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Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο χαίρει προνομιακού 
καθεστώτος στο δίκαιο της ΕΕ. Πράγματι, η Συνθήκη του Άμστερνταμ κατέστησε σαφώς 
καθήκον και στόχο της ΕΚ την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προαγωγή της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δραστηριότητές της (άρθρα 2 και 3 ΣΕΚ), απαιτώντας 
με τον τρόπο αυτόν από τα κράτη μέλη και όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να λάβουν 
μέτρα στον συγκεκριμένο τομέα.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τη διαφορά των 28,4 ποσοστιαίων μονάδων στα ποσοστά 
απασχόλησης ανδρών και γυναικών για το έτος 2007 στην ΕΕ των 271, η ανισότητα των 
φύλων στην αγορά εργασίας παραμένει ένα διαρθρωτικό πρόβλημα, το οποίο χρήζει 
αντιμετώπισης. Η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι κεφαλαιώδους σημασίας όχι μόνον 
για τον προφανή λόγο ότι η ισότητα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, αλλά επίσης επειδή το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα τον Μάρτιο του 2000 ανέθεσε 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον στόχο της αύξησης του δείκτη απασχόλησης των γυναικών σε 
ποσοστό άνω του 60% έως το 2010.

Επιπλέον, όπως καταδεικνύεται από τα στοιχεία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα –διαφορά
κατά μέσο όρο 15% μεταξύ της αμοιβής ανδρών και γυναικών σε ολόκληρη την ΕΕ– το 
χάσμα της ανισότητας των φύλων πρέπει να καλυφθεί όχι μόνον όσον αφορά το ποσοστό 
απασχόλησης, αλλά και όσον αφορά την ποιότητα της απασχόλησης. Στην έκθεση της 
Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων για το 2008 με θέμα το παγκόσμιο
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων διαπιστώνεται ότι το ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης 
των γυναικών δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη μικρότερη διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των 
φύλων, και σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η διαφορά αυξάνει με το επίπεδο 
εκπαίδευσης.

Από την άλλη πλευρά, η πείρα και η έρευνα δείχνουν ότι τα επίπεδα των προσφυγών και των 
καταγγελιών που αφορούν την ισότητα των φύλων είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με τις 
υπάρχουσες ανισότητες. Λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης και στήριξης, σε ένα 
κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο το οποίο προωθεί ακόμη την εικόνα τους ως αναλώσιμων 
εργαζόμενων, οι γυναίκες εμφανίζονται απρόθυμες να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Αναθεώρηση της οδηγίας του 1976 για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση

Η θέση σε ισχύ της Συνθήκης του Άμστερνταμ δημιούργησε ευνοϊκές προϋποθέσεις για την 
αναθεώρηση της οδηγίας του 1976 για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση, υπό το πρίσμα 
της νομολογίας που ανέπτυξε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και των νέων κοινωνικών 
πραγματικοτήτων.

Η οδηγία 2002/73/ΕΚ που προέκυψε, επηρεασμένη από την έγκριση παρεμφερούς 
νομοθεσίας στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων (οδηγίες 2000/78/ΕΚ και 
2000/48/ΕΚ), εκδόθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η 
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων διαδραμάτισε καθοριστικό 
ρόλο στην εν λόγω αναθεώρηση και ανέλαβε την πρωτοβουλία πολλών από τα νέα στοιχεία 
που κατέστησαν τη νέα αυτή οδηγία σημαντικό ορόσημο στον αγώνα για την ισότητα των 
                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf
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φύλων.

Η αναθεωρημένη οδηγία τροποποίησε ουσιαστικά την προηγούμενη νομοθεσία 
ενσωματώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

- θέσπιση των ορισμών της άμεσης και της έμμεσης διάκρισης και εισαγωγή των εννοιών 
της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης σε ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο·

- υποχρέωση των κρατών μελών να θεσπίσουν μέτρα για την κινητοποίηση των 
επιχειρήσεων ώστε να αναλάβουν δράση για την πρόληψη κάθε διακριτικής μεταχείρισης 
λόγω φύλου, με ειδική έμφαση στην καταπολέμηση της παρενόχλησης και της 
σεξουαλικής παρενόχλησης·

- ενθάρρυνση των κρατών μελών να κάνουν πράξη την ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή νόμων·

- υποχρέωση των κρατών μελών να συστήσουν εθνικούς κρατικούς φορείς για την 
προαγωγή της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών («φορείς ισότητας»)·

- διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των ανδρών με την επιστροφή τους από 
την άδεια μητρότητας και, στα κράτη μέλη στα οποία αναγνωρίζονται τα σχετικά 
δικαιώματα, την άδεια πατρότητας και υιοθεσίας·

- υποχρέωση των κρατών μελών να θεσπίσουν μέτρα για την προώθηση του κοινωνικού 
διαλόγου·

- ενίσχυση του ρόλου των ΜΚΟ όσον αφορά την προαγωγή της ισότητας·
- υποχρέωση των κρατών μελών να προωθήσουν τη θέσπιση προγραμμάτων ισότητας από 

τις επιχειρήσεις·
- υποχρέωση των κρατών μελών να καθορίζουν κανόνες για τις επιβλητέες κυρώσεις σε 

περίπτωση παραβίασης και να 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.

Εφαρμογή της οδηγίας του 2002 για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας, τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς την 
παρούσα οδηγία έως τις 5 Οκτωβρίου 2005 το αργότερο ή διασφαλίζουν, το αργότερο έως 
την ημερομηνία αυτή, ότι η εργοδοσία και οι εργαζόμενοι εισάγουν συμβατικώς τις 
απαιτούμενες διατάξεις. Τα κράτη µέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι ανά 
πάσα στιγμή σε θέση να εγγυηθούν τα αποτελέσματα που επιβάλλει η παρούσα οδηγία. 
Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. Επιπλέον, τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή, εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες προκειμένου η Επιτροπή να συντάξει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Αφού υποβληθεί η εν λόγω έκθεση, θα είναι καθοριστικής σημασίας να αξιολογηθεί με ποιον 
τρόπο τα κράτη μέλη θέσπισαν συγκεκριμένα μέσα για την εφαρμογή της οδηγίας, ιδίως όσον 
αφορά τα εξής σημεία:

- τη συνολική μεταφορά των εννοιών της «άμεσης διάκρισης», της «έμμεσης διάκρισης», 
της «παρενόχλησης» και της «σεξουαλικής παρενόχλησης»·
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- το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας προκειμένου να συμπεριλαμβάνει τους δημόσιους 
υπαλλήλους και τους αυτοαπασχολούμενους·

- τη σύσταση ανεξάρτητων εθνικών κρατικών φορέων, με κατάλληλες αρμοδιότητες και 
πόρους για την προαγωγή και την παρακολούθηση της ίσης μεταχείρισης χωρίς 
διακρίσεις λόγω φύλου·

- τη διαθεσιμότητα δικαστικών διαδικασιών·
- τις κυρώσεις που θα επιτρέπουν την αποτρεπτική και αναλογική αποζημίωση των 

θυμάτων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα θεσπίζονται εκ των προτέρων ανώτατα όρια 
αποζημίωσης·

- το δικαίωμα οργανώσεων να κινούν δικαστικές διαδικασίες εξ ονόματος θυμάτων ή υπέρ 
αυτών·

- τη δέσμευση των κυβερνήσεων να εκπονήσουν συστηματικές στρατηγικές κατά των 
διακρίσεων, οι οποίες θα ενσωματώνουν μέτρα πρόληψης·

- τα μέτρα βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 8 με στόχο της διασφάλιση της πλήρους 
πρακτικής εφαρμογής της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών (δηλαδή θετικές 
δράσεις)·

- τη θέσπιση διαδικασιών παρακολούθησης των πρακτικών στον χώρο εργασίας όσον 
αφορά τη μείωση των διακρίσεων λόγω φύλου στην απασχόληση·

- την επεξεργασία μεθόδων που θα ενθαρρύνουν τους εργοδότες να παρέχουν πληροφορίες 
σχετικά με την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών σε τακτά χρονικά διαστήματα·

- την αποσαφήνιση και το πεδίο του αποκλεισμού που βασίζεται σε χαρακτηριστικά που 
συνδέονται με το φύλο·

- τη διαβούλευση και τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των 
πολιτών που έχουν έννομο συμφέρον να συμβάλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω φύλου.

Με τη θέσπιση της οδηγίας 2002/73, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε ένα αποτελεσματικό 
εργαλείο για την ενίσχυση της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την ίση μεταχείριση σε σχέση 
με την απασχόληση, αλλά η αργή ή χαμηλής ποιότητας εφαρμογή της θα διακυβεύσει την 
υλοποίηση της στρατηγικής της Λισαβόνας και τη δυνατότητα πλήρους ανάπτυξης των 
κοινωνικών και οικονομικών δυνατοτήτων της ΕΕ.

Εφαρμογή και μεταφορά της οδηγίας 2002/73/ΕΚ και διαδικασίες που δρομολογήθηκαν 
από την Επιτροπή:

Μέχρι στιγμής μόνον η Ισπανία έχει μεταφέρει ορθά στο εσωτερικό της δίκαιο την οδηγία 
2002/73/ΕΚ.

1) Διαδικασίες λόγω μη κοινοποίησης:

Κατά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας 2002/73/ΕΚ εννέα κράτη μέλη δεν 
είχαν κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς της οδηγίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κίνησε 
διαδικασίες επί παραβάσει κατά όλων των οικείων κρατών μελών.

Τον Μάιο του 2008 υπήρχαν ακόμη εκκρεμείς διαδικασίες κατά του Λουξεμβούργου και του 
Βελγίου. Πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου (6.03.08) επιβεβαιώνει ότι το Λουξεμβούργο
δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του. 
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Το Βέλγιο εφάρμοσε πλημμελώς την οδηγία, καθώς εξακολουθούν να απουσιάζουν 
ορισμένοι κανονισμοί σε περιφερειακό επίπεδο.

2) Διαδικασίες λόγω μη συμμόρφωσης:

Λόγω της πολυπλοκότητας και της καινοτομίας των διατάξεων της οδηγίας, η Επιτροπή 
εντόπισε υψηλό αριθμό προβλημάτων στη μεταφορά της οδηγίας 2002/73/ΕΚ. Έτσι, η 
Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 22 κράτη μέλη, παρότι αναμένεται ότι 
μεγάλος αριθμός των προσφυγών που υποβλήθηκαν θα περατωθούν μετά τον διάλογο μεταξύ 
της Επιτροπής και των κρατών μελών.
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