίοι, πριν από 

την ηµεροµηνία αυτή, έχουν ασκήσει ένδικη προσφυγή ή έχουν προβάλλει ισοδύναµη, 

κατά το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο, αξίωση. Στην περίπτωση αυτή, τα µέτρα εφαρµογής 

ισχύουν αναδροµικά από την 8η Απριλίου 1976 και καλύπτουν όλες τις παροχές που 

οφείλονται σε περιόδους απασχόλησης µεταγενέστερες της ηµεροµηνίας αυτής. Για τα 

κράτη µέλη που προσχώρησαν στην Κοινότητα µετά την 8η Απριλίου 1976 και πριν από 

την 17η Μαΐου 1990, η ηµεροµηνία αυτή αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία κατά την 

οποία το άρθρο 141 της Συνθήκης κατέστη εφαρµοστέο στο έδαφός τους. 

2. Η δεύτερη πρόταση της παραγράφου 1 δεν επηρεάζει τους εθνικούς κανόνες που αφορούν 

τις προθεσµίες προσφυγής του εθνικού δικαίου, οι οποίοι µπορούν να αντιταχθούν στους 

εργαζοµένους ή στους εξ αυτών έλκοντες δικαιώµατα, οι οποίοι είχαν ασκήσει ένδικη 

προσφυγή ή είχαν προβάλει ισοδύναµη, κατά το εθνικό δίκαιο, αξίωση πριν από τις 

17 Μαΐου 1990, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί οι κανόνες δεν είναι λιγότερο ευνοϊκοί για 

τις προσφυγές αυτού του είδους απ’ ό,τι για ανάλογες προσφυγές εσωτερικού χαρακτήρα 

και ότι δεν καθιστούν πρακτικά αδύνατη την άσκηση δικαιωµάτων που προβλέπονται από 

το κοινοτικό δίκαιο. 
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3. Για τα κράτη µέλη που προσχώρησαν στην Κοινότητα µετά τις 17 Μαΐου 1990 και τα 

οποία, την 1η Ιανουαρίου 1994, ήταν συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, η ηµεροµηνία 17 Μαΐου 1990 στην πρώτη πρόταση της 

παραγράφου 1 αντικαθίσταται από την 1η Ιανουαρίου 1994. 

4. Για τα άλλα κράτη µέλη που προσχώρησαν µετά τις 17 Μαΐου 1990, η ηµεροµηνία 

17 Mαΐου 1990 στις παραγράφους 1 και 2 αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία κατά την 

οποία το άρθρο 141 της Συνθήκης κατέστη εφαρµοστέο. 

Άρθρο 13 

Μεταβλητή ηλικία συνταξιοδότησης 

Οι περιπτώσεις στις οποίες άνδρες και γυναίκες έχουν τη δυνατότητα µεταβλητής ηλικίας 

συνταξιοδότησης υπό τους ίδιους όρους, δεν θεωρούνται ασύµβατες µε το παρόν κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΗΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Άρθρο 14 

Απαγόρευση διακρίσεων 

1. ∆εν υφίσταται άµεση ή έµµεση διάκριση λόγω φύλου στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, 

συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσίων φορέων, όσον αφορά: 

(α) τους όρους πρόσβασης στη µισθωτή εργασία, στο ελεύθερο επάγγελµα ή σε άλλα 

είδη απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων 

πρόσληψης, ασχέτως του κλάδου δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της 

επαγγελµατικής ιεραρχίας, µεταξύ άλλων και ως προς τις προαγωγές· 

(β) την πρόσβαση σε όλους τους τύπους και τα επίπεδα επαγγελµατικού 

προσανατολισµού, επαγγελµατικής κατάρτισης, επιµόρφωσης και επαγγελµατικού 

αναπροσανατολισµού, συµπεριλαµβανοµένης της απόκτησης πρακτικής εµπειρίας· 

(γ) τους όρους απασχόλησης και εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των απολύσεων, 

καθώς και θέµατα αµοιβής σύµφωνα µε το άρθρο 141 της Συνθήκης, 

(δ) την ιδιότητα του µέλους και τη συµµετοχή σε οργάνωση εργαζοµένων ή εργοδοτών 

ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα µέλη της οποίας ασκούν συγκεκριµένο επάγγελµα, 

συµπεριλαµβανοµένων των πλεονεκτηµάτων που χορηγούνται από τέτοιες 

οργανώσεις. 
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2. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, 

καθώς και την κατάρτιση µε σκοπό την απασχόληση, ότι η διαφορετική µεταχείριση που 

βασίζεται σε χαρακτηριστικό στοιχείο σχετικό µε το φύλο δεν συνιστά διάκριση όταν, ως 

εκ της φύσεως των συγκεκριµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ή λόγω του πλαισίου 

στο οποίο ασκούνται, το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί πραγµατική και καθοριστική 

επαγγελµατική προϋπόθεση, εφόσον ο στόχος της είναι νόµιµος και η προϋπόθεση είναι 

ανάλογη. 

Άρθρο 15 

Επιστροφή µετά από άδεια µητρότητας 

Η γυναίκα που έχει λάβει άδεια µητρότητας δικαιούται, µετά το πέρας της άδειας αυτής, να 

επιστρέφει στην εργασία της ή σε ισοδύναµη θέση µε όρους και συνθήκες όχι λιγότερο ευνοϊκούς 

για αυτήν και να επωφελείται από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την οποία θα 

εδικαιούτο κατά την απουσία της. 

Άρθρο 16 

Άδεια πατρότητας και υιοθεσίας 

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωµα των κρατών µελών να αναγνωρίζουν χωριστό δικαίωµα 

άδειας πατρότητας ή/και άδειας υιοθεσίας. Τα κράτη µέλη που αναγνωρίζουν τα εν λόγω 

δικαιώµατα µεριµνούν ώστε οι εργαζόµενοι άνδρες και γυναίκες να µην απολύονται λόγω της 

άσκησης του δικαιώµατος αυτού και να εξασφαλίζεται ότι, κατά το πέρας αυτής της άδειας, 

δικαιούνται να επιστρέφουν στην εργασία τους ή σε θέση ισοδύναµη υπό όρους και συνθήκες όχι 

λιγότερο ευνοϊκούς γι' αυτούς και να επωφελούνται από οποιαδήποτε βελτίωση των όρων 

εργασίας, της οποίας θα εδικαιούντο κατά την απουσία τους. 
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TITΛΟΣ III 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΝ∆ΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 1 

ΕΝ∆ΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ 

Άρθρο 17 

Προάσπιση των δικαιωµάτων 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, µετά από ενδεχόµενη προσφυγή σε άλλες αρµόδιες 

αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των τυχόν διαδικασιών συνδιαλλαγής εφόσον κρίνονται 

απαραίτητες, κάθε πρόσωπο που θεωρεί εαυτό ζηµιωθέν από τη µη τήρηση της αρχής της 

ίσης µεταχείρισης έχει πρόσβαση σε δικαστικές διαδικασίες για την επιβολή των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, ακόµη και εάν η σχέση στο 

πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι σηµειώθηκε η διάκριση έχει λήξει. 
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2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι ενώσεις, οργανώσεις ή άλλες νοµικές οντότητες, οι 

οποίες έχουν, σύµφωνα µε τα κριτήρια του εθνικού τους δικαίου, νόµιµο συµφέρον να 

διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, µπορούν να κινήσουν, 

είτε εξ ονόµατος του ενάγοντος είτε προς υπεράσπισή του, και µε την έγκρισή του, κάθε 

δικαστική ή/και διοικητική διαδικασία προβλεπόµενη για την πραγµάτωση των εκ της 

παρούσας οδηγίας υποχρεώσεων. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν θίγουν τις εθνικές διατάξεις περί των προθεσµιών εγέρσεως 

αγωγής σχετικά µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης. 

Άρθρο 18 

Αποζηµίωση ή αντιστάθµιση 

Τα κράτη µέλη εισάγουν στην εθνική έννοµη τάξη τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζεται 

πραγµατική και αποτελεσµατική αποζηµίωση ή αντιστάθµιση, όπως καθορίζεται από τα κράτη 

µέλη, για την απώλεια και τη ζηµία που υφίσταται ένα πρόσωπο ως αποτέλεσµα διάκρισης λόγω 

φύλου, κατά τρόπο αποτρεπτικό και ανάλογο προς την υποσθείσα ζηµία. Η εν λόγω αποζηµίωση ή 

αντιστάθµιση δεν µπορεί να περιορισθεί εκ των προτέρων από καθορισµένο ανώτατο όριο, εκτός 

από τις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης µπορεί να αποδείξει ότι η µόνη ζηµία που υπέστη ο αιτών 

συνεπεία διάκρισης κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας έγκειται στην άρνηση να ληφθεί υπόψη 

η αίτηση εργασίας του. 
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ΤΜΗΜΑ 2 

BΑΡΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΣ 

Άρθρο 19 

Βάρος αποδείξεως 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα αναγκαία µέτρα, σύµφωνα µε τα εθνικά δικαστικά τους 

συστήµατα, ώστε να επιβάλλεται στον εναγόµενο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση 

της αρχής της ίσης µεταχείρισης, όταν πρόσωπο που κρίνει ότι θίγεται από τη µη τήρηση 

της αρχής της ίσης µεταχείρισης παρουσιάζει, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρµόδιας 

αρχής, πραγµατικά περιστατικά από τα οποία τεκµαίρεται η ύπαρξη άµεσης ή έµµεσης 

διάκρισης. 

2. Η παράγραφος 1 δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να θεσπίζουν αποδεκτικούς κανόνες 

ευνοϊκότερους για τον ενάγοντα. 

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να µην εφαρµόζουν την παράγραφο 1 σε διαδικασίες κατά τις 

οποίες εναπόκειται στο δικαστήριο ή σε άλλη αρµόδια αρχή να διερευνήσει τα πραγµατικά 

περιστατικά της υπόθεσης. 
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4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρµόζονται επίσης:  

(α) στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 141 της Συνθήκης και, καθόσον 

υπάρχει διακριτική µεταχείριση λόγω φύλου, από τις οδηγίες 92/85/ΕΟΚ και 

96/34/ΕΚ· 

(β) σε κάθε αστική ή διοικητική διαδικασία που αφορά τον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό 

τοµέα και προβλέπει µέσα αποκατάστασης βάσει του εθνικού δικαίου κατ' εφαρµογή 

των µέτρων του στοιχείου (α), εξαιρουµένων των εξωδίκων εκουσίων διαδικασιών ή 

των διαδικασιών που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο. 

5. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις ποινικές διαδικασίες, εκτός εάν τα κράτη µέλη 

ορίζουν διαφορετικά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 

Άρθρο 20 

Φορείς αρµόδιοι για την ισότητα 

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν και λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για έναν ή περισσότερους 

φορείς για την προώθηση, την ανάλυση, την παρακολούθηση και την υποστήριξη της ίσης 

µεταχείρισης όλων των προσώπων, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου. Οι φορείς αυτοί µπορεί 

να αποτελούν µέρος οργανισµών µε αρµοδιότητες σε εθνικό επίπεδο για την προάσπιση 

των ανθρώπινων ή των ατοµικών δικαιωµάτων. 
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2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι αρµοδιότητες των εν λόγω φορέων περιλαµβάνουν: 

α) την παροχή ανεξάρτητης συνδροµής προς τα θύµατα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν 

διακριτική µεταχείριση, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος των θυµάτων και των 

ενώσεων, οργανισµών ή άλλων νοµικών οντοτήτων περί των οποίων το άρθρο 17, 

παράγραφος 2· 

β) τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών για τις διακρίσεις· 

γ) τη δηµοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων και τη διατύπωση συστάσεων για κάθε θέµα 

που αφορά τις διακρίσεις αυτές· 

δ) στο κατάλληλο επίπεδο, την ανταλλαγή διαθέσιµων πληροφοριών µε αντίστοιχους 

ευρωπαϊκούς φορείς, όπως τυχόν µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα 

των Φύλων. 

Άρθρο 21 

Κοινωνικός διάλογος 

1. Τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές, λαµβάνουν τα 

κατάλληλα µέτρα προώθησης του κοινωνικού διαλόγου µεταξύ των κοινωνικών εταίρων 

µε σκοπό την προαγωγή της ίσης µεταχείρισης, συµπεριλαµβανοµένης, παραδείγµατος 

χάριν της παρακολούθησης των πρακτικών στον χώρο εργασίας, αλλά και όσον αφορά την 

πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελµατική κατάρτιση και την επαγγελµατική 

εξέλιξη καθώς και µέσω της παρακολούθησης των συλλογικών συµβάσεων, των κωδίκων 

δεοντολογίας, της έρευνας ή της ανταλλαγής εµπειριών και ορθών πρακτικών. 
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2. Όταν τούτο συνάδει µε τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές, τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν 

τους κοινωνικούς εταίρους, χωρίς να θίγουν την αυτονοµία τους, να προάγουν την ισότητα 

µεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και ευέλικτες εργασιακές ρυθµίσεις µε στόχο την 

καλύτερη εναρµόνιση του επαγγελµατικού και του ιδιωτικού βίου και να συνάπτουν στο 

ενδεδειγµένο επίπεδο συµφωνίες για τη θέσπιση κανόνων κατά των διακρίσεων στους 

τοµείς του άρθρου 1 που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων. Οι συµφωνίες αυτές πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και 

τα σχετικά εθνικά µέτρα εφαρµογής. 

3. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο, τις συλλογικές τους 

συµβάσεις ή τις πρακτικές τους, τους εργοδότες να προάγουν την ισότητα ανδρών και 

γυναικών µε τρόπο προγραµµατισµένο και συστηµατικό στον εργασιακό χώρο καθώς και 

όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελµατική κατάρτιση και εξέλιξη. 

4. Για τον σκοπό αυτό, οι εργοδότες ενθαρρύνονται να παρέχουν τακτικά τις κατάλληλες 

πληροφορίες στους εργαζοµένους ή/και τους εκπροσώπους τους σε ό,τι αφορά την ίση 

µεταχείριση ανδρών και γυναικών στην επιχείρηση. 

Οι πληροφορίες αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν επισκόπηση της αναλογίας ανδρών / 

γυναικών στις διάφορες βαθµίδες του οργανισµού· τις αµοιβές τους και τις διαφορές των 

αµοιβών και τα ενδεχόµενα µέτρα για τη βελτίωση της κατάστασης σε συνεργασία µε τους 

εκπροσώπους των εργαζοµένων. 
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Άρθρο 22 

∆ιάλογος µε µη κυβερνητικές οργανώσεις 

Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τον διάλογο µε τις σχετικές µη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν, 

σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο και την εθνική τους πρακτική, νόµιµο συµφέρον να συµβάλλουν 

στην καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, προκειµένου να προωθηθεί η αρχή της ίσης 

µεταχείρισης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 23 

Συµµόρφωση 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να διασφαλίσουν ότι: 

α) τυχόν νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, αντίθετες προς την αρχή της 

ίσης µεταχείρισης, καταργούνται· 

β) διατάξεις ατοµικών ή συλλογικών συµβάσεων ή συµφωνιών, εσωτερικών κανονισµών 

επιχειρήσεων ή κανόνων διεπόντων τα ανεξάρτητα επαγγέλµατα και εργασίες και τις 

οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών, ή τυχόν άλλων ρυθµίσεων, που αντιβαίνουν 

προς την αρχή της ίσης µεταχείρισης, είναι άκυρες, ακυρώσιµες ή τροποποιούνται· 

γ) τα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης που περιέχουν διατάξεις του είδους 

αυτού δύνανται να µην τυγχάνουν εγκρίσεως ή να µην παρατείνονται µε διοικητικά µέτρα.  
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Άρθρο 24 

Προστασία έναντι αντιποίνων 

Τα κράτη µέλη εισάγουν στην εθνική έννοµη τάξη τα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία 

των εργαζοµένων, περιλαµβανοµένων και εκείνων που είναι εκπρόσωποι των εργαζοµένων όπως 

προβλέπει η εθνική νοµοθεσία ή/και πρακτική, κατά της απόλυσης ή άλλης δυσµενούς 

µεταχείρισης που θα συνιστούσε αντίδραση του εργοδότη σε καταγγελία εντός της επιχείρησης ή 

σε κίνηση δικαστικής διαδικασίας µε στόχο να επιβάλει τη συµµόρφωση προς την αρχή της ίσης 

µεταχείρισης. 

Άρθρο 25 

Κυρώσεις 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών 

διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία 

µέτρα επιβολής τους. Οι κυρώσεις οι οποίες µπορεί να περιλαµβάνουν την καταβολή αποζηµίωσης 

στο θύµα, πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες µε την παράβαση και αποτρεπτικές. Τα 

κράτη µέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 5 Οκτωβρίου 

2005 και της κοινοποιούν επίσης κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους αµελλητί. 
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Άρθρο 26 

Πρόληψη διακρίσεων 

Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν, βάσει της νοµοθεσίας τους, των συλλογικών συµβάσεων ή της 

πρακτικής, τους εργοδότες και τους αρµοδίους για την πρόσβαση στην επαγγελµατική κατάρτιση 

να εισάγουν αποτελεσµατικά µέτρα για την πρόληψη κάθε µορφής διάκρισης βάσει φύλου, και 

ιδίως της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας ή όσον αφορά την 

πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελµατική κατάρτιση και εξέλιξη.  

Άρθρο 27 

Ελάχιστες προϋποθέσεις 

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν διατάξεις που είναι ευνοϊκότερες 

για την προστασία της αρχής της ίσης µεταχείρισης από τις διατάξεις της παρούσας 

οδηγίας. 

2. Η εφαρµογή της παρούσας οδηγίας δεν αποτελεί σε καµία περίπτωση επαρκή λόγο για τη 

µείωση του επιπέδου προστασίας των εργαζοµένων στους τοµείς που καλύπτονται από 

αυτήν, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος των κρατών µελών να θεσπίζουν, ανάλογα µε 

την εξέλιξη της κατάστασης, νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις 

διαφορετικές από αυτές που υφίστανται κατά τη στιγµή της κοινοποίησης της παρούσας 

οδηγίας, εφόσον πληρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 28 

Σχέση µε κοινοτικές και εθνικές διατάξεις 

1. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις περί προστασίας των γυναικών ιδίως για την 

εγκυµοσύνη και τη µητρότητα. 

2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις διατάξεις της οδηγίας 96/34/ΕΚ και της οδηγίας 

92/85/ΕΟΚ. 

Άρθρο 29 

Συνεκτίµηση της ισότητας ανδρών και γυναικών 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν ενεργώς υπόψη τον στόχο της ισότητας ανδρών και γυναικών κατά τη 

σύνταξη και την εφαρµογή νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, πολιτικών και 

δραστηριοτήτων στους τοµείς που µνηµονεύονται στην παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 30 

∆ιαβίβαση πληροφοριών 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα µέτρα που λαµβάνονται κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, 

καθώς και οι διατάξεις που ήδη ισχύουν, να γνωστοποιούνται σε όλους τους ενδιαφεροµένους µε 

όλα τα κατάλληλα µέσα, και, ενδεχοµένως, στον εργασιακό χώρο. 
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TITΛΟΣ IV 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 31 

Εκθέσεις 

1. Έως τις …*, τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 

προκειµένου η Επιτροπή να συντάξει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, ανά 

τετραετία, τα κείµενα των µέτρων που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 141, 

παράγραφος 4, της Συνθήκης, καθώς και εκθέσεις για τα µέτρα αυτά και την εφαρµογή 

τους. Βάσει των πληροφοριών αυτών, η Επιτροπή εγκρίνει και δηµοσιεύει ανά τετραετία 

έκθεση στην οποία γίνεται συγκριτική αξιολόγηση τέτοιων µέτρων υπό το πρίσµα της 

∆ήλωσης 28 που προσαρτάται στην τελική πράξη της Συνθήκης του Άµστερνταµ. 

3. Τα κράτη µέλη αξιολογούν τις επαγγελµατικές δραστηριότητες του άρθρου 14, 

παράγραφος 2, προκειµένου να κρίνουν, λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές εξελίξεις, αν 

δικαιολογείται η διατήρηση των εν λόγω εξαιρέσεων. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης περιοδικά, αλλά τουλάχιστον ανά 8 έτη. 

                                                 

* Τεσσεράµισι έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 32 

Επανεξέταση 

Έως τις …*, η Επιτροπή επανεξετάζει τη λειτουργία της παρούσας οδηγίας και, εάν το κρίνει 

σκόπιµο, προτείνει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θεωρεί αναγκαίες. 

Άρθρο 33 

Εφαρµογή 

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις 

για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις …** ή εξασφαλίζουν ότι, πριν 

από την ηµεροµηνία αυτή, οι κοινωνικοί εταίροι θεσπίζουν τις απαιτούµενες διατάξεις µε 

συµφωνία. Τα κράτη µέλη µπορούν, αν είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες δυσχέρειες, 

να διαθέτουν πρόσθετη προθεσµία το πολύ ενός έτους, προκειµένου να συµµορφωθούν µε την 

παρούσα οδηγία. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να είναι σε θέση να 

εγγυηθούν τα αποτελέσµατα που επιβάλλει η παρούσα οδηγία. Στη συνέχεια, ανακοινώνουν στην 

Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων. 

                                                 

* Εξίµισι έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
** ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα 

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Περιέχουν 

επίσης δήλωση σύµφωνα µε την οποία οι αναφορές σε ισχύοντες νόµους, κανονισµούς και 

διοικητικές διατάξεις, που περιλαµβάνονται στις οδηγίες που καταργούνται από την παρούσα 

οδηγία, νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος της αναφοράς και η διατύπωση της 

δήλωσης αποφασίζονται από τα κράτη µέλη. 

Η υποχρέωση ενσωµάτωσης της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο περιορίζεται στις διατάξεις 

που αντιπροσωπεύουν ουσιώδη αλλαγή σε σύγκριση µε τις παλαιότερες οδηγίες. Η υποχρέωση 

ενσωµάτωσης των διατάξεων που δεν υφίστανται ουσιαστικές αλλαγές προβλέπεται από τις 

παλαιότερες οδηγίες. 

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των κυριότερων διατάξεων εσωτερικού 

δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 34 

Κατάργηση 

1. Με ισχύ από...*, οι οδηγίες 75/117/ΕΟΚ, 76/207/ΕΟΚ, 86/378/ΕΟΚ και 97/80/ΕΚ 

καταργούνται, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών σχετικά µε τις 

προθεσµίες ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής των οδηγιών που 

παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι, µέρος B. 

2. Οι αναφορές στις καταργηθείσες οδηγίες νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία 

σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του Παραρτήµατος ΙΙ. 

                                                 

* Τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 35 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 36 

Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες,  

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Μέρος A 

Καταργηθείσες οδηγίες µε τις διαδοχικές τους τροποποιήσεις 

 

Οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου ΕΕ L 45, 19.2.1975, σ. 19 

  

Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συµβουλίου ΕΕ L 39, 14.2.1976, σ. 40 

Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

ΕΕ L 269, 5.10.2002, σ. 15 

  

Οδηγία 86/378/ΕΟΚ του Συµβουλίου ΕΕ L 225, 12.8.1986, σ. 40 

Οδηγία 96/97/ΕΚ ΕΕ L 46, 17.2.1997, σ. 20 

  

Οδηγία 97/80/ΕΚ του Συµβουλίου ΕΕ L 14, 20.1.1998, σ. 6 

Οδηγία 98/52/ΕΚ ΕΕ L 205, 22.7.1998, σ. 66 
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Μέρος B 

Κατάλογος των προθεσµιών για την ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο και την εφαρµογή 
(περί του οποίου το άρθρο 34, παράγραφος 1) 

Οδηγία Προθεσµία ενσωµάτωσης Ηµεροµηνία εφαρµογής 

Οδηγία 75/117/ΕΟΚ 19.2.1976  

Οδηγία 76/207/ΕΟΚ 14.8.1978  

Οδηγία 86/378/ΕΟΚ 1.1.1993  

Οδηγία 96/97/ΕΚ 1.7.1997 17.5.1990 για τους 
εργαζοµένους, 
εξαιρουµένων των 
εργαζοµένων ή των εξ 
αυτών ελκόντων 
δικαιώµατα, οι οποίοι, 
πριν από την ηµεροµηνία 
αυτή, έχουν ασκήσει 
ένδικη προσφυγή ή έχουν 
υποβάλει ισοδύναµη κατά 
το εφαρµοστέο εθνικό 
δίκαιο ένσταση. 

Άρθρο 8 της οδηγίας 
86/378/ΕΟΚ - 1.1.1993 το 
αργότερο. 

Άρθρο 6, παράγραφος 1, 
στοιχείο (i), πρώτη 
περίπτωση, της οδηγίας 
86/378/ΕΟΚ - 1.1.1999 το 
αργότερο. 

Οδηγία 97/80/ΕΚ 1.1.2001 Για το Ηνωµένο Βασίλειο 
της Μεγάλης Βρετανίας 
και Βορείου Ιρλανδίας 
22.7.2001 

Οδηγία 98/52/ΕΚ 22.7.2001  

Οδηγία 2002/73/ΕΚ 5.10.2005  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Πίνακας αντιστοιχίας 

Οδηγία 75/117 Οδηγία 76/207 Οδηγία 86/378 Οδηγία 97/80 Παρούσα Οδηγία 
– Άρθρο 1, 

παράγραφος 1 
Άρθρο 1 Άρθρο 1 Άρθρο 1  

– Άρθρο 1, 
παράγραφος 2 

– – – 

– Άρθρο 2, 
παράγραφος 2, 
πρώτη 
περίπτωση 

– – Άρθρο 2, 
παράγραφος 1, 
στοιχείο α) 

– Άρθρο 2(2), 
δεύτερη 
περίπτωση 

– Άρθρο 2, 
παράγραφος 2

Άρθρο 2, 
παράγραφος 1, 
στοιχείο β) 

– Άρθρο 2, 
παράγραφος 2, 
τρίτη και 
τέταρτη 
περίπτωση 

– – Άρθρο 2, 
παράγραφος 1, 
στοιχεία γ) και 
δ) 

– – – – Άρθρο 2, 
παράγραφος 1, 
στοιχείο ε) 

– – Άρθρο 2, 
παράγραφος 1 

– Άρθρο 2, 
παράγραφος 1, 
στοιχείο στ) 

– Άρθρο 2, 
παράγραφοι 3 
και 4 και 
Άρθρο 2, 
παράγραφος 7, 
τρίτο εδάφιο 

– – Άρθρο 2, 
παράγραφος 2 

– Άρθρο 2, 
παράγραφος 8 

 – Άρθρο 3 

Άρθρο 1 – – – Άρθρο 4 
– – Άρθρο 5, 

παράγραφος 1 
– Άρθρο 5 

– – Άρθρο 3 – Άρθρο 6 
– – Άρθρο 4 – Άρθρο 7, 

παράγραφος 1 
– – – – Άρθρο 7, 

παράγραφος 2 
  Άρθρο 2, 

παράγραφος 2 
 Άρθρο 8, 

παράγραφος 1 
– – Άρθρο 2, 

παράγραφος 3 
– Άρθρο 8, 

παράγραφος 2 
– – Άρθρο 6 – Άρθρο 9 
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– – Άρθρο 8 – Άρθρο 10 
– – Άρθρο 9  – Άρθρο 11  
– – (Άρθρο 2 

οδηγίας 
96/97/EΚ) 

– Άρθρο 12 

– – Άρθρο 9α – Άρθρο 13 
– Άρθρα 2, 

παράγραφος 1 
και 3, 
παράγραφος 1 

– Άρθρο 2, 
παράγραφος 1

Άρθρο 14, 
παράγραφος 1 
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– Άρθρο 2, 
παράγραφος 6 

– – Άρθρο 14, 
παράγραφος 2 

– Άρθρο 2, 
παράγραφος 7, 
δεύτερο εδάφιο 

– – Άρθρο 15 

– Άρθρο 2, 
παράγραφος 7, 
τέταρτο εδάφιο, 
δεύτερη και 
τρίτη πρόταση 

– – Άρθρο 16 

Άρθρο 2 Άρθρο 6, 
παράγραφος 1 

Άρθρο 10 – Άρθρο 17, 
παράγραφος 1 

 – Άρθρο 6, 
παράγραφος 3  

– – Άρθρο 17, 
παράγραφος 2 

– Άρθρο 6, 
παράγραφος 4 

– – Άρθρο 17, 
παράγραφος 3 

– Άρθρο 6, 
παράγραφος 2 

– – Άρθρο 18 

– – – Άρθρα 3 και 4 Άρθρο 19 
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– Άρθρο 8α – – Άρθρο 20 
– Άρθρο 8β – – Άρθρο 21 
– Άρθρο 8γ – – Άρθρο 22 
Άρθρα 3 και 
6 

Άρθρο 3, 
παράγραφος 2, 
στοιχείο α) 

– – Άρθρο 23, 
στοιχείο α) 

Άρθρο 4 Άρθρο 3, 
παράγραφος 2, 
στοιχείο β) 

Άρθρο 7, 
στοιχείο α) 

– Άρθρο 23, 
στοιχείο β) 

– – Άρθρο 7, 
στοιχείο β) 

– Άρθρο 23, 
στοιχείο γ) 

Άρθρο 5 Άρθρο 7 Άρθρο 11 – Άρθρο 24 
Άρθρο 6 – – – – 
– Άρθρο 8δ – – Άρθρο 25 
 Άρθρο 2, 

παράγραφος 5 
  Άρθρο 26 

– Άρθρο 8ε, 
παράγραφος 1 

– Άρθρο 4, 
παράγραφος 2

Άρθρο 27, 
παράγραφος 1 

– Άρθρο 8ε, 
παράγραφος 2 

– Άρθρο 6 Άρθρο 27, 
παράγραφος 2 

– Άρθρο 2, 
παράγραφος 7, 
πρώτο εδάφιο 

Άρθρο 5, 
παράγραφος 2 

– Άρθρο 28, 
παράγραφος 1 

– Άρθρο 2, 
παράγραφος 7, 
τέταρτο εδάφιο, 
πρώτη πρόταση 

  Άρθρο 28, 
παράγραφος 2 

– Άρθρο 1, 
παράγραφος 1α 

  Άρθρο 29 

Άρθρο 7 Άρθρο 8 – Άρθρο 5 Άρθρο 30 
Άρθρο 9 Άρθρο 10  Άρθρο 12, 

παράγραφος 2 
Άρθρο 7, 
τέταρτο 
εδάφιο  

Άρθρο 31, 
παράγραφοι 1 
και 2 

– Άρθρο 9, 
παράγραφος 2 

– – Άρθρο 31, 
παράγραφος 3 
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– – – – Άρθρο 32 
Άρθρο 8  Άρθρο 9, 

παράγραφος 1, 
πρώτο εδάφιο, 
και 9, 
παράγραφοι 2 
και 3 

Άρθρο 12, 
παράγραφος 1 

Άρθρο 7, 
πρώτο, 
δεύτερο και 
τρίτο εδάφιο 

Άρθρο 33 

– Άρθρο 9, 
παράγραφος 1, 
δεύτερο εδάφιο 

– – – 

– – – – Άρθρο 34 
– – – – Άρθρο 35 
– – – – Άρθρο 36 
– – Παράρτηµα – – 
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 10 Μαρτίου 2006 για 

την έκδοση της Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ όσον αφορά την εφαρµογή της αρχής των ίσων 
ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας 
και απασχόλησης (αναδιατύπωση) 

 
 

 

 

 

 

 

 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στις 21 Απριλίου 2004, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, βάσει του άρθρου 141 παρ. 3 

της Συνθήκης, πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για την ίση µεταχείριση ανδρών και 

γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε (σε πρώτη ανάγνωση) στις 6 Ιουλίου 2005. 

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 15 ∆εκεµβρίου 2004. 

Η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στις 26 Αυγούστου 2005. 

Το Συµβούλιο υιοθέτησε στις 10 Μαρτίου 2006 την κοινή του θέση µε τη διαδικασία που 

ορίζει το άρθρο 251 της Συνθήκης. 

 

II. ΣΤΟΧΟΣ 

Κυριότερος στόχος της εν προκειµένω οδηγίας, η οποία συγχωνεύει επτά υφιστάµενες 

οδηγίες 1 που αφορούν µε τις ίσες ευκαιρίες και την ίση µεταχείριση, είναι να καταστεί η 

κοινοτική νοµοθεσία πιο κατανοητή και προσιτή, να µειωθεί η νοµική ανασφάλεια µε την 

ενσωµάτωση της σχετικής νοµολογίας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου και να αυξηθεί η 

σαφήνεια όσον αφορά την εφαρµογή των οριζόντιων διατάξεων της οδηγίας 2002/73/EΚ. 

                                                 
1 Πρόκειται για τις εξής οδηγίες : 
 

75/117/EΟΚ (ισότητα των αµοιβών), 86/378/EΟΚ όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 
96/97/EΚ (ίση µεταχείριση στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης), 
76/207/EΟΚ όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2002/73/EΚ (ίση µεταχείριση ανδρών και 
γυναικών), 97/80/EΚ όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 98/52/EΚ (βάρος της απόδειξης). 
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
1. Παρατηρήσεις γενικής φύσεως 

 
Η κοινή θέση του Συµβουλίου καθορίστηκε κατά τα προβλεπόµενα στη διαδικασία 

αναδιατύπωσης, µε σαφή επισήµανση κάθε τροποποίησης που είτε προτείνει η 

Επιτροπή είτε εισάγουν το Συµβούλιο ή το Κοινοβούλιο. 

 

∆έον να σηµειωθεί ότι η κοινή θέση συµφωνήθηκε επί τη βάσει άτυπων τριµερών 

διαπραγµατεύσεων, ύστερα από µια σειρά συσκέψεως των τότε Προεδριών (ΛΞ και 

ΚΧ) µε τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές καθώς και µε τον αρµόδιο 

αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Στις 8 ∆εκεµβρίου 2005, το Συµβούλιο «Απασχόληση, 

Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές» κατέληξε σε πολιτική συµφωνία επί του 

εν λόγω κειµένου, στα πλαίσια δε της συµβιβαστικής συµφωνίας µε το Κοινοβούλιο, το 

Συµβούλιο όπως και η Επιτροπή προέβησαν σε δηλώσεις για τα πρακτικά του 

Συµβουλίου όσον αφορά τη γονική άδεια 1. 

 

2. Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

Κατά την πρώτη του ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

ενέκρινε 93 τροπολογίες. 

 

2.1. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αποδέχθηκε το Συµβούλιο 

 

Στην κοινή του θέση το Συµβούλιο έλαβε υπ' όψη του 74 τροπολογίες. Εξ αυτών, το 

Συµβούλιο : 

 

- έκανε δεκτές 37 τροπολογίες στο ακέραιο, όπως και η Επιτροπή στην 

τροποποιηµένη της πρόταση. Πρόκειται για τις τροπολογίες 8, 9, 14, 15, 19, 22, 

23, 27, 28, 34, 37-42, 45, 47, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 75, 78, 82, 

85, 87, 91, 92 και 93. 

                                                 
1 Έγγρ. 14878/05. 
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- αποδέχθηκε κατ' αρχήν ή εν µέρει 24 τροπολογίες ακολουθώντας την προσέγγιση 

της Επιτροπής (αριθ. 2, 5, 6, 11, 17, 18, 20, 21, 24, 107, 31, 32, 35, 36, 108, 43, 

48, 49, 56, 71, 72, 76, 80/81/102 και 83). 

 

- κατέληξε σε συµβιβασµό µε το Κοινοβούλιο επί 13 άλλων τροπολογιών (αριθ. 4, 

101, 25, 26, 55, 88, 61, 67, 69/70, 73, 103, 89/104 και 105). 

 

2.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν αποδέχθηκε το Συµβούλιο 

 

Το Συµβούλιο δεν αποδέχθηκε 14 τροπολογίες για λόγους που εξηγεί η Επιτροπή στην 

τροποποιηµένη της πρόταση (αριθ. 1, 100, 3, 12, 13, 29, 30, 53, 54, 57, 36, 77, 84 και 

86). Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε επίσης να αποδεχθεί άλλες 5 τροπολογίες για τους εξής 

τεχνικούς ή συντακτικούς λόγους : 

 

- όσον αφορά την τροπολογία 107, το Συµβούλιο προτίµησε να διατηρήσει την 

στερεότυπη αιτιολογία που χρησιµοποιείται όταν αναφέρονται οι πίνακες 

αντιστοιχιών, 

 

- ο τίτλος του άρθρου 3 στην αρχική πρόταση της Επιτροπής (τροπολογία 33) ήταν 

άνευ αντικειµένου, δεδοµένου ότι η Επιτροπή µετακίνησε το κείµενο αυτό στα 

άρθρα 6 και 28, 

 

- ο τίτλος του άρθρου 20 στην αρχική πρόταση της Επιτροπής (τροπολογία 65) 

ήταν άνευ αντικειµένου, δεδοµένου ότι η Επιτροπή µετακίνησε το κείµενο αυτό 

στο άρθρο 19 παρ. 4 (βάρος της απόδειξης) για λόγους συνοχής, 

 

- στο άρθρο 25 έχει χρησιµοποιηθεί ο όρος «penalties» και όχι «sanctions», διότι 

αυτός είναι ο ορθός νοµικός όρος στα αγγλικά (τροπολογία 79), 

 

- µολονότι δεν υπάρχει διαφορά ουσίας προκειµένου για την τροπολογία 106, η 

διατύπωση του Συµβουλίου στο κείµενο του άρθρου 33 παρ. 2 στοιχείο (α) (νέο) 

θεωρήθηκε σαφέστερη. 
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3. Άλλες τροποποιήσεις του Συµβουλίου 

 

Κατά τον καθορισµό της κοινής του θέσης το Συµβούλιο επέφερε και ορισµένες άλλες 

τροποποιήσεις, τεχνικής κυρίως φύσεως. Εν συντοµία, οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν 

τα εξής : 

 

Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο 1: ο τίτλος έγινε συντοµότερος, «Ισότητα της αµοιβής» αντί «Αρχή 

της ισότητας των αµοιβών». 

 

Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο 2: ο τίτλος έγινε παροµοίως συντοµότερος, ήτοι «Ίση µεταχείριση 

στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης». 

 

Άρθρο 6: στο νέο αυτό άρθρο εισήχθη ο τίτλος «Προσωπικό πεδίο εφαρµογής» (τον 

οποίο είχε παραλείψει το Κοινοβούλιο στην τροπολογία 40). 

 

Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο 3: και αυτός παροµοίως ο τίτλος έγινε συντοµότερος, ήτοι «Ίση 

µεταχείριση σε σχέση µε την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση 

και προώθηση και τους όρους εργασίας».  

 

Άρθρο 15 παρ. 1 στην αρχική πρόταση της Επιτροπής: το κείµενο µετακινήθηκε στο 

άρθρο 22 παρ. 2 στοιχείο (γ) - βλέπε τροπολογία 31, αλλ' όµως το Κοινοβούλιο δεν 

πρότεινε ανάλογη τροπολογία για την απαλοιφή του κειµένου από το άρθρο 15 παρ.1. 

 

Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 2: ο τίτλος έγινε συντοµότερος, ήτοι «Προώθηση της ίσης 

µεταχείρισης -∆ιάλογος». 

 

Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο 3: Ο Τίτλος IV (Εφαρµογή) αντικαταστάθηκε από ένα κεφάλαιο 3 

µε τίτλο «Γενικές οριζόντιες διατάξεις». 

 

Αιτιολογική παράγραφος 5 στην αρχική πρόταση της Επιτροπής: απαλείφθηκε διότι δεν 

θεωρήθηκε απολύτως απαραίτητη. («Για λόγους συνοχής, χρειάζεται να περιληφθεί 

ενιαίος ορισµός της άµεσης και της έµµεσης διάκρισης»). 
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Αιτιολογική παράγραφος 41: προστέθηκε µια στερεότυπη αιτιολογική παράγραφος 

όσον αφορά τους πίνακες αντιστοιχιών που µνηµονεύονται στο άρθρο 33 σχετικά µε 

την εφαρµογή («Σύµφωνα µε την παράγραφο 34 της ∆ιοργανικής Συµφωνίας για τη 

Βελτίωση της Νοµοθεσίας 1, τα κράτη µέλη παροτρύνονται να καταρτίσουν, προς ιδία 

χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, δικούς τους πίνακες, οι οποίοι να αποτυπώνουν, 

στο µέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία µεταξύ της παρούσας οδηγίας και των µέτρων 

ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο, και να τους δηµοσιοποιήσουν.»). 

 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι στο τελικό κείµενο έγιναν και µερικές άλλες 

τεχνικές διορθώσεις κατά την συνήθη διαδικασία νοµικής και γλωσσικής επιµέλειας 

µεταξύ των δύο θεσµικών οργάνων. Οι κυριότερες διορθώσεις αφορούν την 

µετακίνηση του άρθρου 3 στις ορίζοντες διατάξεις του Τίτλου 1, την οποία είχαν κατά 

νου και το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο· την ευθυγράµµιση της ηµεροµηνίας του 

άρθρου 25 µε τις αρχικές προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ή κοινοποίησης των 

άρθρων 11 και 12· και την ευθυγράµµιση της προθεσµίας του άρθρου 34 (Κατάργηση) 

µε τις προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο του άρθρου 33. 

 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Το Συµβούλιο φρονεί ότι στο σύνολό της η κοινή θέση ευθυγραµµίζεται µε τους κύριους 

στόχους της τροποποιηµένης πρότασης της Επιτροπής. Το Συµβούλιο πιστεύει επίσης ότι, 

οπουδήποτε αυτό ήταν δυνατόν εντός των ορίων της διαδικασίας αναδιατύπωσης, έλαβε 

υπ' όψη τους βασικούς στόχους που επιδιώκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µε τις τροπολογίες 

του επί της αρχικής πρότασης της Επιτροπής. 

 

________________________ 

 

                                                 
1 ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2006 (28.02) 
(OR. fr) 

∆ιοργανικός φάκελος : 
2004/0084 (COD)  

6602/06 
ADD 1 
 
 
 

  
SOC 84 
CODEC 166 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A 
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : την ΕΜΑ/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 8839/04 SOC 201 CODEC 626, 11865/05 SOC 329 CODEC 686 
Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 

εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών 
και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση) [πρώτη 
ανάγνωση] 
- Έγκριση (κθ + δ) 
α) της κοινής θέσης 
β) του σκεπτικού του Συµβουλίου 
- ∆ηλώσεις 

 
∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Το Συµβούλιο συµµερίζεται την προσήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη βελτίωση της 

εναρµόνισης του επαγγελµατικού και του ιδιωτικού βίου µε στόχο την ισότητα µεταξύ γυναικών 

και ανδρών στον επαγγελµατικό τοµέα. Εποµένως, εκφράζει ικανοποίηση διότι η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή προγραµµατίζει να εξετάσει το θέµα της απασχόλησης των γυναικών και της 

εναρµόνισης εργασίας και ιδιωτικής ζωής και να το αναδείξει σε κεντρικό ζήτηµα της τρίτης 

ετήσιας έκθεσης προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σχετικά µε την ισότητα µεταξύ 

γυναικών και ανδρών, η οποία θα υποβληθεί στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον Μάρτιο του 

2006. 

 

Στη συνάρτηση αυτήν, το Συµβούλιο λαµβάνει υπό σηµείωση τη σηµασία που αποδίδει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ζήτηµα της γονικής άδειας. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Η Επιτροπή εκφράζει την προσήλωσή της στην προαγωγή της γονικής άδειας ως ιδιαίτερα 

σηµαντικού µέσου για την επίτευξη της πλήρους ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών στον 

επαγγελµατικό τοµέα. Η Επιτροπή είναι αποφασισµένη να εξασφαλίσει την εναρµόνιση του 

επαγγελµατικού και του ιδιωτικού βίου µε την ορθή εφαρµογή της οδηγίας για τη γονική άδεια και 

τον έλεγχο της επάρκειας και αποτελεσµατικότητάς της. 

 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτίθεται να ορίσει το θέµα της εναρµόνισης του 

επαγγελµατικού και του ιδιωτικού βίου ως έναν από τους στόχους προτεραιότητάς της στον οδικό 

χάρτη για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών, ο οποίος συζητείται επί του παρόντος και θα 

εγκριθεί στο εγγύς µέλλον. Στη συνάρτηση αυτήν, προβλέπεται να διενεργηθεί ανάλυση της 

κατάστασης σε όλους τους τοµείς που άπτονται της εναρµόνισης, συµπεριλαµβανοµένων της 

γονικής άδειας, των ευέλικτων εργασιακών ρυθµίσεων και της δηµιουργίας εγκαταστάσεων 

φροντίδας, µε την ανάπτυξη πολιτικών όπου χρειάζεται. Η πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων µε 

τους κοινωνικούς εταίρους εντάσσεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων αυτών. 

 

 

______________ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 1η Μαρτίου 2006 (03.03) 
(OR. fr) 

∆ιοργανικός φάκελος : 
2004/0084 (COD)  

6602/06 
ADD 1 COR 1 
 
 
 

  
SOC 84 
CODEC 166 

 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» 
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 8839/04 SOC 201 CODEC 626, 11865/05 SOC 329 CODEC 686 
Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 

εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών 
και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση) [πρώτη 
ανάγνωση] 
- Έγκριση (κθ + δ) 
α) της κοινής θέσης 
β) του σκεπτικού του Συµβουλίου 
- ∆ηλώσεις 

 
 
Στη σελίδα 2, δεύτερη παράγραφος της δήλωσης της Επιτροπής, προτελευταία γραµµή: 
 
 
 
∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο. 

 

 

 

______________ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2006 (09.03) 
(OR. en) 

∆ιοργανικός φάκελος : 
2004/0084 (COD)  

6602/06 
ADD 1 COR 2 
 
 
 

  
SOC 84 
CODEC 166 

 
∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» 
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : την ΕΜΑ/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 8839/04 SOC 201 CODEC 626, 11865/05 SOC 329 CODEC 686 
Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 

εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών 
και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση) [πρώτη 
ανάγνωση] 
– Έγκριση (κθ + δ) 
 α)  της κοινής θέσης 
 β)  του σκεπτικού του Συµβουλίου 
– ∆ηλώσεις 

 
 

Η πρώτη φράση της δεύτερης παραγράφου της δήλωσης της Επιτροπής στη σελίδα 2, διατυπώνεται 

ως εξής: 

 

«Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή προτίθεται να ορίσει το θέµα της εναρµόνισης του 

επαγγελµατικού και του ιδιωτικού βίου ως έναν από τους στόχους προτεραιότητάς της στον οδικό 

χάρτη για την ισότητα µεταξύ γυναικών και ανδρών, ο οποίος εγκρίθηκε την 1η Μαρτίου 2006 

(COM(2006) 92 τελικό).» 

 

________________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 13.3.2006 
COM(2006) 108 τελικό 

2004/0084 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εφαρµογή της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης 
(αναδιατυπωµένη έκδοση) 
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2004/0084 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε την 

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εφαρµογή της αρχής της ίσης 

µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης 
(αναδιατυπωµένη έκδοση) 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Η πρόταση διαβιβάζεται στο ΕΚ και στο Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2004) 279 τελικό– 2004/0084 (COD)): 

 
21.4.2004 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

 
15.12.2004 

Εκδίδεται η γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη 
ανάγνωση: 

 
6.7.2005 

∆ιαβιβάζεται η τροποποιηµένη πρόταση: 25.8.2005 

Καθορίζεται η κοινή θέση: 13.3.2006 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στόχος της πρότασης είναι να συµβάλει στην ασφάλεια δικαίου και στη νοµική σαφήνεια 
όσον αφορά την αρχή της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και 
απασχόλησης συγκεντρώνοντας σε ένα ενιαίο κείµενο τις κύριες διατάξεις που υπάρχουν 
στον τοµέα αυτόν, καθώς και ορισµένες εξελίξεις που οφείλονται στην πάγια νοµολογία του 
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου.  

Με αυτή την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισµό του κοινοτικού κεκτηµένου, η κοινοτική 
νοµοθεσία θα γίνει πιο προσιτή και κατανοητή τόσο για τους νοµικούς όσο και για το ευρύ 
κοινό και, εποµένως, αποτελεί σηµαντικό βήµα στην προσπάθεια για καλύτερες κανονιστικές 
ρυθµίσεις. 

Η πρόταση συγχωνεύει τις ακόλουθες έξι ισχύουσες οδηγίες για την ίση µεταχείριση ανδρών 
και γυναικών στον τοµέα της απασχόλησης σε ένα ενιαίο, συνεκτικό νοµοθετικό µέσο: 

• οδηγία 75/117 που αφορά την ισότητα των αµοιβών· 

• οδηγία 76/207, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2002/73, όσον αφορά την πρόσβαση σε 
απασχόληση, την επαγγελµατική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας· 
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• οδηγία 86/378, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 96/97, για την εφαρµογή της ίσης 
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης· 

• οδηγία 97/80 σχετικά µε το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης 
λόγω φύλου. 

Η πρόταση αυτή δεν αποτελεί απλώς κωδικοποίηση. Έχουν εισαχθεί ορισµένες ουσιαστικές 
τροπολογίες. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν προσεκτική προσπάθεια επικαιροποίησης και 
εκσυγχρονισµού της κοινοτικής νοµοθεσίας. Για παράδειγµα, το κείµενο ενσωµατώνει ένα 
µέρος της πάγιας νοµολογίας του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου µε σκοπό να διευκρινιστούν οι 
βασικές έννοιες της νοµοθεσίας περί ίσης µεταχείρισης. Επιπλέον, ορισµένες οριζόντιες 
διατάξεις που περιέχονται στις πιο πρόσφατες οδηγίες – π.χ. σχετικά µε το βάρος της 
απόδειξης – έχουν καταστεί ρητώς εφαρµοστέες στον τοµέα των επαγγελµατικών 
συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Στην πράξη, η νοµολογία του ∆ικαστηρίου έχει ήδη 
επεκτείνει τις διατάξεις αυτές στα κύρια χαρακτηριστικά των επαγγελµατικών ασφαλιστικών 
συστηµάτων. Εποµένως, το κύριο πλεονέκτηµα της πρότασης ως προς το ζήτηµα αυτό είναι 
ότι αποσαφηνίζει τη νοµική κατάσταση. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ 

Η συγκεκριµένη κοινή θέση δεν αποτελεί µόνο την τρέχουσα θέση του Συµβουλίου αλλά 
ενσωµατώνει και ορισµένες από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε πρώτη 
ανάγνωση. Αντικατοπτρίζει τις διοργανικές συζητήσεις που κατέληξαν στο συγκεκριµένο 
κείµενο συµβιβασµού. 

Η κοινή θέση του Συµβουλίου επέφερε πολυάριθµες τροποποιήσεις στην πρόταση της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει τη γνώµη ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αλλοιώνουν τους 
στόχους της πρότασης. 

Όσον αφορά την πλειονότητα των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
εγκρίθηκαν σε πρώτη ανάγνωση, η κοινή θέση του Συµβουλίου συµπίπτει πλήρως µε την 
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. Στις λίγες περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω 
όπου η κοινή θέση διαφέρει από την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, το κείµενο που 
υποβάλει το Συµβούλιο είναι η λύση συµβιβασµού που επετεύχθη µετά τις συζητήσεις 
µεταξύ των θεσµικών οργάνων. Το κείµενο συµβιβασµού είναι σύµφωνο µε τους στόχους 
τόσο της αρχικής όσο και της τροποποιηµένης πρότασης και είναι, συνεπώς, αποδεκτό από 
την Επιτροπή. 

1. Όσον αφορά µερικές αιτιολογικές σκέψεις που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και δέχθηκε η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της σχετικά µε την ανάγκη να 
αντιµετωπιστούν οι διαφορές στις αµοιβές λόγω φύλου και ο διαχωρισµός των 
φύλων στην αγορά εργασίας (αιτιολογική σκέψη 11), να αναπτυχθούν και να 
αναλυθούν στατιστικές ανά φύλο (αιτιολογική σκέψη 37) και να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης ως προς το πρόβληµα των διακρίσεων στις 
αµοιβές (αιτιολογική σκέψη 38), το Συµβούλιο συµφώνησε ότι είναι αναγκαίο να 
συνεχιστούν οι προσπάθειες στους ανωτέρω τοµείς ώστε να µην δηµιουργηθεί η 
εντύπωση ότι τέτοιου είδους προσπάθειες δεν υφίστανται καν. Η Επιτροπή συναινεί 
για την τροποποίηση αυτή καθώς και για άλλες µικρής σηµασίας αναδιατυπώσεις 
των αιτιολογικών σκέψεων 11 και 37. 
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2. Στην τροποποιηµένη πρότασή της η Επιτροπή απέρριψε την προσθήκη του νέου 
στοιχείου δ) στην παράγραφο 2 στο άρθρο 20 µε το οποίο θα προστίθετο στα 
καθήκοντα των οργανισµών για την ισότητα, που προβλέπεται να ιδρυθούν δυνάµει 
του εν λόγω άρθρου, η ανταλλαγή δεδοµένων και τεχνογνωσίας µε σχετικούς 
ευρωπαϊκούς φορείς όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Η 
θέση αυτή ελήφθη για τεχνικούς λόγους σχετικούς µε την ορθή νοµοτεχνική 
σύνταξη διότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αναφορά σε ίδρυµα που δεν υφίσταται. Το 
πρόβληµα αυτό λύθηκε στο νέο κείµενο όπου η συγκεκριµένη αναφορά έλαβε τη 
µορφή «όπως τυχόν µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων». 
Η διατύπωση αυτή µπορεί να γίνει δεκτή. 

3. Όσον αφορά το άρθρο 21 παράγραφος 1 για τον κοινωνικό διάλογο, το Συµβούλιο 
δέχθηκε την τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε την οποία διευρύνεται η 
αναφορά στον όρο «εργασιακός χώρος» όπως αναδιατυπώθηκε από την Επιτροπή 
αλλά αρνήθηκε να συµπεριλάβει νέα φραστική διατύπωση σχετικά µε την έρευνα 
που διεξάγουν οι κοινωνικοί εταίροι βάσει της ανάπτυξης και ανάλυσης στοιχείων 
ειδικών ανά φύλο. Η Επιτροπή δέχθηκε αυτό το δεύτερο στοιχείο της τροπολογίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά µπορεί και να ευθυγραµµιστεί µε το σκεπτικό 
του Συµβουλίου σύµφωνα µε το οποίο η αναφορά σε δεδοµένα ή στατιστικές στο εν 
λόγω ιδιαίτερο πλαίσιο θα µπορούσε να περιορίσει αδικαιολόγητα την έννοια της 
έρευνας περιορίζοντας την σε ποσοτικές πτυχές που απαιτούν στατιστικές 
πληροφορίες και αποκλείοντας την ποιοτική διάσταση που δεν βασίζεται κατ’ 
ανάγκη σε τέτοιες πληροφορίες. 

4. Επίσης σε σχέση µε τη διάταξη για τον κοινωνικό διάλογο, και συγκεκριµένα το 
άρθρο 21 παράγραφος 4 που αναφέρει ότι οι πληροφορίες που προέρχονται από τον 
εργοδότη για την ίση µεταχείριση στην επιχείρηση είναι ένα από τα µέσα 
προώθησης της ίσης µεταχείρισης κατά τρόπο σχεδιασµένο και συστηµατικό, όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 21 παράγραφος 3, το Συµβούλιο υιοθέτησε την πρόταση 
της Επιτροπής να ευγραµµιστεί η διατύπωση µε τις άλλες παραγράφους και να γίνει 
«οι εργοδότες ενθαρρύνονται να παρέχουν» [shall αντί για should] τέτοιου είδους 
πληροφορίες. Το Συµβούλιο δεν έκανε δεκτή την πρόταση στην τροποποιηµένη 
πρόταση της Επιτροπής να χρησιµοποιηθεί η λέξη «should» στο δεύτερο εδάφιο – 
γεγονός που θα σήµαινε ισχυρότερη παραίνεση προς τους εργοδότες να καθιστούν 
διαθέσιµες τέτοιες πληροφορίες - και επέλεξε τη διατύπωση «may» [«οι πληροφορίες 
αυτές µπορούν να περιλαµβάνουν»] της αρχικής πρότασης. Ωστόσο, ενσωµάτωσε, 
αλλά µε διευκρινιστική αναδιατύπωση, την πρόταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, που είχε υποστηρίξει και η Επιτροπή, για λεπτοµερέστερη παράθεση 
των θεµάτων για τα οποία παρέχουν στοιχεία οι εργοδότες. Συνολικά, η εν λόγω 
λύση συµβιβασµού είναι αποδεκτή από την Επιτροπή. 

5. Tο Συµβούλιο συµφώνησε να µεταθέσει την υποχρέωση των κρατών µελών να 
υποβάλουν έκθεση που θα περιέχει αξιολόγηση των εξαιρέσεων ως προς την αρχή 
της ίσης µεταχείρισης από το άρθρο 13 στο άρθρο 31 όπου και η γενική διάταξη περί 
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, και να εντάξει την υποχρέωση αυτή σε νέα 
παράγραφο 3, - µε το σκεπτικό ότι ένα χαρακτηριστικό που σχετίζεται µε το φύλο 
αποτελεί «πραγµατική και καθοριστική επαγγελµατική προϋπόθεση». Το Συµβούλιο 
άλλαξε τη συχνότητα της υποβολής έκθεσης από κάθε τέσσερα χρόνια, που είχε 
προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή 
της, σε περιοδική αξιολόγηση «αλλά τουλάχιστον ανά οκτώ έτη». Αυτό µπορεί να 
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γίνει δεκτό εφόσον αποτελεί κάποια πρόοδο σε σχέση µε την τρέχουσα προϋπόθεση 
της περιοδικής αξιολόγησης χωρίς καµία συγκεκριµένη προθεσµία. 

6. Όσον αφορά τις αλληλοσχετιζόµενες προθεσµίες για τη µεταφορά της οδηγίας 
(άρθρο 33), για τη σύνταξη των εκθέσεων εφαρµογής από τα κράτη µέλη (άρθρο 31) 
και για την αναθεώρηση της λειτουργίας της οδηγίας από την Επιτροπή (άρθρο 32), 
το Συµβούλιο ακολούθησε τη µέση λύση µεταξύ των διαφορετικών θέσεων των 
θεσµικών οργάνων. ∆έχθηκε τη σύντοµη προθεσµία των δύο ετών για την 
ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο, όπως ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η 
Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της κατ’ αρχήν, αλλά συµπεριέλαβε τη 
δυνατότητα για τα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες να 
παρατείνουν την περίοδο ενσωµάτωσης της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο στα τρία έτη. 
Οι ενιαίες προθεσµίες καθορίστηκαν για τις εκθέσεις εφαρµογής και την 
επανεξέταση σε τεσσεράµισι και εξίµισι έτη µετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας 
αντίστοιχα.  

Το Συµβούλιο εισήγαγε και ορισµένες άλλες αλλαγές που δεν έχουν καµία σχέση µε τις 
τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι τυπικής και 
τεχνικής φύσης και δεν αλλοιώνουν την ουσία της πρότασης. Περιλαµβάνουν, για 
παράδειγµα, τη συγχώνευση των άρθρων 19 και 20 της αρχικής πρότασης σε µία µόνη 
διάταξη για το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διάκρισης (άρθρο 19) και τη συντόµευση των 
επικεφαλίδων των κεφαλαίων 1, 2 και 3 του τίτλου II, καθώς και του κεφαλαίου 2 του τίτλου 
III. Για να είναι σαφέστερη η διάρθρωση, το Συµβούλιο άλλαξε τον τίτλο IV της πρότασης 
της Επιτροπής σε κεφάλαιο 3 του τίτλου III µε την επικεφαλίδα «Γενικές οριζόντιες 
διατάξεις». Το Συµβούλιο προσέθεσε επίσης µια νέα ατιολογική σκέψη 41 µε την οποία 
παραφράζεται η παράγραφος 34 της διοργανικής συµφωνίας για τη βελτίωση της νοµοθεσίας.  

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Για τους ανωτέρω λόγους, η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση δεν αλλοιώνει µε κανένα 
τρόπο τους στόχους και την προσέγγιση της πρότασής της και µπορεί, συνεπώς, να την 
υποστηρίξει, πόσω µάλλον που η κοινή θέση λαµβάνει δεόντως υπόψη τις τροπολογίες που 
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και την τροποποιηµένη πρόταση 
της Επιτροπής. Το αποτέλεσµα των διοργανικών συζητήσεων είχε ως αποτέλεσµα το κείµενο 
συµβιβασµού. 

5. ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στο πλαίσιο της συνολικής συναινετικής λύσης που επετεύχθη κατά τις διοργανικές 
συζητήσεις, τόσο η Επιτροπή όσο και το Συµβούλιο υπέβαλαν χωριστές δηλώσεις κατά τη 
χρονική στιγµή της έκδοσης της κοινής θέσης (βλ. παραρτήµατα I και II).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

∆ήλωση της Επιτροπής 

Η Επιτροπή έχει ενστερνιστεί την προώθηση της γονικής άδειας ως µέσο υψίστης σηµασίας 
για την επίτευξη της πλήρους ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών στην επαγγελµατική 
ζωή. Είναι αποφασισµένη να εξασφαλίσει τη βελτίωση των προϋποθέσεων για την 
εναρµόνιση ιδιωτικής και επαγγελµατικής ζωής µε τη σωστή εφαρµογή της οδηγίας για τη 
γονική άδεια και µε τον έλεγχο της επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας της οδηγίας. 

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή προτίθεται να ορίσει ως έναν από τους στόχους προτεραιότητας 
την εναρµόνιση της επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής στο χάρτη πορείας για την επίτευξη 
ισότητας µεταξύ γυναικών και ανδρών που εγκρίθηκε την 1η Mαρτίου 2006 (COM(2006) 92 
τελικό). Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να διεξαχθεί ανάλυση της κατάστασης για όλους τους 
τοµείς που αφορά η εναρµόνιση επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής, συµπεριλαµβανοµένης 
της γονικής άδειας, των ελαστικών εργασιακών ρυθµίσεων και της υποδοµής φύλαξης και 
µέριµνας µε σκοπό να χαραχθεί η κατάλληλη πολιτική όπου αρµόζει. Η έναρξη ανταλλαγής 
απόψεων µε τους κοινωνικούς εταίρους θα αποτελέσει συνιστώσα αυτών των εργασιών. 



 

EL 7   EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

∆ήλωση του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο συµµερίζεται την προσήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη βελτίωση 
της εναρµόνισης του επαγγελµατικού και του ιδιωτικού βίου µε στόχο την ισότητα µεταξύ 
γυναικών και ανδρών στον επαγγελµατικό τοµέα. Εποµένως, εκφράζει ικανοποίηση διότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγραµµατίζει να εξετάσει το θέµα της απασχόλησης των γυναικών 
και της εναρµόνισης εργασίας και ιδιωτικής ζωής και να το αναδείξει σε κεντρικό ζήτηµα της 
τρίτης ετήσιας έκθεσης προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων σχετικά µε την ισότητα 
µεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία θα υποβληθεί στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το 
Μάρτιο του 2006. Στη συνάρτηση αυτή, το Συµβούλιο λαµβάνει υπό σηµείωση τη σηµασία 
που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ζήτηµα της γονικής άδειας. 

Στη συνάρτηση αυτή, το Συµβούλιο λαµβάνει υπό σηµείωση τη σηµασία που αποδίδει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ζήτηµα της γονικής άδειας. 




