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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα έκθεση-µελέτη πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό του Κ.Ε.Θ.Ι. και 
αποτελεί την ελληνική συµβολή στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος µε 
αντικείµενο µελέτης την «Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις», του οποίου το συντονισµό έχει η Ισπανική 
Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων (Union General de Trabajadores, UGT) . 

Ο στόχος της µελέτης είναι διττός: αφενός µεν η περιγραφή του γενικού πλαισίου 
(κοινωνικοπολιτικού, νοµικού, οικονοµικού κλπ) µέσα στο οποίο εγγράφεται η ισότητα 
των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών, αφετέρου δε η διερεύνηση και ανάλυση 
του σχετικού περιεχοµένου των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, και στην συνέχεια η 
καταγραφή εκείνων των συλλογικών ρυθµίσεων που είτε προάγουν την ισότητα των 
αµοιβών είτε την παρεµποδίζουν. 

Η έκθεση βασίστηκε αφενός µεν στη µελέτη πρωτογενών κειµένων κλαδικών και 
επιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων εργασίας (στο εξής Σ.Σ.Ε.) στις τράπεζες, στο 
λιανικό και χονδρικό εµπόριο, και στα ξενοδοχεία, αφετέρου δε στην µελέτη των 
κωδικοποιηµένων κειµένων του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.), 
µε αναφορά στην κωδικοποίηση του 2000.  

Παράλληλα µε την µελέτη των συµβάσεων, η παρούσα έκθεση εξετάζει την σχετική µε 
το θέµα βιβλιογραφία και παρουσιάζει βασικά κοινωνικοοικονοµικά στατιστικά 
δεδοµένα αναφορικά µε την κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας (Βασικές 
πηγές: Ετήσιες Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού ΕΣΥΕ και Έρευνα ∆ιάρθρωσης Αµοιβών 
1995).  

Η έκθεση έρχεται να καλύψει ένα σηµαντικό κενό, αφού, από τη συνολική 
επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας στην Ελλάδα, δεν προκύπτει καµία έρευνα 
που να αφορά αποκλειστικά στο ζήτηµα της ισότητας των αµοιβών στις συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις.  

Η έκθεση καταλήγει στα ακόλουθα συµπεράσµατα : 

• Αν και η ισότητα των αµοιβών στις ελληνικές εργασιακές σχέσεις διέπεται από ένα 
επαρκές θεσµικό πλαίσιο, εναρµονισµένο µε το διεθνές και το κοινοτικό δίκαιο, στην 
πράξη καταγράφεται σηµαντική υστέρηση των γυναικείων αµοιβών έναντι των 
αντίστοιχων ανδρικών. Όµως τα αίτια της υστέρησης αυτής έµµεσα µόνο σχετίζονται µε 
τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Στο πλαίσιο της παρούσης έκθεσης εντοπίστηκαν 
ελάχιστες και µάλλον αποσπασµατικές συλλογικές ρυθµίσεις που οδηγούν σε άµεσες 
διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, τόσο αναφορικά µε την ελεύθερη πρόσβαση αυτών σε 
κάποιες ειδικότητες, όσο και αναφορικά µε την ταύτιση της γυναικείας απασχόλησης µε 
θέσεις χαµηλής ειδίκευσης και αµοιβής, οδηγώντας στη διαπίστωση ότι οι µισθολογικές 
διακρίσεις, στο σύνολό τους, θα πρέπει να αναζητούνται εκτός των κειµένων των 
Σ.Σ.Ε.  Ωστόσο, όπως προκύπτει από την παρούσα έκθεση, το περιεχόµενο των 
συλλογικών συµβάσεων στην Ελλάδα είναι µάλλον φτωχό ως προς το ζήτηµα της 
ισότητας των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών, και η συλλογική 
διαπραγµάτευση δεν λειτουργεί ως µέσο προώθησης της ισότητας των αµοιβών. 
Καταγράφονται ωστόσο και παραδείγµατα σ.σ.ε. που έχουν συµβάλει σηµαντικά στην 
µείωση της ψαλίδας, και προάγουν άµεσα ή έµµεσα, σε µικρότερο ή σε µεγαλύτερο 
βαθµό, την ισότητα των αµοιβών. Επισηµαίνεται, πάντως, ότι ρυθµίσεις οι οποίες σε 
άλλες χώρες θα θεωρούνταν ότι προσφέρουν τα ελάχιστα, είναι µεγάλης βαρύτητας 
για τα ελληνικά δεδοµένα. 

• Θα πρέπει ιδιαίτερα να τονιστεί η συµβολή του ενιαίου µισθολογίου ως µέσου 
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εξάλειψης των άµεσων µισθολογικών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, όπως στην 
περίπτωση των ανδρών και γυναικών τραπεζοϋπαλλήλων, όπου από το 1982  η 
εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου, αποδεσµευµένου από την ιδιότητα του φύλου, 
εµπόδισε την παραγωγή διακρίσεων λόγω φύλου στις κλαδικές και στις επιχειρησιακές 
Σ.Σ.Ε. Έτσι, υφιστάµενες διακρίσεις στο σύνολό τους είναι έµµεσες, είτε για παράδειγµα 
λόγω πλασµατικών προωθήσεων που ευνοούν τους άνδρες εργαζόµενους (π.χ. στρατός), 
είτε λόγω µη ένταξης στο µισθολόγιο κάποιων κατηγοριών εργαζοµένων (π.χ. 
καθαρίστριες κλπ). Επισηµαίνεται ότι το ζήτηµα της µη κατάργησης των ευνοϊκών προς 
τους άνδρες µισθολογικών προωθήσεων λόγω π.χ. στρατού καθίσταται εντονότερο όταν 
συγκρίνεται µε την µη αντίστοιχη ευνοϊκή µεταχείριση από τις Σ.Σ.Ε. της µητρότητας και 
γενικότερα των γονικών αδειών.   

• Στο επίπεδο των επιχειρήσεων αναπτύσσονται προγράµµατα εξατοµικευµένων αµοιβών 
του προσωπικού (στη βάση της απόδοσης ή της αξιοκρατίας), τα οποία εκφράζουν συχνά 
µονοµερείς αποφάσεις της διοίκησης, και τα οποία όπου εφαρµόζονται, φαίνεται ότι 
ωφελούν τους άνδρες. Τα συστήµατα αξιολόγησης του προσωπικού που υιοθετούνται 
είναι συχνά αδιαφανή και προκρίσεις συγκεκριµένων εργαζοµένων έναντι άλλων δεν 
ελέγχονται δικαστικά για καταχρηστικότητα. Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (∆ΕΚ) πάντως επισηµαίνει ότι δεν αρκεί το νοµικό (νοµοθετικό ή συµβατικό 
πλαίσιο) να µην περιέχει ρητές διατάξεις που να εµπεριέχουν δυσµενείς διακρίσεις σε 
βάρος των γυναικών, αλλά θα πρέπει και η µισθολογική πρακτική του εργοδότη να επιβεβαιώνει 
ότι δεν ευνοούνται οι άνδρες εργαζόµενοι. Η νοµολογία του ∆ΕΚ δεν έχει ακόµα αξιοποιηθεί 
κατάλληλα από τα ελληνικά δικαστήρια. 

• Οι Σ.Σ.Ε. θεσπίζουν γενικά και οµοιόµορφα συστήµατα αµοιβών που αντιµετωπίζουν 
τον κάθε εργαζόµενο µε βάση το επάγγελµα ή την ειδικότητά του, την οικογενειακή του 
κατάσταση και τις γενικές συνθήκες απασχόλησής του. Οι όποιες διαφοροποιήσεις 
δικαιολογούνται από την οικογενειακή κατάσταση, την επαγγελµατική εξειδίκευση, τις 
γενικές συνθήκες εργασίας, τη µισθολογική εξέλιξη µε βάση την προϋπηρεσία και την 
ιεραρχική θέση του εργαζόµενου, συνήθως σε επιχειρησιακό επίπεδο. Συστήµατα 
εξατοµικευµένων αµοιβών µε βάση την απόδοση στην εργασία και την οικονοµική βαρύτητα των 
θέσεων εργασίας δεν αποτέλεσαν  αντικείµενο ρύθµισης στις Σ.Σ.Ε.  

• Όσον αφορά στα µισθολογικά ζητήµατα µεγάλο τµήµα των επιδιωκόµενων, µέσα από 
τη συλλογική διαπραγµάτευση και τις Σ.Σ.Ε., πολιτικών ισότητας, καταλαµβάνουν τα 
οικογενειακά επιδόµατα, µε αποτέλεσµα η όποια συζήτηση να εξαντλείται σε αυτό το 
επίπεδο και να θέτει στο περιθώριο ζητήµατα όπως :  

-Ο τρόπος  µε τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση προσωπικού.  

-Ο κάθετος επαγγελµατικός διαχωρισµός και η συγκέντρωση των γυναικών σε θέσεις χαµηλής 
εξειδίκευσης και ευθύνης, που συνιστά έναν ιδιαιτέρως δυσµενή παράγοντα που λειτουργεί ανασχετικά 
για την  επαγγελµατική και µισθολογική εξέλιξη των γυναικών.  

-Το αντιστάθµισµα της διακοπής της επαγγελµατικής δραστηριότητας λόγω οικογενειακών 
υποχρεώσεων  από µηχανισµούς επανένταξης των γυναικών στην επιχείρηση ή στην αγορά εργασίας. 

• Υπάρχει καταστρατήγηση της νοµοθεσίας κυρίως σε ότι αφορά τον συνδυασµό 
οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων, καθώς και καταστρατήγηση και µη 
τήρηση των ρυθµίσεων των  Σ.Σ.Ε. Στην περίπτωση αυτή εντάσσονται και οι ανεπαρκείς, 
κυρίως διοικητικού χαρακτήρα, κυρώσεις σε περίπτωση µη εφαρµογής της νοµοθεσίας.  
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I. Εισαγωγή-Μεθοδολογία 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την ελληνική συµβολή στο πλαίσιο του διακρατικού 

προγράµµατος µε αντικείµενο µελέτης την «Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών 

και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις». Όσον αφορά την γενική 

µεθοδολογική προσέγγιση, επισηµαίνεται ότι η ελληνική έκθεση απαντάει σε 

συγκεκριµένο ερωτηµατολόγιο, το οποίο συνέταξαν επιστηµονικοί συνεργάτες της 

Ισπανικής Συνοµοσπονδίας Εργαζοµένων (Union General de Trabajadores, UGT) που 

έχει και την ευθύνη συντονισµού του προγράµµατος. 

Ο στόχος της εργασίας είναι διττός: αφενός µεν η περιγραφή του γενικού πλαισίου 

µέσα στο οποίο εγγράφεται η ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών, 

αφετέρου δε η διερεύνηση και ανάλυση του περιεχοµένου των συλλογικών συµβάσεων 

εργασίας, και στην συνέχεια η καταγραφή εκείνων των συλλογικών συµφωνιών που 

είτε προάγουν την ισότητα των αµοιβών είτε την παρεµποδίζουν. 

Αναφερόµενοι στις συλλογικές συµφωνίες που «προάγουν» την ισότητα των 

αµοιβών, εννοούµε πρώτον, όσες δρουν άµεσα και δεύτερον όσες δρουν έµµεσα.  Στην 

πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι συλλογικές συµφωνίες που περιλαµβάνουν  ειδικές 

ρυθµίσεις ή θετικές δράσεις µε στόχο την πρόληψη, την µείωση ή και την εξάλειψη των 

µισθολογικών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Στην δεύτερη κατηγορία 
εντάσσονται τρία είδη συµβάσεων:  

• Οι Σ.Σ.Ε. των οποίων οι διατάξεις συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των 

έµµεσων κυρίως µισθολογικών διακρίσεων, ανεξάρτητα από την σαφή πρόθεση 

των µερών (π.χ. υπάρχουν συµβάσεις που η διάσταση του φύλου προκύπτει 

µάλλον τυχαία χωρίς επιδίωξη και «φεµινιστική» συνείδηση των µερών). 

• Οι Σ.Σ.Ε. που δηµιουργούν προϋποθέσεις (π.χ. θεσπίζουν επιτροπές ισότητας) 

για την προώθηση της ισότητας εν γένει, συµπεριλαµβανοµένης και της 

ισότητας των αµοιβών. 

• Οι Σ.Σ.Ε. που διακηρύσσουν την πρόθεση των µερών να συµβάλουν στην 

προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα στην 

πράξη.  

∆εδοµένου ότι η προώθηση της ισότητας των αµοιβών µέσα από τις συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα, τουλάχιστον µέχρι σήµερα, τους 

κοινωνικούς συνοµιλητές, η παραπάνω κατηγοριοποίηση κρίνεται ιδιαίτερα 

σηµαντική. Στο πλαίσιο αυτό, το περιεχόµενο των ελληνικών συµβάσεων φαντάζει 

µάλλον φτωχό εάν συγκριθεί µε τις συµβάσεις άλλων χωρών της ΕΕ, ενώ ρυθµίσεις οι 
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οποίες σε άλλες χώρες θα θεωρούνταν ότι προσφέρουν τα ελάχιστα, είναι µεγάλης 

βαρύτητας για τα ελληνικά δεδοµένα.    

Η παρούσα έκθεση βασίστηκε αφενός µεν στη µελέτη πρωτογενών κειµένων 

κλαδικών και επιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων εργασίας (στο εξής Σ.Σ.Ε.) στις 

τράπεζες, στο λιανικό και χονδρικό εµπόριο, και στα ξενοδοχεία, αφετέρου δε στην 

µελέτη των κωδικοποιηµένων κειµένων του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας 

(στο εξής Ο.ΜΕ.∆.), µε αναφορά στην κωδικοποίηση του 2000.  

Παράλληλα µε την µελέτη των συµβάσεων, η παρούσα έκθεση εξετάζει την σχετική 

µε το θέµα βιβλιογραφία και παρουσιάζει βασικά κοινωνικοοικονοµικά στατιστικά 

δεδοµένα αναφορικά µε την κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας1. 

Αποκλειστικά και µόνο για τις τράπεζες, η έκθεση βασίστηκε και σε µια σειρά ερευνών 

του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ για τον τραπεζικό κλάδο.  

Συνολικά από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας στην Ελλάδα δεν 
προκύπτει καµία έρευνα που να αφορά αποκλειστικά στο ζήτηµα της ανισότητας 

των αµοιβών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. 

Όσον αφορά τις τράπεζες, εξετάστηκαν καταρχήν οι κλαδικές Σ.Σ.Ε. των ετών 

1984, 1990, 1991, 1994-1995, 1997-1998, 1999-2000, 2001. Εξετάστηκαν επίσης 29 

Επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. της περιόδου 1994-2002 που αφορούν στις τράπεζες: Εθνική, 

Εµπορική, Άλφα Πίστεως, Πειραιώς, Αγροτική, Εγνατία, Κρήτης, Eurobank, Royal 

Bank of Scotland, και AMR BANK NV.  

Η πρώτη δυσκολία που ανέκυψε στη συγκέντρωση του υλικού έγκειται στη µη 

κωδικοποίηση των Σ.Σ.Ε. των Τραπεζών2. Η δυσκολία αυτή αντισταθµίστηκε εν µέρει 

από την ύπαρξη συγκεντρωτικών στοιχείων της ΟΤΟΕ για τις συλλογικές ρυθµίσεις στο 

χώρο των  Τραπεζών µέχρι και το 1998 (ΟΤΟΕ, 1998) . Η πρόσβαση στις κλαδικές σ.σ.ε. 

επετεύχθη µέσω της δηµοσίευσής τους σε νοµικά δελτία και περιοδικά, ενώ οι 

επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. αναζητήθηκαν στο Τµήµα Σ.Σ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Αµοιβών του 

Υπουργείου Εργασίας.  

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρησιακές ΣΣΕ, ανέκυψε µία δεύτερη δυσκολία, λόγω της 

ασυνέχειας που παρατηρήθηκε ως προς την κατάθεσή τους στην αρµόδια ∆ιεύθυνση 

του Υπουργείου. Από το γεγονός αυτό συνάγεται το συµπέρασµα ότι παρά το ότι ο 

νόµος υποχρεώνει σε κατάθεση στην αρµόδια κατά τόπο Επιθεώρηση Εργασίας της 

Νοµαρχίας (άρθρο 5 παρ.3 Ν. 1876/90), είναι πιθανό - µε κοινή άτυπη συµφωνία των 

                                                           
1 Βασικές πηγές: Ετήσιες Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού ΕΣΥΕ και Έρευνα ∆ιάρθρωσης Αµοιβών 1995. 
2 Στην κωδικοποίηση από τον ΟΜΕ∆ δεν περιλαµβάνονται οι κλαδικές σ.σ.ε. των Τραπεζών, γιατί δεν 
έχουν µέχρι στιγµής απασχολήσει τον Οργανισµό.  
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συλλογικών µερών-  οι Σ.Σ.Ε. να µην κατατίθενται.  Αυτό έχει ως αποτέλεσµα ο 

µελετητής να συναντά αποσπασµατικές και συγκυριακές ρυθµίσεις που δεν του 

επιτρέπουν να κατανοήσει σε βάθος χρόνου και να αξιολογήσει συνεκτικά τις πολιτικές 

αµοιβών που ακολουθούνται σε συγκεκριµένες Τράπεζες. 

Στην περίπτωση των ξενοδοχείων εξετάστηκαν καταρχήν οι κλαδικές Σ.Σ.Ε. των 

ετών 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998 και 2002, καθώς και οι 

∆ιαιτητικές Αποφάσεις (στο εξής ∆Α) των ετών 1997, 2000 και 2001. Σε ότι αφορά τις 

Σ.Σ.Ε. σε επιχειρησιακό επίπεδο παρουσιάστηκε αδυναµία πρόσβασης στα σχετικά 

κείµενα  µε µόνα διαθέσιµα κείµενα επιχειρησιακών συµβάσεων αυτά των: Καζίνου-

Ξενοδοχείου και Τελεφερίκ Πάρνηθας της Ε.Τ.Α. Α.Ε. του έτους 2001, του ξενοδοχείου 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (∆Α 48/1998), και του Ξενοδοχείου ΧΙΛΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 

(Ιδιωτικά Συµφωνητικά, 25 Ιουνίου 2001 και 8 Νοεµβρίου 2001). Από συζητήσεις,  

ωστόσο,  που είχαµε µε εκπροσώπους των εργαζοµένων σε µεγάλα ξενοδοχεία στην 

περιοχή της πρωτεύουσας διαπιστώνεται απουσία σ.σ.ε. σε επιχειρησιακό επίπεδο. Τα 

συµφωνητικά τύπου ΧΙΛΤΟΝ που συνάπτονται, δεν παίρνουν την µορφή συλλογικών 

συµβάσεων, ενώ επικρατούν οι άτυπες προφορικές συµφωνίες, ενδεχοµένως µε 

αρνητικό αντίκτυπο στην αµοιβές των γυναικών (π.χ. πρόσθετες αµοιβές) οι οποίες δεν 

δηµοσιεύονται. Σε µία προσπάθεια αναζήτησης περισσότερων στοιχείων στο επίπεδο 

της επιχείρησης πραγµατοποιήσαµε 4 συνεντεύξεις µε εργαζόµενες σε τέσσερα µεγάλα 

ξενοδοχεία (πάνω από 300 απασχολούµενους) στην περιοχή της πρωτεύουσας. Ο 

εξαιρετικά περιορισµένος ωστόσο αριθµός συνεντεύξεων, σε καµία περίπτωση δεν 

αντισταθµίζει την έλλειψη καταγεγραµµένων στοιχείων σε επίπεδο επιχείρησης.  

Το σύνολο των  κωδικοποιηµένων κειµένων του Ο.ΜΕ.∆ που εξετάστηκαν 

ανέρχεται σε 151 σ.σ.ε. που αναλύονται ως εξής: 1 ΕΓΣΣΕ, 74 Κλαδικές συλλογικές 

ρυθµίσεις (65 Εθνικές και 9 Τοπικές), 68 Οµοιοεπαγγελµατικές συλλογικές ρυθµίσεις (59 

Εθνικές και 9 Τοπικές) και 8 Επιχειρησιακές συλλογικές ρυθµίσεις. Στο πλαίσιο των 

κλαδικών συλλογικών ρυθµίσεων περιλαµβάνονται και οι ρυθµίσεις για τους 

Εργαζόµενους στα Ξενοδοχεία ΕΟΤ όλης της χώρας, οι ρυθµίσεις για τους 

εργαζόµενους στις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ν. Ηρακλείου, καθώς και οι 

ρυθµίσεις του προσωπικού στις Εµπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας. Επισηµαίνεται 

ότι η τελευταία κωδικοποίηση του Ο.ΜΕ.∆., στην οποία βασίζεται η παρούσα έκθεση, 

ολοκληρώθηκε στην αρχή του 2001,  έχει δε ως χρονική αφετηρία το έτος 1975 και τέλος 

το 2000. Πολλές ωστόσο σ.σ.ε. που συνάφθηκαν το 2000 ισχύουν και για το 2001. Είναι 

αναγκαίο να επισηµάνουµε ότι η κωδικοποίηση είναι ανεπίσηµη και γι’ αυτό δεν έχει 

δεσµευτικό χαρακτήρα. Επίσης, καλύπτει ως επί το πλείστον τις συλλογικές ρυθµίσεις 

που έχουν υποβληθεί στον Ο.ΜΕ.∆., αν και τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προσπάθεια 

από τον Ο.ΜΕ.∆. για την κωδικοποίηση και των υπόλοιπων συλλογικών ρυθµίσεων 

που αφορούν στον ιδιωτικό τοµέα. Στην πράξη, αυτό σηµαίνει ότι εξαιρούνται από την 
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κωδικοποίηση οι ρυθµίσεις στο επίπεδο της επιχείρησης (σηµαντική έλλειψη για την 

µελέτη ζητηµάτων όπως η ανισότητα των αµοιβών) που συνάπτονται εκτός Ο.ΜΕ.∆. Σε 

µία πρώτη ωστόσο διερεύνηση του θέµατος,  όπως αυτής που επιχειρείται µέσω της 

παρούσης έκθεσης, η ύπαρξη κωδικοποιηµένων συνθετικών στοιχείων για το 90% 

περίπου του συνόλου των κλαδικών και οµοιοεπαγγελµατικών ρυθµίσεων σε επίπεδο 

χώρας, αποτέλεσε αναµφισβήτητα χρήσιµο εργαλείο και διευκόλυνε σηµαντικά την 

έρευνα.   
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II. Η κατάσταση των γυναικών στην αγορά εργασίας  

Α. Απασχόληση και ανεργία των γυναικών: το χάσµα µεταξύ των δύο 

φύλων  

Το ποσοστό των γυναικών στην συνολική απασχόληση (δηλαδή ο λόγος 

απασχολουµένων γυναικών προς τον συνολικό αριθµό απασχολουµένων) υπολείπεται 

σηµαντικά των ανδρών. Η απόσταση που χωρίζει τα ποσοστά συµµετοχής ανδρών και 

γυναικών στην απασχόληση παραµένει στην Ελλάδα µία από τις υψηλότερες της 

Ευρώπης,  κυµαινόµενη σε επίπεδα µεταξύ της Ιταλίας και της Ισπανίας. Στις κεντρικές 

ηλικίες (prime age workers), 25-44 ετών, το ποσοστό συµµετοχής των ανδρών το 2001 

ήταν 96% ενώ των γυναικών µόλις 67%.  

Συνολικά, τα τελευταία χρόνια η ισορροπία της απασχόλησης δείχνει µία µικρή 

µετατόπιση υπέρ των γυναικών. Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας (στο εξής ΕΣΥΕ) για την 5ετία (1995-2000),  η παρουσία των γυναικών στην 

αγορά εργασίας αυξάνεται συνεχώς. Ειδικότερα, το ποσοστό των γυναικών στην 

απασχόληση (για όλες τις ηλικίες) έχει ανέλθει από 36% το 1995 σε 38% το 2001, ενώ το 

αντίστοιχο των ανδρών κατά την ίδια χρονική περίοδο µειώθηκε από 64% σε 62% 

περίπου. 

Ωστόσο, παρά την όποια πρόοδο που σηµειώθηκε αναφορικά µε την συµµετοχή 

των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εξέλιξη της 

ανεργίας. Πέραν του γεγονότος ότι ο αριθµός των άνεργων γυναικών έχει αυξηθεί 

δραµατικά (270 χιλιάδες άτοµα), στην δεκαετία 1991-2001 το ποσοστό ανεργίας των 

γυναικών έχει ανέλθει από το 11,7% το 1991 σε 16,7% το 2001, ενώ το αντίστοιχο των 

ανδρών  ανήλθε  από το 4,3% στο 7,3%. Για τους άνδρες άνω των 30 ετών υπάρχει 

σχεδόν πλήρης απασχόληση (ποσοστό ανεργίας µόλις 4,1%).  
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Β. Ποιοτικά χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης 

Αναφορικά µε τις επαγγελµατικές διακρίσεις (occupational segregation), σύµφωνα µε 

τον δείκτη (segregation index) των Karmel και Maclachlan µε στοιχεία του 1998, η 

Ελλάδα έχει τον µικρότερο βαθµό επαγγελµατικού διαχωρισµού µεταξύ όλων των 

χωρών κρατών µελών της ΕΕ3. Αυτή η διαπίστωση αφορά ιδιαίτερα στον τοµέα των 

υπηρεσιών. Στην βιοµηχανία αντίθετα, υπάρχει σαφέστατη συγκέντρωση των 

γυναικών σε ορισµένους κλάδους (κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, υπόδηση, τρόφιµα), 

ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι είναι ανδροκρατούµενοι.  

Η κατανοµή των γυναικών στα επαγγέλµατα (2001) φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ 3917499 1486149 37,9%
1 Μέλη των βουλευοµένων σωµάτων,  ανώτερα διοικητικά 
και διευθυντικά στελέχη του δηµοσίου και ιδιωτικού  τοµέα 373367 93957 25,2%
2 Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά,  καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλµατα 485894 227707 46,9%
3 Τεχνολόγοι,τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα 258380 123905 48,0%

4 Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα 463531 271165 58,5%
5 Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές 
σε καταστήµατα και υπαίθριες αγορές 510711 266933 52,3%
6 Ειδικευµένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς 
Κ.Π.Α.Ε. 617693 259661 42,0%
7 Ειδικευµένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά 
επαγγέλµατα 630965 82967 13,1%
8 Χειριστές σταθερών βιοµηχανικών  εγκαταστάσεων, 
µηχανηµάτων και εξοπλισµού και συναρµολογητές 
(µονταδόροι) 290404 26392 9,1%

9 Aνειδίκευτοι εργάτες, χειρωνάκτες και µικροεπαγγελµατίες 249816 131107 52,5%
 Πρόσωπα µη δυνάµενα να καταταγούν 36738 2356 6,4%  

Σύµφωνα µε την ανάλυση των Καραµεσίνη και Ιωακείµογλου (2002), οι γυναίκες 

κατανέµονται κατά προτεραιότητα σε επαγγέλµατα στα οποία οι µέσες αποδοχές 

(ανδρών και γυναικών) είναι χαµηλές. Ένα µεγάλο µέρος της διαφοράς (περίπου 50%) 

του µέσου γυναικείου από τον µέσο ανδρικό µισθό εξηγείται από την άνιση πρόσβαση 

των δύο φύλων στα επαγγέλµατα.  

                                                           
3 Karamessini M. (2000) “Mainstreaming gender equality in the 2000 Greek National Action Plan for 

Employment: final evaluation report”, EC’s Expert Group on Gender and Employment.  
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Γ. Γυναίκες και µερική απασχόληση 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της ΕΣΥΕ (βασισµένες στην παραδοχή ότι ο ορισµός της 

µερικής απασχόλησης ποικίλλει ανάλογα µε τα διαφορετικά επαγγέλµατα), το 2000 

υπήρχαν 182.000 µερικώς απασχολούµενοι, ήτοι 4.6% της συνολικής απασχόλησης. 

Από τους µερικώς απασχολούµενους, οι 64.000 ήταν άνδρες (2.6% της συνολικής 

ανδρικής απασχόλησης) και οι 118.000 ήταν γυναίκες (7.9% της συνολικής γυναικείας 

απασχόλησης).  

Θεωρώντας ως µερικά απασχοληµένους εκείνους που εργάζονται λιγότερες από 25 

ώρες την εβδοµάδα, η κατανοµή τους κατά φύλο και ώρες εργασίας είναι η ακόλουθη: 

Στη διάρκεια του έτους 2000, στην Ελλάδα απασχολούνταν λιγότερες από 25 ώρες την 

εβδοµάδα 335.000 εργαζόµενοι, ήτοι 8.5% της συνολικής απασχόλησης. Λιγότερες από 

15 ώρες την εβδοµάδα απασχολούνταν 135.000 εργαζόµενοι (3.4% της συνολικής 

απασχόλησης). 

Η κατανοµή κατά φύλο έχει ως εξής (2000): 

Μερικώς απασχολούµενοι σε απόλυτους αριθµούς και ως ποσοστό της 
συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα

ΑΝ∆ΡΕΣ < 15 ΩΡΕΣ
58 thous.

ΑΝ∆ΡΕΣ 15-24 ΩΡΕΣ
90 thous.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ < 15 ΩΡΕΣ
77 thous.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 15-24 ΩΡΕΣ
110 thous.

3,7%

2,4%

5,2%

7,4%  

Το διάγραµµα διαβάζεται ως εξής: 

90.000 άνδρες (3,7% της συνολικής ανδρικής απασχόλησης) απασχολούνται 15-

24 ώρες την εβδοµάδα.  

Πηγή: Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆, 2000). 

Συνολικά, επισηµαίνεται ότι αντίθετα µε ότι αναµενόταν,  δεν υπάρχει ανοδική τάση 

στην µερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Το 

1990, οι µερικώς απασχολούµενοι άνδρες αντιπροσώπευαν το 2.2% της συνολικής 
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απασχόλησης (3.1% το 1994). Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις γυναίκες ήταν 7.6% (8.0% 

το 1994). 

Όσον αφορά την ακούσια µερική απασχόληση, πάνω από 40% των µερικώς 

απασχολούµενων θα προτιµούσαν µια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης (βλ. 

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα). Στη διάρκεια του 2000, 9% των ανδρών που στην 

προηγούµενη περίοδο ήταν άνεργοι βρίσκονταν σε θέσεις µερικής απασχόλησης. 

Πάνω από το 98% αυτών των ανδρών θα προτιµούσαν µια θέση πλήρους 

απασχόλησης. Το 26% των γυναικών που στην προηγούµενη περίοδο ήταν άνεργες 

βρίσκονταν σε θέσεις µερικής απασχόλησης και πάνω από το 90% αυτών των γυναικών 

θα προτιµούσαν την πλήρη απασχόληση. 

Ακούσια µερική απασχόληση:  

Ποσοστό των µερικώς απασχολούµενων που θα προτιµούσαν µια θέση πλήρους 

απασχόλησης 

 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

1997 50% 36% 41% 

2000 49% 41% 44% 

Πηγή: ΕΕ∆ 2000, ΕΣΥΕ. 

∆. Γυναίκες και προσωρινή απασχόληση 

Η προσωρινή απασχόληση στην Ελλάδα καλύπτει το 13,1% ( 15,7% των γυναικών και 

11,5% των ανδρών) της συνολικής απασχόλησης (2000), κινούµενη στα επίπεδα του 

µέσου κοινοτικού όρου, και δεν υπάρχει ένας επίσηµος ορισµός της σχετικής έννοιας. 

Κατά την δεκαετία του 1990 η προσωρινή απασχόληση παρουσιάζει σηµαντική µείωση,  

αφού στα τέλη της δεκαετίας του 1980 παρουσιάζει υπερδιπλάσια ποσοστά από εκείνα 

της Κοινότητας (19% έναντι 9%) λόγω, κυρίως, της ιδιαίτερης ανάπτυξής της στον 

δηµόσιο τοµέα, πολιτική που εγκαταλείφθηκε κατά την τελευταία δεκαετία. Το 

ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης είναι ιδιαίτερα υψηλό στις υπηρεσίες (25%), 

στη βιοµηχανία (14%) και χαµηλό στο λιανικό εµπόριο (6%), ενώ η προσωρινή 

απασχόληση συνδέεται κυρίως µε την ανειδίκευτη εργασία, αφού το 27% των 

προσωρινά απασχολούµενων είναι ανειδίκευτοι εργάτες/ εργάτριες, ενώ το 16% 

απασχολείται σε υπηρεσίες στη θέση του πωλητή/ πωλήτριας. 

Συµπερασµατικά, παρά την µαζική είσοδο των γυναικών στην αγορά εργασίας 
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και την ανατροπή της πατριαρχικής δοµής της απασχόλησης, η συνολική κατάσταση 

των γυναικών είναι ιδιαίτερα µειονεκτική σε σχέση µε αυτή των ανδρών. Ειδικότερα, η 

γυναικεία απασχόληση υπολείπεται σηµαντικά της ανδρικής, η γυναικεία ανεργία 

είναι σαφώς υψηλότερη, οι γυναίκες απειλούνται πολύ περισσότερο από το φαινόµενο 

της µακροχρόνιας ανεργίας, ενώ προτιµούνται στις θέσεις ευέλικτης απασχόλησης, 

όπως είναι η µερική και προσωρινή απασχόληση. Παράλληλα, εξακολουθούν να 

απασχολούνται σε θέσεις χαµηλής ειδίκευσης, υποεκπροσωπούνται σε θέσεις υψηλής 

ειδίκευσης, καθώς και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ενώ καλύπτουν ένα µεγάλο 

µέρος των θέσεων απασχόλησης στην παραοικονοµία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µισό 

περίπου εκατοµµύριο γυναικών στην Ελλάδα (µαζί µε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες 

µεταναστών) εργάζεται σε συνθήκες που διαφεύγουν από την στατιστική, την 

φορολογία και την νοµοθεσία, εργάζονται δηλαδή είτε µε προσωρινή απασχόληση, είτε 

σε  µικρές επιχειρήσεις (που στην πλειοψηφία τους είναι οικογενειακές),  είτε στην 

αδήλωτη εργασία,  κυρίως σε οικονοµικές δραστηριότητες, όπως η ένδυση και η 

υπόδηση, η κατ’ οίκον πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειµένου και οι πωλήσεις από 

το σπίτι. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και η πλειοψηφία των µεταναστριών που 

απασχολούνται κυρίως ως οικιακοί βοηθοί και βοηθητικές νοσοκόµες, ενώ στην 

περίπτωση της εργασίας σε οικογενειακή επιχείρηση οι γυναίκες χαρακτηρίζονται 

επίσηµα ως «συµβοηθούντα και µη αµειβόµενα µέλη της οικογένειας».  

Τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν την γυναίκα όχι απλά σε µειονεκτική θέση σε 

σχέση µε τον άνδρα, αλλά αρκετές φορές την εξαναγκάζουν να ζει σε συνθήκες 

ανασφάλειας στα πλαίσια τόσο του οικονοµικού όσο και του κοινωνικού χώρου. Το 

συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσµατα πρόσφατης µελέτης αναφορικά 

µε την ανασφάλεια των νέων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1993-1997, στοιχεία που 

περιορίζονται ωστόσο στην ηλικιακή οµάδα 15-29 ετών.4 Σαν αποτέλεσµα, οι γυναίκες 

παραµένουν πολύ πίσω µισθολογικά συγκριτικά µε τους άνδρες, ενώ αποτελούν την 

πλειοψηφία των χαµηλά αµειβόµενων5. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία της ΕΣΥΕ 

για το 2000, οι µέσες ωριαίες αµοιβές των γυναικών ανέρχονται σε 76.2% των 

αντίστοιχων αµοιβών των ανδρών (Βλ. αµέσως παρακάτω). 

                                                           
4 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, «Η ανασφάλεια των νέων στην Ελλάδα: απασχόληση και επαγγέλµατα στην 
περίοδο 1993-1997», Τετράδια του ΙΝΕ, τεύχος 22-23, Αύγουστος 2002.  

5 Ioakimoglou E., Soumeli E., «Low-wage workers and the working poor: the case of Greece», EIROnline 
GR0205102S. 
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Ε. Το µισθολογικό χάσµα µεταξύ γυναικών και ανδρών: τι 

αποκαλύπτουν τα στοιχεία 

Οι µέσες ακαθάριστες ωριαίες αµοιβές των γυναικών για τα έτη 1996-1998 ανήλθαν σε 

80% περίπου των αµοιβών των αντρών (έναντι 53% το 1972) στον τοµέα του λιανικού 

και χονδρικού εµπορίου, στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, καθώς και στη βιοµηχανία 

στην περίπτωση των χειρωνακτών εργατών. Το χάσµα αυτό είναι µεγαλύτερο (70%) 

για τους µη-χειρώνακτες εργάτες στη βιοµηχανία. Σε επαγγέλµατα που απαιτούν 

µεγαλύτερη ειδίκευση, όπως αυτά των ανωτέρων στελεχών, των διευθυντών, των 

νοµοθετών, κτλ., το χάσµα µεταξύ αντρών και γυναικών ήταν µικρότερο. Αντίθετα, σε 

επαγγέλµατα που απαιτούν λιγότερη ειδίκευση, όπως το λιανικό εµπόριο και την 

ανειδίκευτη εργασία στη βιοµηχανία, το χάσµα ήταν µεγαλύτερο. Οι γυναίκες 

εισήλθαν µαζικά στην αγορά εργασίας τα τελευταία 25 χρόνια. Μόνο στην τελευταία 

δεκαετία, όµως, περιορίστηκε σηµαντικά το χάσµα ανάµεσα στις αµοιβές των αντρών 

και των γυναικών. Αυτό συνέβη κυρίως σε τοµείς στους οποίους κατευθύνθηκαν οι 

γυναίκες όταν εισήλθαν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Στον παραπάνω 

πίνακα φαίνεται ο µέσος µισθός ανδρών και γυναικών ανά κλάδο παραγωγής, το 

χάσµα των γυναικείων ως προς των ανδρικών µισθών, καθώς και το ποσοστό 

συµµετοχής των γυναικών.  

Η Έρευνα για τη Σύνθεση και την Κατανοµή των Αποδοχών διεξάγεται από το Τµήµα 

Απασχόλησης της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (ΕΣΥΕ). Οι συγκρίσεις 

ανάµεσα στα δυο φύλα αναφέρονται στις Μέσες Ακαθάριστες Ετήσιες Αποδοχές κατά 

επάγγελµα (ISCO), τις µέσες κανονικές ωριαίες αποδοχές κατά ISCO και το επίπεδο 

εκπαίδευσης, τις µέσες συνολικές µηνιαίες αποδοχές κατά µονοψήφιο  ISCO και την 

πλήρη/ µερική απασχόληση. Η Έρευνα αναφέρεται στους εξής κλάδους οικονοµικής 

δραστηριότητας: µεταλλευτική βιοµηχανία, µεταποίηση, ηλεκτρισµό, φυσικό αέριο και 

νερό, λιανικό και χονδρικό εµπόριο, µεταφορές, επικοινωνίες, ξενοδοχεία-εστιατόρια 

και χρηµατοπιστωτικό τοµέα, ενώ τα πορίσµατά της δηµοσιεύονται στις εκδόσεις της 

ΕΣΥΕ καθώς και στις «Αµοιβές στη Βιοµηχανία και στις Υπηρεσίες» της Eurostat. 

Η «παραοικονοµία» αποτελεί ένα µεγάλο µέρος της ελληνικής οικονοµίας και 

λειτουργεί σε µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν µεγάλο αριθµό 

γυναικών. Καθώς το µέρος αυτό της οικονοµίας υπολογίζεται ότι αποτελεί µέχρι και 

25% του ΑΕΠ ή και παραπάνω, όπως ήδη έχουµε αναφέρει,  µισό εκατοµµύριο 

γυναικών εργάζεται σε συνθήκες που διαφεύγουν από τη στατιστική, καθώς και από τη 

φορολογία τη νοµοθεσία, κτλ. Το ανδρικό εργατικό δυναµικό, ιδίως οι µετανάστες, 

κυριαρχεί στην οικοδοµή και τις αγροτικές «µαύρες» οικονοµικές δραστηριότητες. 
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Όµως, το γυναικείο εργατικό δυναµικό κυριαρχεί σε δραστηριότητες όπως η ένδυση 

και η υπόδηση, η κατ’ οίκον πληκτρολόγηση και επεξεργασία κειµένου, οι πωλήσεις 

από το σπίτι κ.ά. 

Σε ότι αφορά τους παράγοντες που δηµιουργούν το µισθολογικό χάσµα σε βάρος 

των γυναικών αυτοί αναλύονται ως εξής: 

  Υπηρεσίες Βιοµηχανία  

 Τρέχουσα 
Μέθοδος 

Ετερόδοξη 
Μέθοδος 

Τρέχουσα 
Μέθοδος 

Ετερόδοξη 
Μέθοδος 

Άνιση πρόσβαση στα 
επαγγέλµατα και τους 
κλάδους 

10.3% 50.6% 15.6% 56.6% 

Επαγγελµατική εµπειρία 31.3% 16.1% 19.7% 9.0% 

Χαρακτηριστικά της θέσης 
εργασίας 

11.2% 5.1% 14.5% 6.0% 

Εκπαιδευτικό επίπεδο 2.7% 0.6% 3.3% 0.9% 

Άµεση διάκριση και µη 
καταγραµµένοι 
παράγοντες 

37.4% 24.0% 44.7% 26.6% 

Οικογενειακή κατάσταση  2.5% 0.5% 0.9% -0.4% 

Συνδικαλιστική κάλυψη 
και µέγεθος επιχείρησης 

4.6% 3.1% 1.5% 1.3% 

 100% 100% 100% 100% 

Η άνιση πρόσβαση των φύλων στα επαγγέλµατα και τους κλάδους ευθύνεται 

(Καραµεσίνη και Ιωακείµογλου 2002) για το 57% του συνολικού χάσµατος µισθών 

µεταξύ ανδρών και γυναικών στην βιοµηχανία και για το 51% στις υπηρεσίες. Οι 

γυναίκες συµµετέχουν λίγο σε επαγγέλµατα και κλάδους παραγωγής στους οποίους ο 

µέσος µισθός είναι υψηλός (για άνδρες και γυναίκες), ενώ είναι πολυπληθέστερες σε 

επαγγέλµατα και κλάδους όπου ο µέσος µισθός είναι χαµηλός. Στις υπηρεσίες, ωστόσο, 

η άνιση πρόσβαση αφορά µόνον στα επαγγέλµατα και όχι στους κλάδους παραγωγής. 

Ο µοναδικός κλάδος µε χαµηλούς µισθούς, στον οποίο οι γυναίκες είναι πολυπληθείς, 

είναι το λιανικό εµπόριο. Οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών (και τα 

χαρακτηριστικά για τα οποία δεν έχουµε στοιχεία) συµβάλλουν στην διαµόρφωση του 

χάσµατος κατά το ¼ περίπου. Οι διαφορές στα χαρακτηριστικά των δύο φύλων 

ευθύνονται για το 17% του χάσµατος στην βιοµηχανία και για το 25% στις υπηρεσίες. 

Σε αµφότερες τις περιπτώσεις, το 12% περίπου του συνολικού χάσµατος οφείλεται στην 

διαφορά των φύλων ως προς την επαγγελµατική εµπειρία. Σύµφωνα µε την ανάλυση 
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των Καραµεσίνη και Ιωακείµογλου (2002), οι διαφορές στο εκπαιδευτικό επίπεδο, η 

οικογενειακή κατάσταση, η συνδικαλιστική κάλυψη και το µέγεθος της επιχείρησης δεν 

είναι σηµαντικοί παράγοντες για την ερµηνεία του µισθολογικού χάσµατος. Το 

συµπέρασµα αυτό είναι ανεξάρτητο από την µέθοδο υπολογισµού (οι µελετητές 

χρησιµοποίησαν δύο διαφορετικές εξισώσεις για τις εκτιµήσεις τους, οι οποίες 

φαίνονται στον παραπάνω πίνακα). Όπως ήδη αναφέρουµε οι κυριότεροι παράγοντες 

είναι η άνιση πρόσβαση στα επαγγέλµατα, οι άµεσες διακρίσεις σε βάρος των 

γυναικών, και σε µικρότερο βαθµό η επαγγελµατική εµπειρία (συνολικά, αλλά και 

στον τελευταίο εργοδότη ιδιαίτερα), καθώς και τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας 

(υπερωρίες, βάρδιες, θέση επίβλεψης, συµβάσεις αορίστου χρόνου). Πιο συγκεκριµένα, 

οι δύο κυριότεροι παράγοντες (άνιση πρόσβαση στα επαγγέλµατα και άµεσες 

διακρίσεις) ερµηνεύουν 50% έως 80% του χάσµατος (ανάλογα µε την µέθοδο 

υπολογισµού), ενώ η επαγγελµατική πείρα και τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας 

ερµηνεύουν το 15% έως 40% του χάσµατος.  
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III. Ελληνική νοµοθεσία και νοµολογία σχετικά µε την αρχή της 

ισότητας των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών  

Α. Η συνταγµατική και νοµοθετική κατοχύρωση της αρχής της ισότητας 

των αµοιβών 

Στην Ελλάδα, η ίση αµοιβή και η απαγόρευση των διακρίσεων κατοχυρώνεται από ένα 

πλέγµα διατάξεων, συνταγµατικών και νοµοθετικών.  Η απαγόρευση των διακρίσεων 

κατοχυρώνεται συνταγµατικά ήδη από το πρώτο ελληνικό Σύνταγµα της µεταπολίτευσης του 

1975, στα άρθρα 4 παρ. 2 και 22 παρ. 1 εδάφιο β.  Η πρώτη διάταξη ορίζει ότι «Έλληνες και 

Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις». Η δεύτερη συνταγµατική διάταξη αφορά 

ειδικότερα στην απαγόρευση διακρίσεως ως προς το ζήτηµα της αµοιβής:  «όλοι οι εργαζόµενοι, 

ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση έχουν δικαίωµα ίσης αµοιβής για παρεχόµενη εργασία ίσης 

αξίας». Η δεύτερη αυτή διάταξη µπορεί να χαρακτηριστεί ως διπλά καινοτόµα: πρώτον, δεν 

περιορίζει την ισότητα αµοιβής µόνο µεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά την επεκτείνει και 

µεταξύ όλων των εργαζοµένων και απαγορεύει διακρίσεις λόγω θρησκείας, φυλής, 

εθνικότητας κλπ., δεύτερον γιατί απαγορεύει τις µισθολογικές διακρίσεις όχι µόνο όταν 

παρέχεται ίδια ή όµοια εργασία, αλλά και όταν παρέχεται εργασία ίσης αξίας. 

 Την ίδια χρονιά,  στις 26-2-75, υπογράφεται η ΕΓΣΣΕ, η οποία σταδιακά εξαλείφει 

τον διαχωρισµό µεταξύ εργατοτεχνίτη και εργατοτεχνίτριας ως προς τα καθοριζόµενα 

κατώτατα όρια αµοιβών. Η σύµβαση αυτή απέκτησε νοµοθετική ισχύ µετά την κύρωσή της µε 

το νόµο 133/75. Σηµειώνεται ότι η ΕΓΣΣΕ προηγείται του νόµου 46/75, ο οποίος κυρώνει την 

πρώτη διεθνή ρύθµιση για την ισότητα της αµοιβής, τη ∆ΣΕ 100/51.  

 Μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981, τέθηκαν 

αυτόµατα σε εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 119 της Συνθ. της Ρώµης (τώρα άρθρο 141 

Συνθ.). Για το άρθρο αυτό η κοινοτική νοµολογία του ∆.Ε.Κ. (υπόθεση 43/75 Defrenne II) έχει 

αποφανθεί ότι έχει άµεσο αποτέλεσµα υπέρ των ιδιωτών στο εσωτερικό δίκαιο κάθε κράτους 

µέλους της Ε.Ε., δηλαδή δεν χρειάζεται  ειδική νοµοθετική ρύθµιση για να εφαρµοστεί, αφού 

εισάγει απευθείας στο εσωτερικό δίκαιο την αρχή ότι άνδρες και γυναίκες πρέπει να 

λαµβάνουν ίση αµοιβή για όµοια εργασία. Την αρχή αυτή µπορούν αν επικαλεστούν 

απευθείας ενώπιον των δικαστηρίων οι έλληνες εργαζόµενοι/ες, ανεξάρτητα από το 

περιεχόµενο των εθνικών διατάξεων, και να ζητήσουν την άρση των µισθολογικών 

διακρίσεων, είτε αυτές προβλέπονται σε νόµο και σε συλλογική σύµβαση εργασίας είτε 

εµφανίζονται ως πραγµατική κατάσταση σε µία επιχείρηση ή υπηρεσία, δηµόσια ή ιδιωτική.  

 Η συνταγµατική αρχή της ίσης αµοιβής εξειδικεύτηκε περαιτέρω µε τον Ν. 

1414/1984 (άρθρο 4), που φιλοδόξησε να προσαρµόσει – κατά τρόπο όχι ιδιαίτερα επιτυχή- 
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το ελληνικό δίκαιο προς το κοινοτικό ως προς την αρχή της ισότητας των φύλων. Ο νόµος 

επαναλαµβάνει το κείµενο των κοινοτικών οδηγιών 76/207 και 75/117, παρουσιάζοντας 

εντούτοις και ασυµφωνίες σε σχέση µε αυτές. Επιπλέον, ενώ το άρθρο 119 ΣυνθΕΟΚ 

εφαρµόζεται αδιακρίτως σε όσους απασχολούνται τόσο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

όσο και µε σχέση δηµοσίου δικαίου, ο νόµος 1414 θέλησε να καλύψει µόνο τους µισθωτούς 

του ιδιωτικού δικαίου και όσους ασκούν ελεύθερα επαγγέλµατα. Σε αυτούς µε νεώτερη 

διάταξη (ν. 1835/89 άρθρο 7) προστέθηκαν οι παρέχοντες ανεξάρτητες υπηρεσίες.  

Προβληµατικός είναι και ο ορισµός της αµοιβής που υιοθετεί ο συγκεκριµένος 

νόµος, ο οποίος έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε τους διεθνείς και κοινοτικούς κανόνες. Ο νόµος 

(άρθρο 4 παρ. 2) εκλαµβάνει την αµοιβή ως αντιπαροχή θεωρώντας ότι η αµοιβή 

περιλαµβάνει το µισθό και κάθε άλλη πρόσθετη παροχή που καταβάλλεται από τον εργοδότη 

στον εργαζόµενο άµεσα ή έµµεσα σε χρήµα ή είδος ως αντάλλαγµα της προσφερόµενης 

εργασίας. Ωστόσο ο ορισµός αυτός είναι περιοριστικός και αντίθετος µε το άρθρο 119 

ΣυνθΕΟΚ, το οποίο συµπληρώνει και εξειδικεύει την συγκεκριµένη διάταξη. Σύµφωνα µε 

αυτό, η έννοια της αµοιβής περιλαµβάνει το ηµεροµίσθιο ή το µισθό και κάθε όφελος σε 

χρήµα ή είδος που παρέχει ο εργοδότης στον εργαζόµενο αµέσως ή εµµέσως εξαιτίας της 
απασχόλησής του. Εκτός του ότι το άρθρο 119 έχει άµεση εφαρµογή στην ελληνική έννοµη 

τάξη, η ερµηνεία της εθνικής νοµοθεσίας δεν µπορεί να αφίσταται από το περιεχόµενο και 

τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου.  

∆εδοµένου ότι ο άστοχος ορισµός της αµοιβής του νόµου 1414 εξαιρεί καταρχήν 

από την έννοια της αµοιβής τα επιδόµατα γάµου και τέκνων, τα οποία δεν είναι αντάλλαγµα 

της εργασίας, ο νοµοθέτης έρχεται µε ειδικότερη ρύθµιση του ίδιου νόµου να τα αναγνωρίσει 

ως τµήµα της αµοιβής.  Συγκεκριµένα το άρθρο 4 παρ. 5 του Ν. 1414 ορίζει ότι «τα επιδόµατα 

γάµου και παιδιών που καθιερώνονται για πρώτη φορά ή επαναρρυθµίζονται χορηγούνται 

στο ακέραιο σε κάθε εργαζόµενο σύζυγο ή γονέα, ανεξάρτητα από φύλο».  

Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί µία σηµαντική εξέλιξη αναφορικά µε την προώθηση 

της ισότητας ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών, που καλύπτει έµµεσα και το πεδίο της  

ισότητας των αµοιβών, και η οποία αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 116 του ισχύοντος 

Συντάγµατος, όπως αυτό διαµορφώθηκε από την Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων τον 

Απρίλιο του 2001. Ειδικότερα σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο Σύνταγµα η παράγραφος 2 του 

άρθρου 116 αντικαθίσταται ως εξής:  

" ∆εν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών µέτρων για την προώθηση 

της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το κράτος µεριµνά για τη άρση των ανισοτήτων 

που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών". 

Επισηµαίνεται ότι η τροποποίηση του άρθρου 116 είναι σύµφωνη µε την σχετική 

πρόταση διατύπωσης που είχαν υποβάλει οι γυναικείες οργανώσεις της Ελλάδας στις 9 

Οκτωβρίου 2000, χωρίς ωστόσο να περιληφθεί στην διάταξη ο όρος "ουσιαστική" ή 
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"πραγµατική" ισότητα που συµπεριλαµβανόταν στην πρόταση διατύπωσης. Σύµφωνα  µε την 

αιτιολογική εισήγηση που κατέθεσαν οι γυναικείες οργανώσεις της Ελλάδας, η νέα διάταξη 

του άρθρου 116 του Συντάγµατος είναι σύµφωνη:  

• Με την πρόσφατη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, και ιδίως 

µε την απόφαση 1933/1998, µε την οποία η Ολοµέλεια του ΣτΕ 

αποφάνθηκε ότι τα "θετικά µέτρα", και ιδίως αυτά που λαµβάνονται υπέρ 

των γυναικών για την αντιµετώπιση του "κοινωνικού παραγκωνισµού 

τους", είναι "αναγκαία" για την "αποκατάσταση της πραγµατικής 

ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών".  

• Με το Κοινοτικό ∆ίκαιο και µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ιδίως απόφαση Badeck της 28 Μαρτίου 2000), 

που κρίνει αναγκαία τα "θετικά µέτρα" για την επίτευξη της "ουσιαστικής 

ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών", και ιδίως τα θετικά µέτρα υπέρ 

των γυναικών.  

• Με τη ∆ιεθνή Σύµβαση για την Εξάλειψη των ∆ιακρίσεων κατά των 

Γυναικών, που προβλέπει τη λήψη θετικών µέτρων υπέρ των γυναικών 

για την επίσπευση µιας πραγµατικής ισότητας, και άλλες διεθνείς 

συνθήκες δικαιωµάτων του ανθρώπου. 

 

Β.  Η νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων ως προς την ερµηνεία της 
αρχής της «ίσης αµοιβής για εργασία ίσης αξίας».  

 

Ο τρόπος που η, µε όλους τους προαναφερόµενους κανόνες, κατοχυρωµένη αρχή της 

ίσης αµοιβής για εργασία ίσης αξίας, έχει ερµηνευτεί από την ελληνική νοµολογία µέχρι και 

το 1990, υποδηλώνει έναν συντηρητισµό, µία έλλειψη εξοικείωσης µε το κοινοτικό δίκαιο την 

πρώτη τουλάχιστον περίοδο που ακολούθησε την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Κ. και µία 

άρνηση εφαρµογής του (Μήτσου, 1996). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα να ακυρωθεί στην πράξη η εφαρµογή της αρχής της ισότητας της αµοιβής µεταξύ 

γυναικών και ανδρών. Είναι, επίσης, γεγονός ότι τα ελληνικά δικαστήρια δεν αξιοποίησαν 

ιδιαίτερα την πρωτοποριακή νοµολογία του ∆.Ε.Κ. για τα ζητήµατα της ισότητας.  

Τα στοιχεία που συνθέτουν την παραπάνω περιγραφόµενη στάση της νοµολογίας είναι 

τα ακόλουθα: 

α. Ο Άρειος Πάγος υιοθέτησε αρχικά (1980) µία στενή ερµηνεία της 

συνταγµατικής έννοιας της αµοιβής, εξαιρώντας από την εφαρµογή της τα οικογενειακά 

επιδόµατα, µε την αιτιολογία ότι αποτελούσαν κοινωνικό µισθό. Μετά την ψήφιση του ν. 

1414/84, άρχισε να γίνεται δεκτό ότι κατά τον καθορισµό των όρων χορήγησης των 
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οικογενειακών επιδοµάτων δεν πρέπει να εισάγονται διακρίσεις µε βάση το φύλο του 

εργαζόµενου (ΑΠ 615/1996, ΕΕργ∆ 1996.826).  

β. Από παλινωδίες χαρακτηρίστηκε η στάση της νοµολογίας απέναντι στο ζήτηµα της 

προσαρµογής των όρων των σ.σ.ε. και των λοιπών συλλογικών ρυθµίσεων στον συνταγµατικό 

κανόνα του άρθρο 22 παρ. 1 εδ. β.. Η παρ. 3 του άρθρου 116 του Συντάγµατος του 1975 είχε 

χορηγήσει µεταβατική περίοδο τριετούς διάρκειας προκειµένου να προσαρµοσθούν στην 

αρχή της ισότητας της αµοιβής οι προϋπάρχουσες Σ.Σ.Ε. και άλλες συναφείς διατάξεις 

(διαιτητικές αποφάσεις, κανονιστικές πράξεις που κύρωναν Γενικούς Κανονισµούς 

Προσωπικού ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών- ∆ΕΚΟ κλπ). Σύµφωνα µε την 

επικρατέστερη άποψη (Σπηλιωτοπούλου), όσες διατάξεις έπρεπε, ως αντίθετες µε την αρχή 

της ισότητας, να αντικατασταθούν µέσα στην προθεσµία αυτή και δεν αντικαταστάθηκαν, 

καταργήθηκαν ήδη από την κύρωση της ∆ΣΕ 100/51 µε το νόµο 46/75 και σε κάθε περίπτωση 

από το 1981, οπότε η χώρα εντάχθηκε στην Ε.Ο.Κ. 

Ενώ θα περίµενε κανείς η νοµολογία να θεωρήσει τις παραπάνω διατηρηθείσες 

διατάξεις ως ανίσχυρες, υπήρξαν αποφάσεις της Ολοµελείας του Αρείου Πάγου του 1990 που 

έκριναν µη ορθά ότι όροι Σ.Σ.Ε. ή άλλων κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν πριν την 

ισχύ των νέων διατάξεων του οικογενειακού δικαίου [αναφέρονται στην καταργηµένη 

διάταξη 1398 του Αστικού Κώδικα: «ο ανήρ φέρει τα βάρη του γάµου»], οι οποίες ως προς την 

παροχή του επιδόµατος οικογενειακών βαρών, έθεταν για τις έγγαµες εργαζόµενες ειδικές 

προϋποθέσεις µη προβλεπόµενες για τους έγγαµους άνδρες, δεν αντέβαιναν στη 

συνταγµατική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων, ούτε στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις 

και τις διεθνείς συµβάσεις εργασίας. Η διαφοροποίηση αυτή, συνέχιζαν, δε συνιστά διάκριση 

οφειλόµενη στο φύλο, αλλά οφείλεται στον ειδικό σκοπό του επιδόµατος ως µισθολογικής 

συµβολής στην αντιµετώπιση των οικονοµικών εκ του γάµου βαρών τα οποία έφερε ο άνδρας 

(ΑΠ 37/1990, 39/1990 Ολοµ, ΕΕ∆ 50.191, σελ. 422, 425 και του Εφετείου Αθηνών 

4838/1992ΕΕ∆ 1993.252). Παρότι δε η µειοψηφία είχε ζητήσει τότε να διατυπωθεί 

προδικαστικό ερώτηµα στο ∆.Ε.Κ σχετικά µε την επίδραση της κατανοµής των οικογενειακών 

βαρών στον προσδιορισµό της αµοιβής, αυτό δεν έγινε δεκτό, ενώ αγνοήθηκε και σχετική 

νοµολογία του ∆ΕΚ (∆ΕΚ υπόθεση 12/81 Garland , υποθ. 58/81 Επιτροπή κατά 

Λουξεµβούργου). 

Η νοµολογία αυτή ανατράπηκε µόλις το 1995, µε δύο αποφάσεις πάλι της 

Ολοµελείας του Αρείου Πάγου. Σταθµός θεωρείται η απόφαση 3/1995 της Ολοµελείας του 

Αρείου Πάγου που αφορά σε διάταξη του από 4.10.73 ΓΚΠ της ∆ΕΗ., ο οποίος είχε κυρωθεί 

µε ν.δ.  Η διάταξη αυτή προέβλεπε την παροχή επιδόµατος συζύγου στο «θήλυ προσωπικό», 

εφόσον ο σύζυγος ήταν ανίκανος, λόγω αναπηρίας ή νόσου, να αυτοδιατραφεί, επίδοµα δε 

τέκνων, εφόσον η συντήρησή τους αποδεδειγµένα βάραινε κυρίως τη µητέρα. Αντίθετα, η 

χορήγηση επιδόµατος οικογενειακών βαρών στο «άρρεν πρσσωπικό» δεν εξαρτάτο από 

καµία προϋπόθεση. Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι στην έννοια της αµοιβής περιλαµβάνονται και 
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τα οικογενειακά επιδόµατα και ότι έπαψαν να ισχύουν ήδη από το 1975, οπότε κυρώθηκε µε 

νόµο η ∆ΣΕ 100, όλες οι υφιστάµενες µέχρι τότε κανονιστικές ρυθµίσεις που περιείχαν 

διακρίνουσα ρύθµιση σε βάρος των γυναικών. Ακολούθησε µία ακόµη σηµαντική απόφαση 

της Ολοµελείας, η 15/1995, που αποφάνθηκε ότι η συνταγµατικά και µε διεθνείς συµβάσεις 

κατοχυρωµένη αρχή της ίσης αµοιβής έχει ως συνέπεια την απαίτηση για χορήγηση 

οικογενειακών επιδοµάτων να έχουν στο ακέραιο και οι δύο σύζυγοι όταν εργάζονται και οι 

δύο. Ειδικές ρυθµίσεις (εν προκειµένω αποφάσεις του ∆.Σ. του ΟΣΕ) που διαφοροποιούν τη 

µεταχείριση των δύο εργαζοµένων συζύγων ως προς τη λήψη των οικογενειακών επιδοµάτων 

είναι αντίθετες µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης και γι’ αυτό ανίσχυρες (Ολοµέλεια ΑΠ 

15/1995). 

Μετά, πάντως, από την ιστορική απόφαση 3/1995 της Ολοµελείας, παρατηρείται 

πλήρης συµπόρευση του Β’ Τµήµατος του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου µε αυτή τη θέση, η οποία 

εκδηλώθηκε το 1996 µε σειρά αποφάσεων που επανέλαβαν ότι διατάξεις διαιτητικής 

απόφασης που εξαρτούν την παροχή του οικογενειακού επιδόµατος στις γυναίκες 

εργαζόµενες από προϋποθέσεις (π.χ. µη άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος από το σύζυγό 

τους και µη συνταξιοδότηση του) είναι ανίσχυρες, αφού τέτοιες προϋποθέσεις δεν 

προβλέπονται για τους άνδρες εργαζόµενους (αντί πολλών ΑΠ 356/1996, ∆ΕΕ 1996.977, ΑΠ 

720/1996, ∆ΕΕ 1996.1192).  

γ. ∆ιάκριση κατά των γυναικών ως προς το επίδοµα γάµου συνεχίστηκε σε σσε µέχρι το 

1989 οπότε τέθηκε σε ισχύ η ΕΓΣΣΕ της 26.1.88. Η εθνική αυτή σύµβαση εξάλειψε πλήρως 

(µερική εξάλειψη είχε γίνει από το 1984) τη διάκριση σε βάρος των έγγαµων εργαζοµένων 

γυναικών, η εξοµοίωσή τους, ωστόσο, µε τους έγγαµους εργαζόµενους άνδρες παράγει 

αποτελέσµατα από 1.1.89 και δεν έχει αναδροµική ισχύ. Οι διακρίσεις αυτές είχαν 

αντανακλαστικά αποτελέσµατα και ως προς το ύψος των συντάξεων το οποίο ελάµβαναν 

όσες από τις γυναίκες αυτές  συνταξιοδοτήθηκαν πριν το 1989.  

Η διατήρηση των δυσµενών αυτών όρων µέχρι και πρόσφατα οδήγησε στην καταδίκη 

της Ελλάδας από το ∆.Ε.Κ. (Υπόθεση 187/98 Επιτροπή κατά Ελληνικής ∆ηµοκρατίας). Το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο θεώρησε ότι η Ελλάδα παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο λόγω µη 

αναδροµικής κατάργησης συλλογικών ρυθµίσεων που εξαρτούσαν τη χορήγηση επιδοµάτων 

οικογενειακών βαρών από προϋποθέσεις που δηµιουργούν δυσµενείς διακρίσεις για τις 

έγγαµες εργαζόµενες. Αξιοσηµείωτο είναι ότι, ως προς το εύρος της αυτονοµίας την οποία 

απολαµβάνουν οι κοινωνικοί εταίροι κατά τη συλλογική διαπραγµάτευση, και την οποία 

επικαλέστηκε η ελληνική κυβέρνηση στους ισχυρισµούς της, το ∆.Ε.Κ. επεσήµανε ότι 

πράγµατι η εφαρµογή της αρχής της ίσης αµοιβής είναι πρωτίστως ευθύνη των εταίρων. 

Όµως, η κρατική εγγύηση πρέπει να εκδηλωθεί σε κάθε περίπτωση έλλειψης αποτελεσµατικής 

προστασίας και, ειδικότερα, εάν δεν υπάρχει σ.σ.ε. ή εάν οι προσφεύγων δεν καλύπτεται από 

σ.σ.ε. ή , τέλος, εάν η σ.σ.ε. δε διασφαλίζει την αρχή της ίσης αµοιβής σε όλη της την έκταση 

(Υπόθεση 143/83 Επιτροπή κατά ∆ανίας). 
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Μετά την απόφαση αυτή, η ελληνική Πολιτεία θέσπισε διάταξη (άρθρο 35 του Ν. 

2956/2001) η οποία καταργεί αναδροµικά από την 1/1/81 κάθε διάταξη νόµου, διατάγµατος, 

ΥΑ, ΣΣΕ ή ∆.Α. , εσωτερικών κανονισµών ή οργανισµών Επιχειρήσεων και εκµεταλλεύσεων, 

καθώς και όρους ατοµικών συµβάσεων εργασίας, κατά το µέρος που θέτουν για τις έγγαµες 

εργαζόµενες γυναίκες ειδικές προϋποθέσεις που δεν απαιτούνται αντίστοιχα για τους 

έγγαµους εργαζόµενους άνδρες ως προς τη χορήγηση επιδοµάτων γάµου, ή τέκνων ή 

οικογενειακών βαρών από εργοδότες του ιδιωτικού ή του δηµοσίου τοµέα στους 

εργαζόµενους µε σχέση ιδιωτικού δικαίου και στο µέτρο που συνεπάγονται δυσµενείς 

επιπτώσεις και στο ύψος των συντάξεων, οι οποίες χορηγήθηκαν σε έγγαµες γυναίκες µετά τις 

23/12/84, εφόσον τα συγκεκριµένα επιδόµατα δεν ελήφθησαν υπόψη στις συντάξιµες 

αποδοχές. 

 δ. Ζήτηµα δηµιούργησε και η έκταση της εφαρµογής του άρθρου 22 παρ. 1 

εδ. β του Συντ. Για καιρό η νοµολογία υποστήριζε ότι η διαφοροποίηση της αµοιβής 

εργαζοµένων που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες υπό τις αυτές συνθήκες δικαιολογείται από το 

διαφορετικό καθεστώς παροχής υπηρεσιών δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ότι µία τέτοια 

διαφοροποίηση δεν προσκρούει στα άρθρα 22 παρ. 1 εδ. β’ Συντ και 119 Συνθ ΕΟΚ (ΑΠ 

140/93, ΑΠ 413/94, 414/94).  

Η έκταση της εφαρµογής του συνταγµατικού κανόνα είχε δηµιουργήσει 

διχογνωµία στη νοµολογία του Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας. Αυτή 

επιλύθηκε από το Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο (απόφαση Α.Ε.∆. 16/83, Το Σύνταγµα 1985, 

σελ. 369) που έκρινε ότι η διάταξη αφορά µόνο στους εργαζόµενους οι οποίοι παρέχουν επ’ 

αµοιβή εξαρτηµένη εργασία σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα βάσει σχέσεως ιδιωτικού δικαίου 

και δεν αφορά σε όσους εργάζονται µε σχέση δηµοσίου δικαίου. Επειδή όµως το περιεχόµενο 

του συνταγµατικού κανόνα αποτελεί µεταφορά κανόνων ταυτόσηµου περιεχοµένου που 

περιέχονται σε υπερνοµοθετικές διατάξεις (άρθρο 119 Συνθ ΕΟΚ, ∆ΣΕ 100/51), οι οποίες 

εφαρµόζονται σε όλες τις σχέσεις εργασίας, η θέση αυτή του ΑΕ∆ έχει επικριθεί ως µη ορθή 

από τη θεωρία. Για το λόγο αυτό, σε µεταγενέστερες αποφάσεις του, ο Άρειος Πάγος δέχθηκε 

ότι η αρχή της ίσης αµοιβής για ίσης αξίας εργασία καλύπτει και τους εργαζόµενους µε σχέση 

δηµοσίου δικαίου βάσει υπερνοµοθετικών κανόνων (βλ ΑΠ 432/92, ΝοΒ 41, 880). 

ε. Η διάκριση αυτή µεταξύ εργαζοµένων µε καθεστώς ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου 

είχε άµεση επίπτωση στο θέµα των οικογενειακών επιδοµάτων. Αντίθετα µε τα όσα 

προαναφέρθηκαν για το χώρο του ιδιωτικού δικαίου, όπου έγινε αποδεκτό ότι τα 

οικογενειακά επιδόµατα εντάσσονται στην έννοια της αµοιβής, στο χώρο του δηµοσίου 

δικαίου, µε την εξαίρεση µίας απόφασης της Ολοµελείας του Συµβουλίου της Επικρατείας 

[ΣτΕ 2944/2000 Εεργ∆ 59,904] το οικογενειακό επίδοµα θεωρείτο γνήσιο οικογενειακό 

επίδοµα και δεν επηρεαζόταν από την αρχή της ισότητας, αφού ο τρόπος καταβολής του 

ήταν ανεξάρτητος από το φύλο του δικαιούχου (βλ .π.χ. ΣτΕ 1158/1995).  

Μετά την απόφαση του ∆ΕΚ της 28.10.1999 [Υπόθεση 187/1988, ∆EE 1999,1310] που 
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υπήγαγε στην έννοια της αµοιβής του άρθρου 119 εδάφιο β’ τα οικογενειακά επιδόµατα και 

λόγω των αντιφατικών αποφάσεων για το θέµα αυτό των Ανώτατων ∆ικαστηρίων 

(Συµβούλιο της Επικρατείας και Ελεγκτικό Συνέδριο), το νοµικό ζήτηµα παραπέµφθηκε στο 

Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο της χώρας. Το ∆ικαστήριο αυτό απεφάνθη [Απόφαση ΑΕ∆ 

3/2001, Εεργ∆ 60, 398] κλείνοντας οριστικά τη διαφορά, ότι το οικογενειακό επίδοµα 

αποτελεί προσαύξηση του µισθού για τους έγγαµους υπαλλήλους του δηµοσίου, των ΝΠ∆∆ 

και των ΟΤΑ. Σύµφωνα µε την Ανώτατη Ένωση ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Α∆Ε∆Υ) η απόφαση 

αυτή, ιδιαίτερα σηµαντική σε εθνικό επίπεδο, δικαιώνει τους µακροχρόνιους αγώνες των 

εργαζοµένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους (Α∆Ε∆Υ, Μάρτιος 2001).  Το ΑΕ∆ 

δεν µετέβαλε την παλαιότερη θέση του ως προς την έκταση εφαρµογής του άρθρου 22 παρ. 1 

εδ. β του Συντ. Βασιζόµενο στη γενική συνταγµατική αρχή της ισότητας του άρθρου 4 παρ. 1 

του Σ., απεφάνθη ότι η  καθιέρωση διακρίσεων που δε συνδέονται αυτές καθεαυτές µε την 

παροχή της εργασίας, αλλά µε την παροχή ή όχι εργασίας του άλλου συζύγου, ή µε το 

καθεστώς εργασίας του τελευταίου στον ιδιωτικό ή στο δηµόσιο τοµέα, µε αποτέλεσµα τη 

στέρηση του επιδόµατος από υπάλληλο του δηµοσίου, είναι αντίθετη µε τη συνταγµατική 

αρχή της ισότητας και µε τη συνταγµατική κατοχύρωση της προστασίας της οικογένειας 

(άρθρο 21 παρ. 1) . 

ζ. Σε µία ακόµη εφαρµογή της συνταγµατικής κατοχύρωσης της αρχής της ίσης 
αµοιβής για ίσης αξίας εργασία προχώρησε η νοµολογία µε αφορµή την επέκταση του 
επιδόµατος γάµου στους άγαµους, χήρους και διαζευγµένους γονείς.  

Στην Ελλάδα το επίδοµα γάµου έχει καθιερωθεί από το 1976 µε την ∆ιαιτητική 

απόφαση 10/76. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της από 10.3.89 Εθνικής Γενικής Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), που ισχύει σήµερα, σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς 

ανεξαρτήτως φύλου χορηγείται επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10%, χωρίς να εξετάζεται εάν ο 

έτερος των συζύγων ασκεί βιοποριστικό επάγγελµα ή είναι συνταξιούχος (όπως αρχικά 

προέβλεπε η ∆Α 10/76). Η ολοκληρωτική εξίσωση των εργαζόµενων γυναικών µε τους άνδρες 

συναδέλφους τους, ως προς τις προϋποθέσεις και τον συντελεστή του επιδόµατος γάµου, 

επήλθε µόλις την 1.1.89 µε την από 26.1.88 ΕΓΣΕΕ ( για το ιστορικό  βλ. Ληξουριώτης Σχολ. 

ΕΕ∆ 1988.1087) 

Με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1849/1989 το προβλεπόµενο από την ΕΓΣΕΕ της 

10.3.89 επίδοµα γάµου επεκτάθηκε από 8.5.89 και στους άγαµους γονείς, καθώς και στους 

ευρισκόµενους σε κατάσταση χηρείας και στους διαζευγµένους. Το ζήτηµα που γεννήθηκε 

ήταν εάν η λήψη του επιδόµατος γάµου από τους χήρους ή διαζευγµένους προϋπέθετε να 

είναι και γονείς.  

Στο παραπάνω ερώτηµα ο Άρειος Πάγος µε δύο συναφείς αποφάσεις, 21/2000 
(∆ΕΝ 56.227) και 22/2000 απάντησε ότι «το επίδοµα γάµου δικαιούνται και οι χήροι 
και οι διαζευγµένοι µισθωτοί, δίχως άλλη προϋπόθεση και συγκεκριµένα αν είναι 
γονείς και σε καταφατική περίπτωση έχουν την επιµέλεια του τέκνου τους, αφού, κάτι 
τέτοιο, δε διαλαµβάνεται στην τελευταία των ως άνω διατάξεων». Ο δικαστής βασίζει 
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την κρίση αυτή στη διερεύνηση της βούλησης του νοµοθέτη, όπως η τελευταία 
προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του ν. 1849( ∆ΕΝ 51.480).  Η έκθεση αυτή 
αναφέρει ότι µε την επίµαχη διάταξη λαµβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια για τις 
προαναφερόµενες κατηγορίες εργαζοµένων, οι οποίες αφενός µεν έχουν οικογενειακά 
βάρη (άγαµοι γονείς), αφετέρου δε δεν πρέπει να υφίστανται οικονοµικές επιπτώσεις 
µε τον περιορισµό των αποδοχών, λόγω περικοπής του επιδόµατος γάµου µε την 
αλλαγή της οικογενειακής τους κατάστασης (χήροι και διαζευγµένοι). Επιπρόσθετα, το 
δικαστήριο διευκρινίζει ότι, παρότι η διάταξη του άρθρου 20 παρ. 2 ν. 1849 δεν έχει 
αναδροµική ισχύ (Α.Κ. 2), το γεγονός ότι δεν κάνει διάκριση για το χρόνο λύσης του 
γάµου, εξαιτίας θανάτου ή διαζυγίου,  σε σχέση µε την έναρξη ισχύος του νόµου, 
σηµαίνει ότι οι χήροι ή διαζευγµένοι δικαιούνται να το ζητήσουν από την 8.5.1989, 
έστω και αν ο γάµος λύθηκε πριν την ηµεροµηνία αυτή. 

Η αρεοπαγιτική απόφαση εφαρµόζει τη θέση ότι το επίδοµα γάµου ανήκει στην 

ευρύτερη κατηγορία των οικογενειακών επιδοµάτων για τα οποία ο Άρειος Πάγος έχει 

παγίως νοµολογήσει ότι περιλαµβάνονται στην έννοια της αµοιβής και οφείλονται ως 

αντάλλαγµα για την παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας και εποµένως δε συγχωρείται ως προς 

αυτά καµία διάκριση (αντί άλλων Ολοµέλεια ΑΠ 15/1995 ΝοΒ 44.189).  

. 

Γ. Συµπεράσµατα  

Συµπερασµατικά θα µπορούσαµε να προβούµε στις ακόλουθες διαπιστώσεις. Υπάρχει 

ένα σχετικά πλήρες και επαρκές θεσµικό πλαίσιο ήδη από το 1975 το οποίο σταδιακά 

συµπληρώθηκε και µε τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Όµως η ύπαρξη νοµοθετικού 

πλαισίου, όσο πλήρες και εάν είναι αυτό, σε καµία χώρα δεν αρκεί από µόνη της ώστε να 
εξαλείψει τις µισθολογικές ανισότητες σε βάρος των γυναικών. Ένα σηµείο κλειδί για την 

αποτελεσµατικότητα της νοµοθεσίας είναι η έκταση και ο τρόπος εφαρµογής της, αλλά και οι 

κυρώσεις που προβλέπονται. Στην Ελλάδα η νοµοθεσία περί ισότητας συστηµατικά 

παραβιάζεται στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε ορισµένους κλάδους όπως το 

εµπόριο και ο τουρισµός., ενώ οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του κράτους δεν µπορούν να 

παρέµβουν αποτελεσµατικά.  

Από την πλευρά της, η νοµολογία για τα θέµατα µισθολογικών διακρίσεων είναι 

περιορισµένη. Αυτό οδηγεί έµµεσα στη διαπίστωση ότι οι γυναίκες είτε από άγνοια για το ότι 

υφίστανται µισθολογική διάκριση, είτε από επιφυλακτικότητα, είτε από ανασφάλεια για τη 

θέση εργασίας τους, δεν εγείρουν αξιώσεις ενώπιον των δικαστηρίων και δεν διεκδικούν 

δικαστικά την άρση της όποιας µισθολογικής διάκρισης και την εξίσωση των αµοιβών τους  

προς τα πάνω.   Σε αυτό συµβάλλει και η δυσκολία απόδειξης των έµµεσων µισθολογικών 

διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες εργαζόµενες, και οι οποίες στην πράξη αποτελούν τη 

συνηθέστερη µορφή διάκρισης. Είναι αξιοσηµείωτο ότι δεν υπάρχει καµία απόφαση 

ελληνικών δικαστηρίων µε αντικείµενο έµµεση διάκριση 
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Αναφορικά µε την ερµηνεία της συνταγµατικά και νοµοθετικά κατοχυρωµένης αρχής 

της ίσης αµοιβής για ίσης αξίας εργασία, που όπως τονίσαµε αφορά σε όλους τους 

εργαζόµενους και όχι µόνο σε άνδρες και γυναίκες, η νοµολογία των ελληνικών δικαστηρίων 

επικεντρώθηκε µέχρι σήµερα σε δύο ζητήµατα. 

Πρώτον, στην έννοια της αµοιβής, η οποία οδήγησε σε µία πλούσια νοµολογία 

για τη φύση των οικογενειακών επιδοµάτων, ιδίως στο δηµόσιο, και, δεύτερον στις 

αποκλίσεις και εξαιρέσεις από την εφαρµογή της αρχής, ιδίως σε ό,τι αφορά στο 

διαφορετικό νοµικό καθεστώς απασχόλησης µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Το 

γεγονός ότι η πλειοψηφία των αποφάσεων για ίση αµοιβή αφορούν στα οικογενειακά 

επιδόµατα, είναι ένδειξη ότι η µισθολογική πολιτική της ισότητας των φύλων, όπως 

εκφράζεται στις σσε ασκείται κυρίως µέσα από τα οικογενειακά επιδόµατα, και 

δευτερευόντως µέσα από τις γονικές άδειες. 

Αντίθετα µε την έννοια της αµοιβής, η  έννοια «εργασία ίσης αξίας» δεν έχει 
προσδιοριστεί από τη νοµολογία, γιατί αναπόφευκτα τίθεται το θέµα  αξιολόγησης των 

εργασιών και του τρόπου αξιολόγησης του περιεχοµένου τους. Εκεί έγκειται και η δυσκολία 

εντοπισµού και διάπλασης αντικειµενικών κριτηρίων που θα κρίνουν το ισάξιο της εργασίας.  

Στο θέµα αυτό,  όπου παρατηρείται σηµαντικό νοµολογιακό κενό στη χώρα µας, 

αλλά και εν γένει απουσία ανάπτυξης συστηµάτων αξιολόγησης της εργασίας 

(Χριστοφοράτος, 1992), θα µπορούσε να  αποδειχτεί σηµαντική η συµβολή των κοινωνικών 

εταίρων και των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, υπόθεση που θα εξεταστεί µέσα από τα 

παραδείγµατα των Σ.Σ.Ε. που µελετώνται.  

Παρουσιάζει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς εάν οι συλλογικές συµβάσεις 

εργασίας περιέχουν κάποια αναφορά στην αξιολόγηση της εργασίας ως συνιστώσας των 

συστηµάτων αµοιβών, θέτοντας κάποια υποτυπώδη έστω κριτήρια, προτείνοντας τη σύσταση 

αρµόδιων επιτροπών κλπ.   

IV. O ρόλος της Συλλογικής ∆ιαπραγµάτευσης στον καθορισµό 

των µισθών  

Α. Σύντοµη περιγραφή του συστήµατος συλλογικών διαπραγµατεύσεων 

Στο ελληνικό σύστηµα οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας παραδοσιακά διαδραµάτιζαν 

δευτερεύοντα ρόλο στη ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων. Αυτό ερµηνεύεται κατ’ 

αρχήν από το γεγονός ότι υπάρχει παράδοση έντονου κρατικού παρεµβατισµού στα 

εργασιακά θέµατα, µε αποτέλεσµα ο νόµος να συνιστά κατ’ εξοχήν εργαλείο ρύθµισής 

τους. Κατά δεύτερο λόγο, µέχρι το 1990 η δοµή των συλλογικών διαπραγµατεύσεων 

ήταν συγκεντρωτική και ιεραρχικά δοµηµένη και το περιεχόµενό τους εξαιρετικά 
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περιορισµένο σε σύγκριση µε των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών.  

Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων 

στη διαµόρφωση της κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής και αυτό αποτυπώνεται 

και στις διαπραγµατεύσεις για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας (στο εξής ΕΓΣΣΕ). Η ΕΓΣΣΕ νοµοθετεί ουσιαστικά κατά 

πρωτοποριακό τρόπο, εισάγοντας µέτρα κοινωνικής πολιτικής τα οποία εκ των 

υστέρων θεσπίζονται και µε τυπικό νόµο, ο οποίος απλώς επικυρώνει τις ρυθµίσεις της 

ΕΓΣΣΕ.  

Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλε και  η ψήφιση το 1990, έτος σταθµό για τις 

συλλογικές διαπραγµατεύσεις, του ν. 1876, ο οποίος έτυχε ευρείας αποδοχής από τα 

πολιτικά κόµµατα, γιατί ψηφίσθηκε επί οικουµενικής κυβέρνησης µε τη συµµετοχή 

όλων των πολιτικών κοµµάτων. Το νοµοθετικό πλαίσιο της αλλαγής συµπληρώνεται το 

1996 µε την επικύρωση της 154 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «Για την προώθηση της 

συλλογικής διαπραγµάτευσης». 

Ο ν. 1876/1990 εισήγαγε σηµαντικές καινοτοµίες στο σύστηµα των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων, από τις οποίες αναφέρονται όσες σχετίζονται άµεσα µε το θέµα 

µας : 

• ∆ιαµορφώνεται ένα αποκεντρωµένο σύστηµα διαπραγµατεύσεων στη θέση 

ενός συγκεντρωτικού και ιεραρχικά δοµηµένου συστήµατος που είχε 

καθιερώσει ο νόµος 3239/19556. Η διαπραγµάτευση καθίσταται ελεύθερη σε 

όλα τα επίπεδα και προωθείται καθ’ εαυτή, δηλαδή όχι αποκλειστικά ως 

µέθοδος επίλυσης των συλλογικών διαφορών και σύναψης των συλλογικών 

συµβάσεων. Για πρώτη φορά, καθιερώνονται δύο νέα επίπεδα 

διαπραγµάτευσης, το κλαδικό και το επιχειρησιακό, τα οποία αποκτούν 

προτεραιότητα έναντι των µέχρι τώρα κυρίαρχων οµοιοεπαγγελµατικών σ.σ.ε., 

οι οποίες ανταποκρίνονταν σε µία παραδοσιακή συντεχνιακή αντίληψη 

εκπροσώπησης των συµφερόντων των εργαζοµένων. Όµως η συνάρτηση της 

έννοιας του κλάδου µε οικονοµικούς και όχι µε αυστηρά νοµικούς όρους, αλλά 

και µε τη λειτουργία της συλλογικής αυτονοµίας, καθώς και η διατήρηση της 

συνδικαλιστικής οργάνωσης της εργατικής πλευράς µε άξονα το επάγγελµα, θα 

έχει σαν αποτέλεσµα να µην υπογράφεται στην πράξη µία κλαδική σύµβαση, 

αλλά περισσότερες οµοιοεπαγγελµατικές συµβάσεις που συνθέτουν τελικά την 

εικόνα ενός ευρύτερου κλάδου.  

                                                           
6 Το περιεχόµενο του ν. 3239/1955 «Περί τρόπου ρυθµίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας κλπ.», 
συγκέντρωνε επί σειρά ετών κριτικές για τις επιπτώσεις του σε βάρος του συνδικαλιστικού κινήµατος 
(Κουζής, 1992).  
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• ∆ιευρύνεται το αντικείµενο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε 

αποτέλεσµα οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε τους όρους εργασίας (πλην των 

συνταξιοδοτικών), την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώµατος µέσα στην 

επιχείρηση και της επιχειρηµατικής πολιτικής, - να µπορεί να αποτελέσει 

περιεχόµενο της διαπραγµάτευσης. Ως εκ τούτου, θεωρητικά τουλάχιστον, ο 

νόµος αυτός δίνει την δυνατότητα για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών 

µεταξύ γυναικών και ανδρών µέσω της συλλογικής διαπραγµάτευσης. Στο 

πλαίσιο αυτό, η ΕΓΣΣΕ του 1993 αποτελεί παράδειγµα καλής πρακτικής, ενώ 

ακόµη και σήµερα θεωρείται η σηµαντικότερη σύµβαση σε θέµατα ισότητας 

ευκαιριών στην Ελλάδα. Σε ότι, εντούτοις, αφορά την ισότητα των αµοιβών,  η 

ΕΓΣΣΕ του 1993, όπως άλλωστε και όλες οι συµβάσεις που µελετήθηκαν στο 

πλαίσιο της παρούσης εργασίας, δεν περιλαµβάνει ειδικές ρυθµίσεις ή θετικές 

δράσεις µε στόχο την πρόληψη, την µείωση ή και την εξάλειψη των 

µισθολογικών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Μπορεί ωστόσο να 

θεωρηθεί ως παράδειγµα καλής πρακτικής στο βαθµό που δηλώνει ότι έχει 

σκοπό την προώθηση της ισότητας των αµοιβών. Ειδικότερα, µε το άρθρο 11 

της εν λόγου σύµβασης τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να προωθήσουν 

την ίση µεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες µεταξύ γυναικών και ανδρών και στο 

ζήτηµα της αµοιβής. Εννέα χρόνια αργότερα πάντως είναι εµφανές ότι τόσο οι 

συνδικαλιστικές όσο και οι εργοδοτικές οργανώσεις δεν φροντίζουν στην 

πράξη για την προώθηση και εφαρµογή της σχετικής διάταξης.  

• ∆ιευρύνεται το πεδίο εφαρµογής του νόµου, ώστε να υπάγονται σε αυτόν και 

όσοι εργάζονται στη γεωργία, την κτηνοτροφία, οι κατ’ οίκον εργαζόµενοι 

αλλά και όσοι παρέχουν εργασία χωρίς να συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας, ενώ στην ουσία απασχολούνται µε συνθήκες εξάρτησης και 

εµφανίζουν ανάγκη προστασίας αντίστοιχη µε αυτή των εργαζοµένων, όπως 

για παράδειγµα οι εργαζόµενοι στο φασόν, στην πλειοψηφία τους γυναίκες. 

Επισηµαίνεται ότι ο ν. 1876/1990 δεν επεκτείνεται στο χώρο των ναυτεργατών 

και στο επίπεδο των οµίλων επιχειρήσεων, κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας 

στους οποίους αναφορικά µε τον καθορισµό των µισθών, κυριαρχούν τα 

συστήµατα εξατοµικευµένων αµοιβών.  

Β. Τα επίπεδα της συλλογικής διαπραγµάτευσης  

Σήµερα τα είδη των Σ.Σ.Ε. που υπογράφονται είναι τα εξής: 

Α. Εθνικές γενικές που καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας και 

δεσµεύουν τους εργαζόµενους όλης της χώρας, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που 

εργάζονται µε σχέση ιδιωτικού δικαίου στο δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
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δικαίου και τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Β. Κλαδικές, που αφορούν στους εργαζόµενους περισσοτέρων οµοειδών ή 

συναφών εκµεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων ορισµένης πόλης ή περιφέρειας ή όλης της 

χώρας. ∆εσµεύουν τους εργαζόµενους και εργοδότες που είναι µέλη των 

συµβαλλόµενων συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Γ. Επιχειρησιακές, που εφαρµόζονται στους εργαζόµενους µίας επιχείρησης ή 

εκµετάλλευσης, δεσµεύοντας τον εργοδότη που συνάπτει τη σύµβαση αυτή. 

∆. Εθνικές οµοιοεπαγγελµατικές, που αφορούν στους εργαζόµενους ορισµένου 

επαγγέλµατος και των συναφών προς αυτό ειδικοτήτων όλης της χώρας. ∆εσµεύουν 

τους εργαζόµενους και εργοδότες που είναι µέλη των συµβαλλόµενων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Ε. Τοπικές οµοιοεπαγγελµατικές, που αφορούν στους εργαζόµενους ορισµένου 

επαγγέλµατος ή και των συναφών ειδικοτήτων ορισµένης πόλης ή περιφέρειας. 

∆εσµεύουν τους εργαζόµενους και εργοδότες που είναι µέλη των συµβαλλόµενων 

συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Γ.  Η Ικανότητα για σύναψη Σ.Σ.Ε.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 1876/1990, ικανότητα για σύναψη Σ.Σ.Ε. έχουν όλες οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις κάθε βαθµίδας στο πεδίο της δραστηριότητάς τους, όπως 

αυτό προσδιορίζεται από τα καταστατικό τους, εφόσον είναι αντιπροσωπευτικές. Η 

αντιπροσωπευτικότητα κρίνεται αριθµητικά από τον αριθµό των εργαζοµένων που 

ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη διοίκησης. 

Ικανότητα για την υπογραφή της ΕΓΣΣΕ έχει µόνο η Γενική Συνοµοσπονδία 

Εργατών Ελλάδος (στο εξής ΓΣΕΕ), η οποία είναι η πλέον αντιπροσωπευτική 

τριτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση. Επίσης, ικανότητα για την υπογραφή 

επιχειρησιακών Σ.Σ.Ε. έχει κάθε εργοδότης που απασχολεί τουλάχιστον  πενήντα (50) 

εργαζόµενους. 

∆. Ισχύς Σ.Σ.Ε. – Τρόπος δέσµευσης των εργαζοµένων 

Η Σ.Σ.Ε. έχει ένα ενοχικό και ένα κανονιστικό µέρος: 

Το ενοχικό µέρος δεσµεύει µόνο τις συµβαλλόµενες οργανώσεις γιατί αφορά στα 

µεταξύ τους δικαιώµατα και υποχρεώσεις που δηµιουργεί η σύµβαση, όπως και κάθε 

συµβόλαιο του κοινού δικαίου (π.χ. τρόπος εκπλήρωσης, τρόπος καταγγελίας, διάρκεια 

κλπ). 
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Το κανονιστικό µέρος περιλαµβάνει τους όρους που ρυθµίζουν ζητήµατα 

αµοιβών και συνθηκών εργασίας, καθώς και άλλα θέµατα µε αφορµή την παροχή της 

εργασίας και έχει άµεση και αναγκαστική ισχύ για τους εργαζοµένους. 

Άµεση ισχύ σηµαίνει ότι οι κανονιστικοί όροι εφαρµόζονται αυτόµατα στις 

ατοµικές σχέσεις εργασίας που πρέπει να αποκτήσουν περιεχόµενο σύµφωνο µε τους 

όρους της Σ.Σ.Ε., ανεξάρτητα από τη βούληση των µερών της ατοµικής σύµβασης. Η 

αναγκαστική ισχύς σηµαίνει ότι κάθε αντίθετη συµφωνία είναι άκυρη. Εξαίρεση 

εισάγει το άρθρο 7 παρ, 2 του Ν. 1876/90 µε το οποίο οι όροι των ατοµικών συµβάσεων 

εργασίας µπορούν να αποκλίνουν από τους κανονιστικούς όρους των Σ.Σ.Ε., εφόσον 

παρέχουν µεγαλύτερη προστασία στους εργαζόµενους (αρχή ευνοϊκότερης 

µεταχείρισης του εργαζόµενου). 

Με Σ.Σ.Ε. εξοµοιώνονται πλήρως, ως προς την ισχύ και τα αποτελέσµατα, οι 

διαιτητικές αποφάσεις που εκδίδονται από ανεξάρτητο διαιτητή, µέλους του σώµατος 

Μεσολαβητών –∆ιαιτητών που λειτουργεί υπό την ευθύνη του Οργανισµού 

Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (στο εξής Ο.ΜΕ.∆), προκειµένου να επιλυθεί µία 

συλλογική διαφορά εργασίας η οποία εισάγεται µε πρωτοβουλία των µερών στον 

Ο.ΜΕ.∆ σε περιπτώσεις που προβλέπει ο νόµος, όταν υπάρχει αδυναµία υπογραφής 

Σ.Σ.Ε.  

Ε. Ο καθορισµός του µισθού και ο ρόλος του κατώτατου µισθού στην 

αντιµετώπιση των διακρίσεων. 

1. Ο καθορισµός του µισθού 

Ο καθορισµός του νόµιµου µισθού γίνεται µε συλλογικές διαπραγµατεύσεις στο 

πλαίσιο της ελευθερίας των διαπραγµατεύσεων (άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγµατος και 

Ν. 1876/90). 

Κατά τις διαπραγµατεύσεις τα µέρη δεσµεύονται από τρεις αρχές: 

Α) αρχή του κατώτατου ορίου µισθού 

Α1) το γενικό κατώτατο όριο µισθού για το ανειδίκευτο προσωπικό της χώρας 

καθορίζεται σήµερα µε την ΕΓΣΣΕ (ν. 1876/90), ενώ κατά περιόδους η αρµοδιότητα 

αυτή ανήκε στην κρατική εξουσία, µέσω της υποχρεωτικής προσφυγής σε διαιτητικά 

δικαστήρια. Η σηµασία του γενικού κατώτατου ορίου µισθού έγκειται στο γεγονός ότι 

η αµοιβή της εργασίας δε µπορεί να είναι κατώτερη από το όριο αυτό. Η βασική 

αποστολή αυτού του θεσµού είναι η εξασφάλιση ενός ζωτικού ορίου συντήρησης στον 

εργαζόµενο (ηµεροµίσθιο ή µισθός ασφαλείας).  
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Α2) στις διάφορες κλαδικές Σ.Σ.Ε. καθορίζεται ένα ελάχιστο όριο µισθού για τις 

κατηγορίες των µισθωτών στους οποίους αναφέρεται κάθε µία (κλαδικό κατώτατο 

όριο). 

Το κλαδικό κατώτατο όριο µισθού αποτελεί το νόµιµο µισθό κατά επαγγελµατική 

κατηγορία και συνιστά τη βάση για τον υπολογισµό διαφόρων αποζηµιώσεων, 

προσαυξήσεων ή άλλων οικονοµικών ωφεληµάτων που υπολογίζονται µε αναφορά στο 

νόµιµο µισθό.  

Οι Σ.Σ.Ε. στο επίπεδο της επιχείρησης µπορούν να προβλέπουν αυξηµένο νόµιµο 

µισθό για το προσωπικό µίας επιχείρησης, συνήθως δε προσαυξάνουν το ύψος των 

επιδοµάτων.  

Β) Αρχή της αυτόµατης εφαρµογής του νοµίµου µισθού 

Τα κατώτατα όρια µισθού που καθορίζονται κάθε φορά  εφαρµόζονται αυτόµατα στις 

ατοµικές συµβάσεις εργασίας από τη µέρα που η Σ.Σ.Ε. αποκτά ισχύ. Συνηθίζεται όµως 

η ρήτρα της µη αναδροµικής αύξησης των µισθών. Με τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας 

µπορεί να συµφωνούνται αποδοχές ανώτερες από το νόµιµο µισθό, οι οποίες 

συνιστούν τον συµβατικό µισθό.  

2. Ο ρόλος του κατώτατου µισθού ως µέσου πρόληψης των µισθολογικών 
ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών   

Όπως ήδη αναφέρεται αµέσως παραπάνω τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων 

ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ που υπογράφεται κάθε ένα ή δύο χρόνια7. Η ΕΓΣΣΕ 

καλύπτει όλους τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό  τοµέα, ενώ διαφοροποιεί τους 

εργατοτεχνίτες/ εργατοτεχνίτριες από τους υπαλλήλους. Τα γενικά κατώτατα όρια 

µισθών και ηµεροµισθίων εφαρµόζονται αντιστοίχως και για τους µαθητευόµενους 

εργατοτεχνίτες/ εργατοτεχνίτριες, καθώς και για τους υπαλλήλους που έχουν 

συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, αναλόγως µε το χρονικό διάστηµα της 

απασχόλησής τους.  

Γενικά, ο ρόλος του κατώτατου µισθού, ως µέσου πρόληψης των µισθολογικών 

διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, δεν έχει αποτελέσει µέχρι σήµερα αντικείµενο του 

δηµόσιου διαλόγου σε κανένα επίπεδο.  

Ωστόσο, τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων θεωρούνται ότι θέτουν ένα 

κατώφλι που λειτουργεί προστατευτικά για τις γυναίκες και συµβάλλουν στην µείωση 

της ψαλίδας όταν αυξάνονται σηµαντικά, δεδοµένου ότι ένας µεγάλος αριθµός 

                                                           
7 Η διάρκεια της ΕΓΣΣΕ εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την εκάστοτε οικονοµική συγκυρία. Τα 
τελευταία χρόνια οι περισσότερες ΕΓΣΣΕ είναι διετούς διάρκειας.   
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γυναικών βρίσκεται συγκεντρωµένος στο κατώτερο µέρος της µισθολογικής κλίµακας. 

Αυτό έγινε το 1982 όταν η νεοεκλεχθείσα Σοσιαλιστική Κυβέρνηση (ΠΑΣΟΚ) επέβαλε 

µία αύξηση της τάξης του 32% στο κατώτατο ηµεροµίσθιο και 37% αντίστοιχα στον 

ελάχιστο κατώτατο µισθό. ∆εδοµένου ότι τα εθνικά κατώτατα όρια καθορίζουν σε 

µεγάλο βαθµό τα κατώτατα όρια σε όλους τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας 

και δεδοµένου ότι οι γυναίκες συγκεντρώνονται στο κατώτερο άκρο της µισθολογικής 

κλίµακας, ο αντίκτυπος της πολιτικής µισθών κατά το 1982 ήταν το κλείσιµο της 

ψαλίδας στα σηµερινά περίπου επίπεδα8. Σύµφωνα µε στοιχεία του Ινστιτούτου 

Εργασίας της ΓΣΕΕ9, το γυναικείο φύλο αποτελεί έναν εκ των καθοριστικών 

παραγόντων που ευνοούν τους χαµηλούς µισθούς, µε συµµετοχή των γυναικών στους 

χαµηλά αµειβόµενους κατά 54% έναντι 30% στους υπόλοιπους εργαζόµενους (µε 

στοιχεία του 1995). Αυτό συµβαίνει διότι, ceteris paribus, η διαπραγµατευτική θέση 

των ανδρών εµφανίζεται ως αυξηµένη έναντι της γυναικείας, εποµένως για τα ίδια 

χαρακτηριστικά, η αγορά αµείβει λιγότερο τις γυναίκες.  

Είναι ωστόσο ευρέως αποδεκτό, τουλάχιστον από τον κόσµο της εργασίας, ότι η 

αποτελεσµατικότητα του κατώτατου µισθού ως µέτρου προστασίας των χαµηλά 

αµειβόµενων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το ύψος του κατώτατου µισθού. Στο 

πλαίσιο αυτό, τα εξαιρετικά χαµηλά όρια που ορίζουν οι ΕΓΣΣΕ, καθιστούν τον 

κατώτατο µισθό τελείως αναποτελεσµατικό. Συγκεκριµένα, κατά την περίοδο 1990-

2001, σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΕΘΟ (2002) ο µέσος πραγµατικός µισθός γνώρισε 

µια αύξηση της τάξης του 0,64% ετησίως και σωρευτικά 7,9%. Αν οι αυξήσεις αυτές 

συγκριθούν µε την εξέλιξη των κατώτατων αποδοχών την ίδια περίοδο, διαπιστώνεται 

ότι οι κατώτατοι πραγµατικοί µισθοί και τα ηµεροµίσθια µειώνονται κατά –0.58 

ετησίως και ότι η συνολική µείωση ανέρχεται σε –6,7%10.  

Συγκριτικά µε τις άλλες χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα παραµένει µία χώρα µε πολύ 

χαµηλές αµοιβές. Σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat αναφορικά µε τους κατώτατους 

µισθούς στις χώρες κράτη µέλη της ΕΕ (1η Φεβρουαρίου 2002), η Ελλάδα κατέχει την 

προτελευταία θέση µε κατώτατο µηνιαίο µισθό περίπου 473 Ευρώ11-ουραγός είναι η 

Πορτογαλία µε 406 Ευρώ-ενώ κατά µέσο όρο, στις εννέα χώρες της ΕΕ που ισχύει ο 

κατώτατος µισθός σε εθνικό επίπεδο, αυτός ανέρχεται σε 924 Ευρώ. ∆εν αποτελεί 

                                                           
8 Karamessini M., Ioakimoglou E., «Determinants of the gender pay gap in Greece», 23rd Conference of 

the International Working Party on Labour Market Segmentation, «Job equality», 18-20 July 2002, 
Spetses-Greece.   

9 Αδηµοσίευτη µελέτη του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ. Πρόκειται για εργασία σε εξέλιξη της οποίας τα αποτελέσµατα 
θα δηµοσιευθούν το καλοκαίρι του 2003.   

10 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, «Η ελληνική οικονοµία και απασχόληση: Ετήσια έκθεση 2002, Αύγουστος 2002. 
11 Σύµφωνα µε την ΕΓΣΣΕ 2002-2003 ο κατώτατος µηνιαίος µισθός διαµορφώνεται ως εξής: 490,04 ευρώ 

(1-1-2002), 498,86 (1-7-2002) και 518,32 (1-1-2003).   
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λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι µία µεγάλη µερίδα  µισθωτών καταφεύγει στην 

συστηµατική υπερωριακή εργασία ή στην δεύτερη απασχόληση. Ωστόσο, η  τακτική 

αυτή που αφορά κυρίως στους άνδρες εργαζόµενους, έχει ως αποτέλεσµα την 

διεύρυνση της µισθολογικής ψαλίδας σε βάρος των γυναικών, καθώς και την σε βάρός 

τους ενίσχυση του φυλετικού καταµερισµού της εργασίας στην οικογένεια.  

 Όπως αναφέρεται και σε επίσηµες πηγές12, η πολιτική χαµηλών µισθών δεν 

αφορά µόνο στα κατώτατα όρια που ορίζουν οι ΕΓΣΣΕ και οι κλαδικές σ.σ.ε., αλλά και 

γενικότερα στους εύρωστους κλάδους και επιχειρήσεις. 

ΣΤ. Συµπεράσµατα 

Ιστορικά, στην Ελλάδα, ο περιορισµένος έναντι της νοµοθεσίας ρόλος των συλλογικών 

συµβάσεων εργασίας στη ρύθµιση των εργασιακών σχέσεων έχει συντελέσει 

καθοριστικά στην έλλειψη διαπραγµατευτικής κουλτούρας, καθώς και στο µικρό εύρος 

θεµάτων της ατζέντας των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, µε αρνητικές ενδεχοµένως 

συνέπειες, σε βάθος χρόνου, στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ γυναικών 

και ανδρών.  

Στο πλαίσιο αυτό η ψήφιση του ν. 1876/1990 για τις ελεύθερες συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική, αφενός µεν γιατί καθιστά ελεύθερη τη 

διαπραγµάτευση σε όλα τα επίπεδα, καθιερώνοντας µάλιστα και δύο νέα επίπεδα 

διαπραγµάτευσης, του κλάδου και της επιχείρησης, αφετέρου δε γιατί διευρύνει το 

περιεχόµενο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, καθώς και το πεδίο εφαρµογής τους.  

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι κοινωνικοί συνοµιλητές δεν έχουν εκµεταλλευτεί  µέχρι 

σήµερα τις δυνατότητες που τους παρέχει ο νόµος. Σαν αποτέλεσµα, τουλάχιστον 
αναφορικά µε το θέµα µας, η συλλογική διαπραγµάτευση προωθεί την ισότητα των 

ευκαιριών στο ελάχιστο δυνατό. Επιπλέον, παρουσιάζεται αδυναµία ως προς την 
κάλυψη από τις σ.σ.ε. ευαίσθητων οµάδων εργαζοµένων, χαµηλής 
διαπραγµατευτικής δύναµης που είναι στην πλειοψηφία τους γυναίκες (π.χ. φασόν, 

µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις). 

Τέλος, οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις, αν και αποτελούν ακόµη το βασικό και 

κύριο µέσο διαµόρφωσης των µισθών δεν φαίνεται να λαµβάνουν υπόψη τον 

παράγοντα φύλο στον τρόπο που το κάνουν. Η παρατήρηση αυτή αφορά πρωτίστως 

στον καθορισµό των κατώτατων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων µέσω της ΕΓΣΣΕ ως 

µέσο πρόληψης των µισθολογικών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. 

                                                           
12 ΕΣ∆Α, 2002 
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V. Άµεσες και Έµµεσες Μισθολογικές ∆ιακρίσεις στις Συλλογικές 

Συµβάσεις Εργασίας 

Α. Γενική Επισκόπηση 

Πριν το 1990 οι ρυθµίσεις των Σ.Σ.Ε. σχετικά µε την ισότητα αφορούσαν στην 

κατάργηση υφιστάµενων διακρίσεων (άµεσων και έµµεσων) σε βάρος των γυναικών 

και στην επίτευξη της ισότητας δικαιωµάτων.  

Άµεση θεωρείται η διάκριση που προκύπτει από σαφή αναφορά στο φύλο, ενώ 

έµµεση είναι η διάκριση που στηρίζεται σε κριτήρια που φαίνονται εκ πρώτης όψεως 

αντικειµενικά και παραδεκτά, οδηγούν όµως εκ των πραγµάτων σε διάκριση σε βάρος 

του ενός φύλου (Ντότσικα, 1997). 

Παραδείγµατα συµφωνιών 

Σε εθνικό επίπεδο έχει ήδη γίνει αναφορά στην  υπογραφή της ΕΓΣΣΕ του 1975 που 

καταργεί τον σαφή διαχωρισµό µεταξύ εργατοτεχνίτη και εργατοτεχνίτριας σύµφωνα 

µε τον οποίο η αµοιβή των γυναικών ήταν µικρότερη από των ανδρών  για την ίδια ή 

ίσης αξίας παρεχόµενη εργασία, καθώς και της ΕΓΓΣΕ του 1993 στο πλαίσιο της οποίας 

τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να προωθήσουν την ίση µεταχείριση και τις ίσες 

ευκαιρίες µεταξύ γυναικών και ανδρών και στο ζήτηµα της αµοιβής.  

Σε κλαδικό επίπεδο η πρώτη φορά που τέθηκε θέµα άρσης διακρίσεων των φύλων 

αναφορικά µε την υπηρεσιακή εξέλιξη είναι µε την κλαδική Σ.Σ.Ε. στις Τράπεζες  του 

1981, όπου στην παρ. 6 αυτής ορίζεται ότι: «…Οι υπάλληλοι εξελίσσονται υπηρεσιακά κατ’ 

ίσον τρόπο ανεξαρτήτως φύλου, εφόσον έχουν και τα αυτά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, 

συµφώνως µε τις διατάξεις του οργανισµού ή κανονισµού εκάστης Τράπεζας». Η διατύπωση 

της ρύθµισης αυτής παραπέµπει στην άρση οποιασδήποτε άµεσης διάκρισης σε βάρος 

των γυναικών και απορρέει από την έννοια της ισότητας των δικαιωµάτων. Στο ίδιο 

πλαίσιο εντάσσεται και η εθνική κλαδική σ.σ.ε. των εργατοτεχνιτών Μεταλλείων και 
Λιγνιτωρυχείων (τελευταία κωδικοποίηση ΣΣΕ, 8.4.1999 µε ισχύ και για το 2000) στην 

οποία η παράγραφος αναφορικά µε τον καθορισµό βασικού µισθού ή ηµεροµισθίου 

ορίζει µεταξύ άλλων ότι «Γυναίκες που εκτελούν την ίδια εργασία µε τους άνδρες 

δικαιούνται το ηµεροµίσθιο που χορηγείται σε αυτούς». Οµοίως, σε εθνικό 

οµοιοεπαγγελµατικό επίπεδο καταγράφεται η σ.σ.ε. των Μακαροτεχνιτών όλης της 
χώρας (τελευταία κωδικοποίηση ∆Α, 19/2000) µε ρύθµιση της οποίας «Άνδρες και 

γυναίκες που εκτελούν όµοια εργασία αµείβονται µε το ίδιο ηµεροµίσθιο και έχουν ίσα 
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δικαιώµατα και υποχρεώσεις στο πλαίσιο των όρων αυτής της ρύθµισης (ΣΣΕ 

14.7.1998)».   

Όσον αφορά τις έµµεσες διακρίσεις, στην κλαδική σ.σ.ε. των Τραπεζών του 1984 

τέθηκαν δύο ζητήµατα κατάργησης έµµεσων διακρίσεων: το θέµα της ένταξης σε 

µισθολογικά κλιµάκια των καθαριστριών και το θέµα της απορρόφησης του κλάδου 

των δακτυλογράφων, ώστε και αυτές να έχουν ίσες ευκαιρίες υπηρεσιακής εξέλιξης. Η 

έµµεση διάκριση προέκυπτε από το γεγονός ότι γυναίκες προσλαµβάνονταν ως 

καθαρίστριες και δακτυλογράφοι, µε αποτέλεσµα η µισθολογική τους αντιµετώπιση 

και η υπηρεσιακή τους εξέλιξη να είναι περιορισµένη και να τις διαφοροποιεί από τους 

άνδρες. Σύµφωνα µε το άρθρο 18 της ρύθµισης, «Οι Τράπεζες αποδέχονται να 

µελετήσουν και να ρυθµίσουν το θέµα των ταµιακών υπαλλήλων και των 

δακτυλογράφων. Ειδικότερα αποδέχονται τον εµπλουτισµό των καθηκόντων των 

απασχολούµενων στις παραπάνω εργασίες και τον καθορισµό ανωτάτου χρόνου της 

παραπάνω απασχόλησης τα 10 χρόνια».  

Στην κλαδική σ.σ.ε.  της ίδιας χρονιάς «οι καθαρίστριες τακτικής απασχόλησης οι 

οποίες κατά την ένταξή τους στα κλιµάκια του ενιαίου Μισθολογίου την 1.1.82, 

εντάχθηκαν λόγω του πλαφόν σε κατώτερο του δικαιούµενου κλιµάκιο, 

επανεντάσσονται αναδροµικά από 1.1.82 στο πραγµατικό,  και µε ανώτατο το 11ο» . 

Συµφωνείται επίσης ότι οι Τράπεζες που ήδη χρησιµοποιούν συµβάσεις καθαριότητας 

θα κάνουν «λελογισµένη χρήση εργολαβικών συµβάσεων καθαριότητας και θα 

κατοχυρώνεται δια των συµβάσεων η τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας» (άρθρο 7). 

Τέλος, στην κλαδική Σ.Σ.Ε. του 1990 καταργείται και η διάκριση που αφορά στον 

κλάδο των δακτυλογράφων. Με το πρώτο άρθρο της εν λόγω Σ.Σ.Ε. συνοµολογείται η 

«προοδευτική κατάργηση του κλάδου δακτυλογράφων σε όποια Τράπεζα υπάρχει, ως 

ιδιαίτερος κλάδος , στο βαθµό και στην έκταση που οι λειτουργικές ανάγκες το 

επιτρέπουν. Στην περίπτωση προσλήψεων νέων δακτυλογράφων θα αποδεσµεύεται και 

θα απορροφάται σε άλλους κλάδους, σε κάθε πρόσληψη µετά την πάροδο εξαµήνου 

από την ολοκλήρωση των προσλήψεων, ποσοστό 80% των υπηρετούντων 

δακτυλογράφων».  

Ιδιαίτερα σηµαντική για την ισότητα των αµοιβών είναι η αναφορά της 

κλαδικής Σ.Σ.Ε. 1997-1998 στις αρµοδιότητες της Κλαδικής επιτροπής Ισότητας , η 

οποία προσανατολίζεται και προς ενέργειες θετικών δράσεων. Έτσι η Επιτροπή αυτή 

αναλαµβάνει να µελετήσει, µεταξύ άλλων, την άρση τυχόν δυσµενών διακρίσεων των 

γυναικών τραπεζοϋπαλλήλων στις αποδοχές ή/ και στη µισθολογική τους εξέλιξη, 

λόγω πλασµατικών βαθµολογικών προωθήσεων, που ισχύουν µόνο για τους άνδρες 

συναδέλφους τους, αλλά και την οργάνωση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, ιδίως 

γυναικών που απέχουν από την εργασία λόγω γονικής άδειας και άδειας τοκετού, ώστε 
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να επιτυγχάνεται η οµαλή υπηρεσιακή επανένταξη των γυναικών που απουσιάζουν 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα από την εργασία.  

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι σηµαντικές αυτές προβλέψεις της κλαδικής 

Σ.Σ.Ε. δεν είχαν συνέχεια, παραµένοντας στο επίπεδο του ευχολογίου ή στην καλύτερη 

περίπτωση στη συγκυριακή αναγνώριση των πραγµατικών προβληµάτων της 

γυναικείας απασχόλησης του κλάδου. 

Πλασµατικές βαθµολογικές προωθήσεις εισάγει η Σ.Σ.Ε. 1984 όσον αφορά στην 

αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας βαθµολογικά για τους άνδρες εργαζόµενους που 

προσλήφθηκαν µετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών τους, καθώς και 

σ.σ.ε. σε άλλους κλάδους ή επαγγέλµατα. Συγκεκριµένα, στο σύνολο των 151 

κωδικοποιηµένων κειµένων του ΟΜΕ∆ που εξετάστηκαν, εντοπίζονται οι ακόλουθες 8 :  

• Η οµοιοεπαγγελµατική σ.σ.ε. των Βιολόγων πτυχιούχων ανωτάτων σχολών που 

απασχολούνται στην βιοµηχανία, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα (τελευταία 

κωδικοποίηση ΣΣΕ, 13.9.2000  µε ισχύ και για το 2001). 

• Η κλαδική σ.σ.ε. του προσωπικού Γεωργικών και Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων (τελευταία κωδικοποίηση ΣΣΕ, 2000).   

• Η κλαδική τοπική σ.σ.ε. των εργατοϋπαλλήλων σε Ναυπηγ/κές 

µεταλλουργικές επιχειρήσεις στον Πειραιά (τελευταία κωδικοποίηση 

ΣΣΕ5.4.96). 

• Η κλαδική τοπική των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων σε µεταλλουργικές 

επιχειρήσεις στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (τελευταία κωδικοποίηση ΣΣΕ 

17.4.2000). 

• Η οµοιοεπαγγελµατική των οικοδόµων ελεύθερων επαγγελµατιών (τελευταία 

κωδικοποίηση ΣΣΕ 8.6.2000). 

• Η οµοιοεπαγγελµατική τοπική των Προγραµµατιστών αναλυτών- χειριστών 

Η/Υ επιχειρήσεων Ν. Θεσσαλονίκης (τελευταία κωδικοποίηση ∆Α 30/97).  

• Η επιχειρησιακή του Ταµείου υγείας Εθνικής Τράπεζας ΤΥΠΕΤ (τελευταία 

κωδικοποίηση ∆Α 2000). 

• Η κλαδική των Πρακτορειακών & Ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων (τελευταία 

κωδικοποίηση ΣΣΕ 2000 µε ισχύ και για το 2001). 

Ιδιαίτερα σηµαντική για το θέµα µας είναι και η προϋπόθεση της συνεχούς 

υπηρεσίας   που θέτουν ορισµένες σ.σ.ε. προκειµένου να χορηγήσουν τα επιδόµατα 

προϋπηρεσίας και πολυετίας. Ο όρος της συνεχούς υπηρεσίας είναι ενδεχοµένως 

δυσµενής για τις γυναίκες, οι οποίες πολλές φορές αναγκάζονται σε διακοπή της 

καριέρας τους λόγω αυξηµένων οικογενειακών υποχρεώσεων ή επιθυµούν από µόνες 
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τους προσωρινή διακοπή πάλι λόγω του ρόλου τους ως µητέρες. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η οµοιοεπαγγελµατική σ.σ.ε. των συντακτών µελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. 

(τελευταία κωδικοποίηση ΣΣΕ 30.12.1999 µε ισχύ και για το 2000) σύµφωνα µε ρύθµιση 

της οποίας το επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας ανέρχεται σε 5% για κάθε 5ετία συνεχούς 

παραµονής στον ίδιο εργοδότη και µέχρις ότου συµπληρωθούν τρεις 5ετίες. Ο επιπλέον 

περιορισµός της υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη επιβαρύνει ακόµη περισσότερο την 

θέση των γυναικών δεδοµένου ότι πρόκειται για έναν κλάδο µε υψηλό ποσοστό 

ανασφάλειας και χαµηλά ποσοστά µόνιµης και σταθερής απασχόλησης (V-PRC, 2002).  

Στο σύνολο των συµβάσεων που µελετήθηκαν εντοπίστηκαν µόνο δύο συµβάσεις 

στις οποίες ο χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται ανεξάρτητα από τον αν ο 

εργαζόµενος έχει συνεχή ή διακεκοµµένη υπηρεσία. Η πρώτη περίπτωση αφορά στην 

κλαδική των εργαζοµένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρείες (τελευταία 

κωδικοποίηση ΣΣΕ, 26.4.2000), µε ρύθµιση της οποίας το επίδοµα τριετιών (5%) 

χορηγείται µε την συµπλήρωση 3 ετών συνεχούς ή διακεκοµµένης υπηρεσίας στην ίδια 

αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα  ή το εξωτερικό (ΣΣΕ 24.6.1998). Η ίδια µάλιστα 

σύµβαση µε ρύθµιση της ΣΣΕ του 1989 καταργεί τον περιορισµό της υπηρεσίας στον 

ίδιο εργοδότη και ορίζει ότι «Για τον υπολογισµό των τριετιών λαµβάνεται υπόψη και 

η προϋπηρεσία.....σε οποιαδήποτε άλλη αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα» (1.8.1989). 

Η δεύτερη περίπτωση αφορά στην οµοιοεπαγγελµατική σ.σ.ε. των Μηχανικών 
∆ηµοσίου ΝΠ∆∆-ΟΤΑ (τελευταία κωδικοποίηση ΣΣΕ 1998), σύµφωνα µε ρύθµιση της 

οποίας για την χορήγηση του επιδόµατος πολυετίας 5% λαµβάνεται υπόψη όλη η 

πραγµατική υπηρεσία ή προϋπηρεσία Μηχανικού, συνεχής ή διακεκοµµένη, η οποία 

έχει προσφερθεί στο ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ (ΣΣΕ, 7.8.1984).  

Β. Συλλογικές συµβάσεις εργασίας και επαγγελµατικός διαχωρισµός 
λόγω φύλου 

1. Γενικά 

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (ν. 1414/1984) η πρόσβαση σε όλους τους κλάδους 

και βαθµίδες κάθε απασχόλησης γίνεται αδιακρίτως φύλου (άρθρο 3 παράγραφος 1). 

Ως εκ τούτου, επί της αρχής τουλάχιστον, δεν προκύπτει επαγγελµατική 

κατηγοριοποίηση µε βάση το φύλο. 

Στην πράξη ωστόσο, η ελληνική αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από µία σαφή 

διάκριση ανάµεσα σε ανδρικούς και γυναικείους κλάδους οικονοµικής 

δραστηριότητας, ανδρικά και γυναικεία επαγγέλµατα και κατ’ επέκταση ανδρικές και 

γυναικείες θέσεις εργασίας στον ίδιο κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ή ακόµη και 

στο ίδιο επάγγελµα. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, παρά τον σχετικά µικρό βαθµό 
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επαγγελµατικού διαχωρισµού συγκριτικά µε τις άλλες χώρες της ΕΕ, το 50% περίπου 

της µισθολογικής διαφοράς σε βάρος των γυναικών εξηγείται από την άνιση πρόσβαση 

των δύο φύλων στα επαγγέλµατα (βλ. Στατιστικά στοιχεία, Ενότητα Β).  

Σε επίπεδο κλάδου, οι γυναίκες συµµετέχουν µε χαµηλά ποσοστά απασχόλησης σε 

κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας όπως: βιβλιοδεσία, βυρσοδεψία, κατασκευή 

ελαστικών αυτοκινήτων, βιοµηχανία λιπασµάτων, εργοστάσια και εργαστήρια κοπής 

και επεξεργασίας µαρµάρων, µεταλλεία και λιγνιτωρυχεία, βιοτεχνία µετάλλου, 

εργασίες στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, επιχειρήσεις πετρελαίου, βιοµηχανία 

πλαστικών, σιδηροβιοµηχανία, σφαγή ζώων, τσιµεντοβιοµηχανία, χηµική βιοµηχανία 

κ.λ.π.  

Αντιθέτως, παραδείγµατα κλάδων παραγωγής µε υψηλά ποσοστά γυναικείας 

απασχόλησης είναι: αεροπορικές εταιρείες, βιοµηχανία γάλακτος-παστερίωσης, 

επεξεργασία γούνας και δέρµατος, αρτοποιία, ιµατισµός, κλωστοϋφαντουργία,  

εκπαίδευση, τουρισµός (ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία), χαρτοποιία, χειρισµός Η/Υ στην 

βιοµηχανία, υπηρεσίες γραφείου, χρηµατοπιστωτικός τοµέας, νοσηλευτικά ιδρύµατα, 

λιανικό εµπόριο κ.λ.π. Ωστόσο και στους κλάδους αυτούς, παρά τα υψηλά ποσοστά 

γυναικείας απασχόλησης, παρατηρείται επιµέρους επαγγελµατικός διαχωρισµός που 

χαρακτηρίζεται από την συγκέντρωση των γυναικών σε θέσεις χαµηλής εξειδίκευσης 

και ευθύνης. Έτσι, εκτός του επαγγελµατικού διαχωρισµού σε επίπεδο κλάδου, 

προκύπτει και ένας σαφής κατά φύλο διαχωρισµός στα επιµέρους επαγγέλµατα και 

στις συναφείς προς αυτά ειδικότητες. 

Ο κατά φύλο επαγγελµατικός διαχωρισµός σε κλάδους και επαγγέλµατα 

αντανακλάται και στις συλλογικές συµβάσεις που εξετάστηκαν και αφορά κυρίως στον 

κατά φύλο καθορισµό των ειδικοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό πολλές από τις συµβάσεις 

στους κλάδους παραγωγής, όπως αυτοί παρουσιάζονται παραπάνω, εξακολουθούν να 

µεροληπτούν άµεσα ή έµµεσα υπέρ της συνέχισης του κατά φύλου επαγγελµατικού 

διαχωρισµού που παραδοσιακά υφίσταται σε κάποιους κλάδους ή επαγγέλµατα, 

συνήθως σε βάρος των γυναικών. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως µέσω της γλώσσας των 

σ.σ.ε. και του καθορισµού των ειδικοτήτων σε γένος αρσενικό (τεχνίτες, εργάτες, 

χειριστές, αναλυτές, προγραµµατιστές, λογιστές, µάγειροι κλπ.) ή σε γένος θηλυκό 

(καθαρίστριες, σιδερώτριες, πλακοραφτούδες, κόπτριες, γαζώτριες, πλύντριες, 

τηλεφωνήτριες κλπ.).     

Στο άλλο άκρο, αν και σε ελάχιστες περιπτώσεις, ο κατά φύλο καθορισµός των 

ειδικοτήτων οδηγεί σε άµεση διάκριση σε βάρος των γυναικών, τόσο αναφορικά µε την 

ελεύθερη πρόσβαση αυτών σε κάποιες ειδικότητες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

συλλογικές ρυθµίσεις απευθύνονται αποκλειστικά σε άνδρες, όσο και αναφορικά µε 

την ταύτιση της γυναικείας απασχόλησης µε θέσεις χαµηλής ειδίκευσης και χαµηλής 
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αµοιβής.  

2. Παραδείγµατα συµφωνιών. 

Στην πρώτη κατηγορία αναφέρουµε ενδεικτικά την οµοιοεπαγγελµατική σ.σ.ε. των 

Ηλεκτροτεχνιτών καταστηµάτων όλης της χώρας (τελευταία κωδικοποίηση ∆Α, 

15/2000), η οποία, εκτός του ότι καθορίζει όλες τις ειδικότητες στο αρσενικό γένος, 

φαίνεται να προκαθορίζει το επάγγελµα του ηλεκτροτεχνίτη ως αποκλειστικά  ανδρικό 

επάγγελµα, αποκλείοντας σε αυτό την απασχόληση των γυναικών. Ειδικότερα, 

σύµφωνα µε συλλογική ρύθµιση της σ.σ.ε. (18.7.96) αναφορικά µε το επίδοµα 

οικογενειακών βαρών, ορίζεται ότι «σ’ όλους τους Βοηθούς, Ηλεκτροτεχνίτες, 

Αρχιτεχνίτες, Εργοδηγούς, Πτυχιούχους Επίβλεψης Συντηρητές ή Εγκαταστάτες..., 

παρέχεται επίδοµα γάµου σε ποσοστό 10% ανεξάρτητα από τον αν εργάζεται ή όχι ή 

συνταξιοδοτείται η σύζυγος και 5% για κάθε παιδί, εφόσον δεν συµπλήρωσαν τα 

είκοσί τους (20) χρόνια, δεν εργάζονται και δεν είναι παντρεµένα». 

Στην ίδια κατηγορία µπορεί να συµπεριληφθεί ως παράδειγµα καλής πρακτικής, 

για τα ελληνικά πάντοτε δεδοµένα, η οµοιοεπαγγελµατική σ.σ.ε. των Αισθητικών 
συµβούλων όλης της χώρας (τελευταία κωδικοποίηση ∆Α, 20/2000), ένα καθαρά 

γυναικείο επάγγελµα µε έντονη µάλιστα κοινωνική προκατάληψη σε βάρος των 

ανδρών που απασχολούνται ως αισθητικοί. Με ρύθµιση της ΣΣΕ του έτους 1994 

αναφορικά µε το πεδίο εφαρµογής της σύµβασης, «στις διατάξεις της παρούσας 

υπάγονται οι αισθητικοί και των δύο φύλων, πτυχιούχοι και εµπειρικοί, που 

απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα όλης της 

χώρας». Η διευκρίνηση «και των δύο φύλων» δεν υπήρχε πριν το 1994.  

Στην δεύτερη κατηγορία, της άµεσης διάκρισης σε βάρος των γυναικών µέσω του 

καθορισµού των ειδικοτήτων, καταγράφεται η περίπτωση της κλαδικής σ.σ.ε. για τους 

όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 
όλης τη χώρας (τελευταία ΣΣΕ, 22.5.2002). Παρά την αντίθετη διακήρυξη, ο 

καθορισµός των ειδικοτήτων της τέταρτης κατηγορίας παραµένει σε γένος θηλυκό. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 για τις «Κατηγορίες Μισθωτών», «οι 

µισθωτοί...σύµφωνα µε την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου...κατατάσσονται 

στην τέταρτη κατηγορία ως: πλύντρια, σιδηρώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων 

χώρων, µοδίστρα, µανταρίστρια, λαντζέρης, λουτρονόµος, προϊστάµενος και βοηθός 

ιατρών». Επισηµαίνεται ότι η τέταρτη κατηγορία είναι η χαµηλότερη στην 

µισθολογική κλίµακα µε βασικό µηνιαίο µισθό από 1.7.2002 588,12 ευρώ. Στην τρίτη, 

δεύτερη και πρώτη κατηγορία ο βασικός µηνιαίος µισθός διαµορφώνεται αντίστοιχα 

σε 615,40 ευρώ, 627,84 ευρώ και 641,38 ευρώ. Προκύπτει λοιπόν και άµεση µισθολογική 

διάκριση σε βάρος των γυναικών, οι οποίες συµµετέχουν σχεδόν αποκλειστικά στην 
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τέταρτη κατηγορία. Παράλληλα, οι γυναίκες αντιµετωπίζουν ιδιαίτερη δυσκολία 

πρόσβασης στις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες, οι ειδικότητες των οποίων απευθύνονται 

άµεσα σε άνδρες. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται οι: υπάλληλος υποδοχής 

(ρεσεψιονίστ), µαίτρ, υποµαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α’, νυκτοθυρωρός Α’, 

µπουφετζής Α’, προϊστάµενος υπνοδωµατίων και κοινοχρήστων χώρων και µάγειρας 

Α’. Στην δεύτερη κατηγορία υπάγονται οι: προϊστάµενος πλυντηρίου και λινοθήκης, 

βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β’, σερβιτόρος τραπεζαρίας-σαλονιού ή ορόφων 

(θαλαµηπόλος) µπάρµαν ή µπάρµεϊντ, ασηµοκέρηδες και µάγειρας Β’. Στην τρίτη 

κατηγορία υπάγονται οι: βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόµος (βαλές), θυρωρός 

υπηρεσίας, βοηθοί θυρωρείου ή µπουφέ ή εστιατορίου ή µπαρ ή ορόφων ή λινοθήκης, 

γκρούµ, ντόρµαν, ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουατηριέρης εφόσον δεν 

καλύπτονται από άλλη σ.σ.ε. ή ∆Α και µάγειρας Γ’. Στην ίδια κατηγορία υπάγονται 

και οι καµαριέρες, µε τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3 της ∆Α 

13/2000. Επισηµαίνεται, ότι το άρθρο αυτό στοχεύει στην σταδιακή µισθολογική 

αναβάθµιση των καµαριέρων (το 100% περίπου αυτών γυναίκες), στο επίπεδο του 

βασικού µισθού των εργαζοµένων της τρίτης κατηγορίας. Η αναπροσαρµογή του 

µισθού των καµαριέρων ξεκίνησε από 6.1.2000 και θα ολοκληρωθεί την 1.1.2003. 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, µέσα από την ανάλυση των καταστάσεων µισθοδοσίας 

3 µηνών του έτους 2000 µεγάλου ξενοδοχείου στην περιοχή της πρωτεύουσας (στο εξής 

Χ) στο σύνολο των 131 εργαζοµένων γυναικών στην επιχείρηση Χ (σύνολο 

απασχολούµενων 413) 57 ήταν καµαριέρες, 25 σε ειδικότητες της τέταρτης κατηγορίας, 

19 σερβιτόρες, 1 βοηθός µάγειρα, 3 µαγείρισσες Β’, 2 προϊστάµενες ορόφου, 1 υποµαίτρ, 

1βοηθός διευθυντή, 1 ∆ιευθύντρια, 13 χωρίς περιγραφή θέσης εργασίας και οι 

υπόλοιπες 8 στο λογιστήριο ή υπάλληλοι γραφείου (αµειβόµενες µε άλλες σ.σ.ε.).            

Συνολικά, τόσο από την ανάλυση του περιεχοµένου των συµβάσεων όσο και µέσα 
από τις συνεντεύξεις, φαίνεται ότι το ζήτηµα της ισότητας των αµοιβών και εν γένει 

των ίσων ευκαιριών απουσιάζει από την ατζέντα των συλλογικών 
διαπραγµατεύσεων στον κλάδο. Η δε κλαδική σ.σ.ε. των ξενοδοχοϋπαλλήλων 
χαρακτηρίζεται ως κακή στα θέµατα ισότητας. Εκτός της ανισότητας των αµοιβών 

καταγράφονται: 

• Αδυναµία βαθµολογικής εξέλιξης στις ειδικότητες που έχουν πρόσβαση, 

τουλάχιστον θεωρητικά, οι γυναίκες (π.χ. Μαγείρισσα Α’ και Β’, υποµαίτρ, 

θέσεις προϊσταµένων). 

• Καταστρατήγηση της νοµοθεσίας (ν. 1483/1983) αναφορικά µε την 

διευκόλυνση οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων.  

• Μη εφαρµογή των κλαδικών ρυθµίσεων (π.χ. µικρότερες αµοιβές απ’ αυτές που 

προβλέπουν οι συµβάσεις).  
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• Μη διευκόλυνση ή παρεµπόδιση συµµετοχής σε προγράµµατα τουριστικής 

εκπαίδευσης µε αποτέλεσµα την περαιτέρω µισθολογική υποβάθµιση των 

γυναικών (π.χ. µη χορήγηση του επιδόµατος τουριστικής εκπαίδευσης). 

• Η απουσία επιχειρησιακού σωµατείου στα 2 από τα 4 ξενοδοχεία, ως βασική 

αιτία για την µη εφαρµογή των συλλογικών ρυθµίσεων.   

Στην δεύτερη κατηγορία άµεσων διακρίσεων σε βάρος των γυναικών θα µπορούσε να 

συµπεριληφθεί και η επιχειρησιακή σ.σ.ε. των εργαζοµένων στο Γηροκοµείο Αθηνών 

(τελευταία κωδικοποίηση ΣΣΕ, 6.7.2000). Στην περίπτωση αυτή, ο καθορισµός των 

ειδικοτήτων γίνεται στο πλαίσιο 17 διαφορετικών κατηγοριών εργαζοµένων. Από 

αυτές, 6 κατηγορίες είναι σε γένος αρσενικό (Αρχιτέκτονες, Λογιστές, Βοηθοί λογιστές, 

Μάγειροι Α’, Μάγειροι Β’ και Λαντζέρηδες) και 5 κατηγορίες σε γένος θηλυκό 

(Πρακτικές αδελφές- τραυµατιοφορείς-θαλαµοπόλοι, Αδελφές µονοετούς φοίτησης, 

Αδελφές διετούς και άνω, Κόπτριες-Ράπτριες, Εργάτες γενικών καθηκόντων- 

τραπεζοκόµες- καθαρίστριες- πλύντριες- πλύντριες ακάθαρτου ιµατισµού). Επίσης, 

περιλαµβάνεται και µία κατηγορία µε την διευκρίνηση ότι αφορά στους υπαλλήλους 

και των δύο φύλων (γραµµατείς, ταµίες, γραφείς, δακτυλογράφοι, τηλεφωνηταί, 

γραφείς νοσηλευτικών τµηµάτων, κλητήρες).  

Συγκρίνοντας τον βασικό µηνιαίο µισθό στα κατώτατα µισθολογικά κλιµάκια της 

κάθε κατηγορίας διαπιστώνουµε ότι οι ειδικότητες γένους θηλυκού είναι οι 

χαµηλότερα αµειβόµενες, µε µόνη εξαίρεση τις ειδικότητες Μάγειρα Β’ και Λαντζέρη 

που έχουν τον ίδιο µισθό εκκίνησης µε τις Κόπτριες-Ράπτριες, ενώ στην κατηγορία των 

ειδικοτήτων που αφορούν και στα δύο φύλα, ο κατώτατος βασικός µισθός µόλις που 

ξεπερνά τον βασικό µισθό των Αδελφών διετούς φοίτησης που είναι και η καλύτερη 

αµειβόµενη κατηγορία γένους θηλυκού. 

Ένα σηµαντικό εργαλείο στην αντιµετώπιση αυτού του είδους µισθολογικών 

διακρίσεων σε βάρος των γυναικών είναι η διαµόρφωση ενιαίου µισθολογίου όπως 

αυτού που καθιερώθηκε για παράδειγµα στον κλάδο των τραπεζών από το 1982.                 

Γ. Επιδόµατα και Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας.   

Στο σηµείο αυτό θα µπορούσαµε να αναφέρουµε την ύπαρξη ειδικών επιδοµάτων, που 

θεσπίζονται µε όρους των Σ.Σ.Ε., και συνδέονται µε επαγγέλµατα ή επιµέρους ειδικότητες 

όπως για παράδειγµα τα τεχνικά επιδόµατα (εργοδηγών, τεχνικών βοηθών, µηχανικών και 

υποµηχανικών κλπ.) καθώς και τα επιδόµατα εξειδικευµένου προσωπικού (εκπαιδευτών, 

πωλητών, λογιστών, νυχτοφυλάκων κλπ.). Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα χορήγησης του 

επιδόµατος διαχειριστικών λαθών στους λογιστές και λογίστριες. Η χορήγηση τέτοιου είδους 

επιδοµάτων µπορεί δυνητικά να οδηγήσει σε ανισότητες µεταξύ ειδικοτήτων και κατηγοριών 
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προσωπικού οι οποίες µε την σειρά τους να οδηγήσουν σε καλύτερη µεταχείριση κάποιων 

ειδικοτήτων, σε καµία όµως περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν µισθολογικές ανισότητες 

µεταξύ των δύο φύλων. 

∆. Πρόσθετες αµοιβές και Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο, τα εξατοµικευµένα συστήµατα αµοιβών αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της 

µισθολογικής πολιτικής των επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα πρόσθετες αµοιβές πολλαπλών 

ταχυτήτων που αναιρούν στην πράξη την αρχή της ίσης αµοιβής για ίσης αξίας εργασίας. 

Σχετική έρευνα στην περιοχή της πρωτεύουσας καταδεικνύει ότι οι αµοιβές στη βάση της 

ατοµικής απόδοσης στον ιδιωτικό τοµέα είναι αρκετά διαδεδοµένες, επιβάλλονται µάλιστα 

µονοµερώς από τον εργοδότη (36% των επιχειρήσεων άνω των 100 εργαζοµένων). Το ίδιο 

ισχύει και για τα ατοµικά πριµ που φαίνεται ότι αφορούν το 22% των επιχειρήσεων13. Βασικό 

µειονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι οι πρακτικές αυτές αναπτύσσονται κυρίως είτε στην 

βάση προϋποθέσεων που δεν ελέγχονται από τα συνδικάτα, είτε µέσω του θεσµού των 

ατοµικών πριµ και bonus χωρίς και πάλι τα κριτήρια προσδιορισµού τους να υπόκεινται σε 

συλλογικό έλεγχο, ακόµη και σε επιχειρήσεις που λειτουργούν επιχειρησιακά σωµατεία14. 

Ωστόσο, αναπτύσσονται περισσότερο και µε µεγαλύτερη ευκολία στις επιχειρήσεις που δεν 

διαθέτουν εργατική εκπροσώπηση και που συνιστούν τον κύριο όγκο των επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα15.  

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συγκέντρωσε η παρούσα έκθεση για τον κλάδο των 

τραπεζών, προκύπτει ότι οι πάσης φύσεως πρόσθετες αµοιβές (πριµ, bonus, προµήθειες 

κλπ) αποτελούν σηµαντικό στοιχείο των αµοιβών στον κλάδο. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι οι πρόσθετες αµοιβές αποτελούν σε ποσοστό των συνολικών δαπανών προσωπικού : 

• Το 12-22%, στις Τράπεζες κρατικού ενδιαφέροντος. 

• Το 15-26%, στις ιδιωτικές ελληνικές τράπεζες, και 

• Το 20 έως 36% στα υποκαταστήµατα των ξένων τραπεζών.  

Στην Ελλάδα ωστόσο, δεν παρατηρούνται προς το παρόν ακραία συστήµατα πρόσθετων αµοιβών 

που να ελαστικοποιούν τον βασικό µισθό συνδέοντάς τον µε παραγωγικότητα, κέρδη ή 

                                                           
13 Β. Γεωργακοπούλου- Γ. Κουζής: Ευελιξίες και νέες εργασιακές σχέσεις, µελέτες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 1996, σελ. 

211-224.   
14 Β. Γεωργακοπούλου- Γ. Κουζής: Σύνδεση αµοιβής- παραγωγικότητας: ο ρόλος της συλλογικής 
διαπραγµάτευσης, µελέτες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, 1993.  

15 Γ. Κουζής: Εργασιακές σχέσεις και Ευρωπαϊκή ενοποίηση: ευελιξία και απορρύθµιση ή αναβάθµιση 
της εργασίας; µελέτες ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, 2001, σελ. 304-305.   
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αξιολόγηση.  

Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι δεν επιτρέπονται δυσµενέστερες µισθολογικές ρυθµίσεις 

από αυτές που προβλέπει το Ενιαίο κλαδικό µισθολόγιο που ισχύει από το 1982 (βλ. 2.8). 

Παρατηρείται ωστόσο αδιαφάνεια και υποκειµενικότητα στον τρόπο διανοµής των πρόσθετων 

παροχών που πιθανόν να οδηγεί σε µισθολογικές διακρίσεις. Σύµφωνα και µε τις πάγιες θέσεις 

της ΟΤΟΕ, είναι σηµαντικό τα συστήµατα αυτά να προκύπτουν µέσα από διαπραγµατεύσεις ή 

έστω διαβουλεύσεις µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων και να διέπονται από συγκεκριµένο 

και ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο κριτηρίων, διαδικασιών και αρχών χορήγησης, να υπόκεινται σε 

κανονικές ασφαλιστικές κρατήσεις, να είναι δίκαια και αξιόπιστα. 

Στις τράπεζες κρατικού ενδιαφέροντος και στις µεγάλες ιδιωτικές τα 
περισσότερα στοιχεία αυτών των πρόσθετων αµοιβών αποτελούν αντικείµενο ΕΣΕΕ 

(π.χ. ΕΣΣΕ Τράπεζας Πειραιώς έτους 2001, ΕΣΣΕ ΕΤΕ ετών 2000-2001). Αντίθετα, στις 

θυγατρικές των ξένων τραπεζών τα θέµατα αυτά ρυθµίζονται συνήθως µονοµερώς και 

παρά το γεγονός ότι στη χώρα προέλευσης µπορεί να ρυθµίζονται µε Ε.Σ.Σ.Ε..  

Εντούτοις, ολόκληρα συστήµατα χορήγησης πρόσθετων αµοιβών που να 

τίθενται είτε µέσα από συλλογικές διαπραγµατεύσεις είτε µέσα από κανονισµούς 

εργασίας αποτελούν εξαίρεση για την Ελλάδα (βλ. για παράδειγµα τον Κανονισµό 

Πρόσθετων Αµοιβών της Εθνικής Τράπεζας). 

Οι Τράπεζες κρατικού ενδιαφέροντος εφαρµόζουν κυρίως το παραδοσιακό σύστηµα των 

αµοιβών (βλ. Κανονισµός Προσωπικού ΕΤΕ), στο οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί 

σχήµατα bonus, (τα οποία εξαρτώνται κυρίως από την αύξηση των συνολικών µεγεθών των 

κερδών της Τράπεζας και όχι από τα αποτελέσµατα/ στόχους συγκεκριµένων υπηρεσιακών 

µονάδων ή της ίδιας της προσωπικής αξιολόγησης των εργαζοµένων), άλλες πρόσθετες παροχές 

που συνδέονται µε την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων ή µε τους βαθµούς της 

υπηρεσιακής ιεραρχίας κλπ. Οι πρόσθετες παροχές, ειδικά σε είδος, είναι µικρότερης έκτασης απ’ 

ότι στις ιδιωτικές και ξένες τράπεζες, έχουν όµως καθολικότερο χαρακτήρα, απευθυνόµενες σε 

ευρύτερες κατηγορίες του προσωπικού και ρυθµιζόµενες κατά κανόνα και από τις κλαδικές και από 

τις ΕΣ.Σ.Ε. 

Οι ιδιωτικές ελληνικές Τράπεζες και οι ξένες εφαρµόζουν τα εξής συστήµατα 

αµοιβών (ΙΝΕ-ΟΤΟΕ, 1996): 

• «Αξιολογικές αµοιβές», µε τη µορφή προσαυξήσεων στις βασικές αποδοχές 

ανάλόγα µε την αξία της θέσης και την απόδοση του κατόχου της. 

• Εφάπαξ bonus στελεχών,  ανάλογα µε επίτευξη κερδών ή/ και συγκεκριµένων 

στόχων και µε κριτήριο την υπηρεσιακή αξιολόγηση. 

• Πρόσθετα οφέλη κοινωνικής προστασίας (πρόσθετη οµαδική ασφάλιση, 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη κλπ). 
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• Άλλες πρόσθετες παροχές κατά κανόνα σε είδος (αυτοκίνητο, δάνεια σε 

ευνοϊκούς όρους, σπίτια κλπ) απευθυνόµενες κυρίως σε στελέχη. 

Στο εµπόριο και στα ξενοδοχεία δεν εντοπίστηκαν πρακτικές εξατοµικευµένων 

αµοιβών. Και οι τέσσερις ωστόσο εργαζόµενες στις µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες της 

πρωτεύουσας αναφέρουν ότι εφαρµόζεται ευρέως ο θεσµός των ατοµικών πριµ ή 

bonus, καθώς και των πρόσθετων αµοιβών σε είδος (κινητό τηλέφωνο, αυτοκίνητο 

κ.λ.π.), αφορούν ωστόσο στα διευθυντικά στελέχη των ξενοδοχείων.  

Τέλος, στο σύνολο των 151 κωδικοποιηµένων κειµένων του Ο.ΜΕ.∆. που 

εξετάστηκαν, εντοπίστηκαν ελάχιστες συλλογικές ρυθµίσεις που να αναφέρονται ή 

έστω να παραπέµπουν σε εξατοµικευµένα συστήµατα αµοιβών. Καταγράφονται µόνο 

οι ακόλουθες σ.σ.ε.: 

• Η εθνική κλαδική σ.σ.ε. των Εργατοϋπαλλήλων ιµατισµού (τελευταία 

κωδικοποίηση ∆Α, 35/2000), όπου µε ∆Α του 1994 (25/1994) συγκροτήθηκε 

επιτροπή εκσυγχρονισµού εργασιακών σχέσεων έργο της οποίας, µεταξύ 

άλλων, είναι η έρευνα και η διαµόρφωση µηχανισµού για τη δηµιουργία 

συστήµατος σύνδεσης-αµοιβής εργασίας και παραγωγικότητας.  

• Η εθνική οµοιεπαγγελµατική των Αισθητικών συµβούλων (τελευταία 

κωδικοποίηση ΣΣΕ, 20/2000), σύµφωνα µε την οποία τα µέρη συµφωνούν στην 

σύσταση επιτροπής ανάπτυξης επαγγελµατισµού και παραγωγικότητας η 

οποία εκτός άλλων θεµάτων θα µελετήσει και θα διαµορφώσει προτάσεις 

σχετικά µε την σύνδεση των αµοιβών µε την  παραγωγικότητα (ΣΣΕ 19.5.1997).  

• Η εθνική κλαδική των εργαζοµένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρείες 

(τελευταία κωδικοποίηση ΣΣΕ, 26.4.2000) η οποία- στο πλαίσιο των γενικών 

αρχών της σύµβασης- διακηρύσσει ότι δεν θίγεται µέσω αυτής το σύστηµα των 

ετήσιων αυξήσεων, που τυχόν υπάρχει σε κάθε µία αεροπορική εταιρεία (Merit 

systems, Annual Increment κλπ.).  

Αναφορικά µε την σχέση των πρόσθετων αµοιβών µε την ισότητα αµοιβών µεταξύ 

των δύο φύλων, µε το κατά πόσο δηλαδή και µε ποιον τρόπο επηρεάζουν οι πρόσθετες 

αµοιβές την µισθολογική ψαλίδα σε βάρος των γυναικών, δεν υπάρχουν σχετικές 

έρευνες, ενώ στις ήδη υπάρχουσες έρευνες απουσιάζει η διάσταση του φύλου. Η 

διεθνής εµπειρία ωστόσο, αποδίδει µεγάλο µέρος της µισθολογικής ψαλίδας σε βάρος 

των γυναικών στην ανάπτυξη εξατοµικευµένων αµοιβών, κυρίως σε όρους απόδοσης, 

τα οποία όπου εφαρµόζονται φαίνεται ότι ωφελούν τους άνδρες (π.χ. λόγω µικρής 

συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, ή υψηλής συµµετοχής των γυναικών σε 

θέσεις ευέλικτης απασχόλησης όπως προσωρινή και µερική απασχόληση). 
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Ε. Μερική και προσωρινή απασχόληση και Συλλογικές Συµβάσεις 
Εργασίας 

Α. Γενικά 

Με βάση τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία (βλ. ενότητα Β) προκύπτει ότι η µερική απασχόληση 

τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες δεν αποτελεί συχνή επιλογή των εργαζοµένων ή 

στις περισσότερες περιπτώσεις µερικής απασχόλησης αποτελεί µάλλον αναγκαστική επιλογή. 

Παρότι λοιπόν οι γυναίκες αποτελούν βασικό πληθυσµό στόχο αυτής της µορφής απασχόλησης, 

στην Ελλάδα, τουλάχιστον µέχρι σήµερα, η προώθηση της µερικής απασχόλησης δεν φαίνεται να 

αντιστοιχεί στις προτιµήσεις και τις επιλογές τους.   

Η κύρια αιτία για την περιορισµένη προτίµηση τόσο των γυναικών όσο και των 

ανδρών στη µερική απασχόληση είναι το χαµηλό εισόδηµα που αυτή συνεπάγεται.  Το 

εισόδηµα αυτό βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε τους χαµηλούς µισθούς της πλήρους 

απασχόλησης (περίπου 240 ΕΥΡΩ τον µήνα για 4ωρη απασχόληση, που ισοδυναµεί 

περίπου µε το επίδοµα ανεργίας του ΟΑΕ∆).  

Ένας δεύτερος λόγος για την σχετικά µικρή συµµετοχή των γυναικών στην 

µερική απασχόληση αφορά στο ισοζύγιο κέρδους-ζηµίας από την ένταξη τους σε αυτή 

την µορφή αµειβόµενης εργασίας. Η µερική απασχόληση στην Ελλάδα είναι άµεσα 

συνυφασµένη µε χαµηλές αµοιβές, θέσεις χαµηλής ειδίκευσης, αναντίστοιχων µε το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των γυναικών, περιορισµένες δυνατότητες επαγγελµατικής 

εξέλιξης, µειωµένες κοινωνικές παροχές, καθώς και µερική ασφαλιστική κάλυψη που 

συνεπάγεται και µειωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 

λειτουργούν ως αντικίνητρα στην αναζήτηση µερικής απασχόλησης, εντάσσουν δε τις 

γυναίκες στην αγορά εργασίας ως εργαζόµενες δεύτερης κατηγορίας αναπαράγοντας 

τους διαχωρισµούς µε βάση το φύλο. 

Όπως ανακοινώθηκε και στο ΕΣ∆Α για το 2002, κάποια από αυτά τα αντικίνητρα 

επιχειρεί να αµβλύνει, εν µέρη τουλάχιστον, ο ν. 2874/2000. Ειδικότερα, σύµφωνα µε 

τον νόµο αυτό αυξάνεται κατά 7.5% η αµοιβή της µερικής απασχόλησης για ηµερήσια 

απασχόληση από 1-3 ώρες. Στόχος της ρύθµισης αυτής είναι η αποθάρρυνση των 

εργοδοτών να προσλαµβάνουν υπαλλήλους για λιγότερο από 4 ώρες ηµερήσια 

εργασία, ώστε οι µερικά απασχολούµενοι να δικαιούνται πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. 

Επιπλέον ο ίδιος νόµος παρέχει την δυνατότητα σε ειδικές κατηγορίες µακροχρόνια 

ανέργων να εισπράττουν ένα µηνιαίο επίδοµα ύψους 88 ΕΥΡΩ επί ένα χρόνο, εφόσον 

προσληφθούν σε θέση µερικής απασχόλησης (4ωρης τουλάχιστον ηµερήσιας 

διάρκειας). ∆εδοµένου ότι η εφαρµογή των µέτρων ξεκίνησε µόλις τον Απρίλιο του 

2000, οποιαδήποτε αξιολόγηση είναι αδύνατη. 
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Ένας τρίτος λόγος για τα χαµηλά ποσοστά µερικής απασχόλησης, είναι ότι οι 

εργοδότες προτιµούν τις υπερωρίες των πλήρως απασχολούµενων αντί για την µερική 

απασχόληση. Συνολικά οι υπερωρίες στην Ελλάδα προσφέρουν στις επιχειρήσεις την 

επιθυµητή ευελιξία του χρόνου εργασίας και καθιστούν λιγότερο ελκυστική και 

λιγότερο συχνή τη µερική απασχόληση, δεδοµένου µάλιστα ότι στον ιδιωτικό τοµέα, 

για όσους δεν είναι συνδικαλισµένοι (µεγάλο ποσοστό γυναικών στη κατηγορία αυτή) 

οι υπερωρίες είναι συχνά απλήρωτη εργασία. Το πρόβληµα αυτό επιχειρεί να 

αντιµετωπίσει ως ένα βαθµό και πάλι ο ν. 2874/2000 µέσα από την αύξηση του κόστους 

των υπερωριών. Συνολικά, όπως άλλωστε προκύπτει και µέσα από την ανάλυση των 

προσδιοριστικών παραγόντων της µισθολογικής ψαλίδας µεταξύ των δύο φύλων, η 

συχνή χρήση των υπερωριών µεταξύ των ανδρών ευθύνεται σηµαντικά για το άνοιγµα 

της ψαλίδας σε βάρος των γυναικών (Καραµεσίνη, Ιωακείµογλου 2002).    

Ένας τελευταίος λόγος είναι το όχι και τόσο ευνοϊκό θεσµικό πλαίσιο, αφενός µεν 

λόγω κάποιων ελλείψεων που διαπιστώνονται στην πράξη, αφετέρου δε λόγω των 

έµµεσων διακρίσεων σε βάρος των µερικώς απασχολούµενων, καθώς και της 

καταστρατήγησης της εργατικής νοµοθεσίας. Το άµεσο αποτέλεσµα σε βάρος των 
γυναικών είναι ότι η µερική απασχόληση δεν φαίνεται να εξυπηρετεί τον στόχο της 

συµφιλίωσης µεταξύ οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η άδεια για επίσκεψη στο σχολείο την οποία 

σύµφωνα µε την υπάρχουσα νοµοθεσία δικαιούνται µόνον οι εργαζόµενοι πλήρους 

απασχόλησης. Επισηµαίνεται ότι η σχετική άδεια είναι µε αποδοχές και δεν ξεπερνά τις 

4 ηµέρες τον χρόνο. Επίσης άλλη περίπτωση αποτελεί η άδεια άνευ αποδοχών για 

ασθένεια εξαρτηµένων µελών της οικογένειας στην οποία και πάλι δεν 

περιλαµβάνονται οι µερικώς απασχολούµενοι. Αυτό συνιστά έµµεση διάκριση κατά 

των γυναικών (αφού αυτές αποτελούν τουλάχιστον τα τρία-τέταρτα των µερικών 

απασχολουµένων) κατά παράβαση των Οδηγιών 76/207 και 96/3416. Η αυξηµένη 

λοιπόν συµµετοχή των γυναικών στην µερική απασχόληση συγκριτικά µε τους άνδρες, 

οφείλεται κυρίως  στην ενεργότερη αναζήτηση και κατάληψη των θέσεων πλήρους 

απασχόλησης από τους άνδρες, µιας και οι θέσεις πλήρους απασχόλησης θεωρούνται 

ως η πρέπουσα εργασία για τους επικεφαλείς των νοικοκυριών που συνήθως είναι 

άνδρες.  

Λαµβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω παράγοντες,  θα µπορούσαµε να 

συµπεράνουµε ότι η αυξηµένη συµµετοχή των γυναικών στην µερική απασχόληση έχει 

µάλλον αρνητικό αντίκτυπο στο άνοιγµα της µισθολογικής ψαλίδας σε βάρος τους. 

∆εδοµένου ωστόσο του χαµηλού ποσοστού µερικής απασχόλησης στις γυναίκες, ο 

                                                           
16 Πετρόγλου Π., «Καλές πρακτικές για τον συνδυασµό οικογενειακής ζωής και σταδιοδροµίας», 
Ελληνική Έκθεση, ΚΕΘΙ, Αθήνα, Ιανουάριος 2000.  
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παράγοντας µερική απασχόληση έναντι άλλων παραγόντων, δεν φαίνεται να βαρύνει 

ιδιαίτερα την ανισότητα των αµοιβών.      

Β. Παραδείγµατα συµφωνιών 

Στο επίπεδο της συλλογικής διαπραγµάτευσης η σηµαντικότερη συµφωνία αναφορικά 

µε την µερική απασχόληση έχει επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο της ΕΓΣΣΕ 

του 1993. Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 5 στους εργαζόµενους που καλύπτονται 

από σχέση εργασίας µε µερική απασχόληση παρέχονται:  

• ∆υνατότητες συµµετοχής στις δραστηριότητες της επαγγελµατικής κατάρτισης 

που εφαρµόζει η επιχείρηση κάτω από συνθήκες ανάλογες, µε εκείνες που 

αφορούν στους εργαζόµενους πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου. 

• Οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στην διάθεση των άλλων 

εργαζοµένων στην επιχείρηση. 

• Ίση αναλογική µεταχείριση µε τους εργαζόµενους µε πλήρη απασχόληση και 

σύµβαση αορίστου χρόνου, ως προς την ετήσια άδεια, τις αποζηµιώσεις, τα 

επιδόµατα, τα προγράµµατα πρόσθετης κοινωνικής ασφάλισης.  

Επιπλέον στο ίδιο άρθρο, η εργοδοτική πλευρά αναλαµβάνει την υποχρέωση να 

ενηµερώνει τους εκπροσώπους των εργαζοµένων για τον αριθµό των απασχολούµενων 

µε µερική απασχόληση σε σχέση µε την εξέλιξη του συνόλου των εργαζοµένων, καθώς 

και για τις προοπτικές πρόσληψης εργαζοµένων µε πλήρη απασχόληση.  

Τυχόν πρωτοβουλίες ή συµφωνίες σε επίπεδο κλάδου ή επιχείρησης δεν είναι  

γνωστές, ενώ στο σύνολο των σ.σ.ε. που εξετάστηκαν εντοπίζονται µία κλαδική και µία 

επιχειρησιακή.  

Η πρώτη αφορά στην εθνική κλαδική των εργαζοµένων στις Ξένες Αεροπορικές 

Εταιρείες (τελευταία κωδικοποίηση ΣΣΕ, 26.4.2000), στο πλαίσιο της οποίας έχει 

συσταθεί από το 1995 ειδική επιτροπή για την µελέτη των θεµάτων που σχετίζονται µε 

τους υπαλλήλους µερικής απασχόλησης του κλάδου (ΣΣΕ 29.5.95). 

Η δεύτερη αφορά στην επιχειρησιακή σ.σ.ε. της «Praktiker Hellas Εµπορική Α.Ε.» 

(17.12.2001), που έχει συναφθεί µε τη συνδροµή µεσολαβητή του Ο.ΜΕ.∆. Η σύµβαση 

αυτή που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στα 

καταστήµατα της εταιρείας σε όλη τη χώρα, προβλέπει, µεταξύ άλλων, ότι σε 

περίπτωση αναγκών της εταιρίας για νέες προσλήψεις προσωπικού που θα 

απασχολείται σε 8ωρη ηµερήσια βάση, θα προηγούνται σε επιλογή οι ήδη εργαζόµενοι 

στο ίδιο αντικείµενο µε καθεστώς 6ωρης ηµερήσιας απασχόλησης, σύµφωνα µε την 

κρίση της εταιρίας και µε κριτήρια την απόδοσή τους, την οικογενειακή κατάσταση και 

το χρόνο απασχόλησής τους. Βεβαίως η παραπάνω υποχρέωση έχει νοµοθετική βάση 
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ήδη από το 1990, η ένταξή της όµως στον κείµενο της Ε.Σ.Σ.Ε. δηλώνει µία πολιτική της 

επιχείρησης.  

Η ρύθµιση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, δεδοµένου ότι στο εµπόριο η µερική 

απασχόληση είναι περισσότερο διαδεδοµένη (πάνω από 11%) από ότι στο σύνολο της 

ελληνικής οικονοµίας, παραµένοντας εντούτοις η χαµηλότερη στην Ε.Ε.. Το ποσοστό 

αυτό αυξάνει στο λιανικό εµπόριο σε 35% και ιδιαίτερα στον κλάδο των τροφίµων και 

στις µεγάλες αλυσίδες σουπερµάρκετ, όπου ανέρχεται σε 60-70%, από το οποίο το 80% 

είναι γυναίκες. ∆εν είναι τυχαίο ότι στα σουπερµάρκετ µία στις δύο προσφερόµενες 

θέσεις απασχόλησης είναι µερικής απασχόλησης, Στο µεγαλύτερο µέρος τους, οι νέες 

θέσεις απασχόλησης που δηµιουργούνται στο εµπόριο είναι χαµηλά αµειβόµενες, 

µικρών απαιτούµενων δεξιοτήτων και προσφέρουν προορισµένες προοπτικές εξέλιξης 

και καριέρας.  

Συµπερασµατικά, οι µέχρι σήµερα σχετικές ρυθµίσεις δεν συνδέονται µε την 

οπτική του φύλου, ενώ σχετικά µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης, τόσο στη θεωρία όσο 

και στην πράξη, το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο δεν προστατεύει πλήρως τους µερικά 

απασχολούµενους από σε βάρος τους διακρίσεις. Οι διακρίσεις αυτές µπορεί να 

αφορούν σε όρους εργασίας ή εργοδοτικές παροχές που από την φύση τους συνδέονται 

µε την πλήρη απασχόληση (π.χ. χορήγηση φαγητού ή χρήση αυτοκινήτου), καθώς και 

παροχές η χορήγηση των οποίων συνδέεται µε το έντονο συµφέρον της επιχείρησης για 

παροχή εργασίας µε πλήρες ωράριο17.  

 

ΣΤ. Κάθετος επαγγελµατικός διαχωρισµός-πρόσβαση γυναικών σε 
θέσεις ευθύνης  

1. Γενικά 

Ο κάθετος επαγγελµατικός διαχωρισµός (vertical segregation) αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς εργασίας και ευθύνεται σηµαντικά για την 

µισθολογική ψαλίδα σε βάρος των γυναικών. Η σχέση µεταξύ γυναικών και ανδρών 

στους χώρους εργασίας είναι καθαρά ιεραρχική µε τις γυναίκες σε θέσεις υφιστάµενες 

των ανδρών. Ένας τρόπος απεικόνισης αυτής της πραγµατικότητας είναι η «γυάλινη 

οροφή» ένα αόρατο εµπόδιο στην πρόσβαση των γυναικών στις ανώτερες ιεραρχικά 

θέσεις, µε συνέπεια τις µεγάλες µισθολογικές αποκλίσεις σε βάρός τους. Αν και µέχρι 

σήµερα δεν έχουν πραγµατοποιηθεί σχετικές µε το ζήτηµα µελέτες, υπάρχουν σοβαρές 

ενδείξεις για την χαµηλή παρουσία των γυναικών στις θέσεις υψηλής ευθύνης και στα 

                                                           
17 Γ. Λεβέντης: Μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία κατά Ν.2639/1998, ∆ΕΝ, 1304, 1999, σελ. 

81-90.  
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ανώτατα µισθολογικά κλιµάκια. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της παρούσης έκθεσης ο 

κάθετος επαγγελµατικός διαχωρισµός είναι ιδιαίτερα εµφανής, τουλάχιστον, στις 

τράπεζες και στο επάγγελµα των δηµοσιογράφων.  

Όσον αφορά τις τράπεζες, σύµφωνα µε εµπειρική έρευνα του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ (1998), 

παρά την αυξηµένη συµµετοχή των γυναικών στις νέες προσλήψεις του κλάδου, 

εξακολουθεί να παραµένει δύσκολη η πρόσβασή τους σε θέσεις µεσαίων και 

εξειδικευµένων στελεχών, αποτελώντας την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. 

Συγκεκριµένα, από το σύνολο των απασχολούµενων γυναικών στον κλάδο, περίπου 42 

µε 45% (Γεωργακοπούλου, 1999) µόνο το 1,8 % είναι διευθυντικά στελέχη και µόνο το 

14,3% αυτών προϊστάµενες υπηρεσιών, ενώ το 53% είναι υπάλληλοι και το 18,7% 

βοηθητικό προσωπικό (Κανελλόπουλος, Τσατήρης, Μητράκος, 1996). Σύµφωνα µε τους 

παραπάνω, η µεγαλύτερη συµµετοχή των ανδρών στις διευθυντικές θέσεις εξηγείται εν 

µέρει και από τη σχετικά µεγαλύτερη συγκέντρωση εργαζοµένων ανδρών στις 

εκπαιδευτικές οµάδες των κατόχων διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 

Από στοιχεία του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης Τραπεζικού Κλάδου 1995 (που 

καλύπτουν 12 Τράπεζες), διαπιστώνεται ότι επί συνόλου 72 εργαζοµένων κατόχων 

διδακτορικού και 928 κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου, στην πρώτη κατηγορία οι 

γυναίκες είναι 9 και οι άνδρες 63 και στη δεύτερη κατηγορία οι γυναίκες είναι 286, ενώ 

οι άνδρες 642.  

Η υποεκπροσώπηση των γυναικών στις ανώτερες ιεραρχικά θέσεις έχει ως 

λανθάνουσα συνέπεια µεγάλες µισθολογικές αποκλίσεις µεταξύ ανδρών και γυναικών 

τραπεζοϋπαλλήλων. Σύµφωνα µε στοιχεία του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης του 

Τραπεζικού Τοµέα (1995), από 2200 ευρώ (που, σύµφωνα µε τα ελληνικά δεδοµένα, 

θεωρείται υψηλός µισθός) και πάνω µηνιαίως λαµβάνουν 1.047 άνδρες και µόνο 67 

γυναίκες, από 1760 έως 2200 ευρώ, 1751 άνδρες και µόνο 232 γυναίκες, ενώ όσο 

κατεβαίνει η µισθολογική κλίµακα τόσο αυξάνεται η γυναικεία παρουσία, µε 

αποκορύφωµα το χαµηλότερο µισθολογικό κλιµάκιο των 440 ευρώ και κάτω, στο 

οποίο, σε σύνολο 2.187 ατόµων οι 1463 είναι γυναίκες και οι 724 άνδρες. 

Ταυτόχρονα, η µείωση της απασχόλησης στις υποστηρικτικές εργασίες και στα 

back – offices των Τραπεζών και η αύξηση στις θέσεις πρώτης γραµµής και άµεσης 

συναλλαγής µε τον πελάτη (front –office), ενισχύει την ανάγκη για πολυδύναµο –

ευέλικτο δυναµικό µε υψηλή διαθεσιµότητα και κινητικότητα, από καλή γνώση των 

προϊόντων και από ταχύτητα στη διαχείριση της αυτοµατοποιηµένης πληροφόρησης, 

γεγονός που οδηγεί εξαρχής τις γυναίκες σε δυσµενέστερη θέση, ιδίως εάν ληφθεί 

υπόψη ότι το ποσοστό των απασχολούµενων γυναικών που συµµετέχει σε 

προγράµµατα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης εξακολουθεί να είναι χαµηλό (36,4%). 

Επίσης, η εκπαίδευση που λαµβάνουν οι περισσότερες γυναίκες εξειδικευµένες ή 

στελέχη, αφορά κυρίως στην καλύτερη εκτέλεση της εργασίας που παρέχουν και όχι 
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στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για παραπέρα υπηρεσιακή εξέλιξη.  

2. Πρωτοβουλίες σε επιχειρησιακό επίπεδο για την αντιµετώπιση της άνισης 

πρόσβασης των γυναικών σε θέσεις ευθύνης   

Στην Εµπορική Τράπεζα µε την  Σ.Σ.Ε. του 1997 αποφασίζεται η ενεργοποίηση της 

Επιχειρησιακής Επιτροπής Ισότητας και η αξιοποίηση των προτάσεων που θα υπέβαλε 

εντός του έτους για τη σταδιακή άρση των ανισοτήτων που έχουν συσσωρευθεί ως προς 

την υπηρεσιακή εξέλιξη των γυναικών. Η Επιτροπή αυτή αφού διαπίστωσε κατόπιν 

έρευνας τη δυσµενέστερη µεταχείριση των γυναικών όσον αφορά στην ανάληψη θέσης 

ευθύνης, στις προαγωγές, στα κέντρα λήψης αποφάσεων (υπηρεσιακά συµβούλια και 

Επιτροπές)  και στην εκπαίδευση, επεξεργάστηκε και εξέδωσε τον Οκτώβριο του 1997 

έκθεση σχετικά µε τη θέση της γυναίκας στην Τράπεζα, στην οποία προτείνεται η 

συµµετοχή γυναικών στην Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων και στα Συµβούλια 

Προαγωγών, Παραπόνων και Εκπαίδευσης, καθώς και η υιοθέτηση «θετικών δράσεων» 

ως εργαλείο για µεσοπρόθεσµη µεταβατική χρήση. 

Η ΕΣ.Σ.Ε. της Εµπορικής µε ηµεροµηνία 4/12/2001 προβλέπει αύξηση κατά 2 

εξάµηνα , ήτοι από 5 σε 7 έτη συνολικά η προώθηση σε κλιµάκιο και Valeur βαθµού, 

για κάθε δύο (2) χρόνια πραγµατικής απασχόλησης των Τέλερς ή Ταµειών. Η ρύθµιση 

αυτή ισχύει από 01/01/2001. 

Στην περίπτωση της Αγροτικής που συνήψε Σ.Σ.Ε. για πρώτη φορά το 1996, τα 

µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µελετήσουν το ζήτηµα της βαθµολογικής 

προώθησης των ανδρών λόγω στρατιωτικής θητείας που καθιερώθηκε µε την κλαδική 

του 1984.  Ακόµα ορίζεται ότι τα επιδόµατα που χορηγούνται δεν διακόπτονται κατά 

την περίοδο της άδειας τοκετού και της ασθένειας που οφείλεται σε εγκυµοσύνη. 

Επιπλέον, ο Σύλλογος προσωπικού αναλαµβάνει να καταθέσει πρόταση για την ένταξη 

των καθαριστριών στο µισθολόγιο ενώ συµφωνείται να τους δοθεί πρόσθετη άδεια 7 

ηµερών. Στη Σ.Σ.Ε. 1997-98 ορίζεται ότι το επίδοµα παιδικής µέριµνας θα χορηγείται 

µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγείται και το επίδοµα τέκνων δηλ. και 

στους δύο γονείς και διευκρινίζεται ο µη συµψηφισµός της σχολικής άδειας µε την 

πεντάωρη µηνιαία διευκόλυνση.  

∆εν είναι άνευ σηµασίας το γεγονός ότι και στην Αγροτική Τράπεζα έχει συσταθεί 

από το 1995 Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών ή οποία φέρεται να δραστηριοποιείται 

(∆ιοτίµα, 1999). Η Επιτροπή αυτή πρότεινε, στο πλαίσιο του Νέου Κανονισµού 

Προκήρυξης Υπεύθυνων Θέσεων, την υιοθέτηση Κριτηρίου Αποκατάστασης Ισότητας 

µε σκοπό την εξοµάλυνση υπέρ της ισότητας των κριτηρίων που είχαν προβλεφθεί 

κατά την επεξεργασία του Κανονισµού αυτού και κυρίως του κριτηρίου άσκησης 

υπεύθυνων καθηκόντων. Όπως και στην περίπτωση της Εµπορικής, έτσι και εδώ 
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υπάρχει έµµεση παραδοχή ότι το θέµα των διακρίσεων των γυναικών κατά την 
υπηρεσιακή εξέλιξη στις Τράπεζες είναι υφιστάµενο. Σύµφωνα µε στοιχεία του 1997 

της Επιτροπής Ίσων Ευκαιριών της Αγροτικής, από τις 43 θέσεις Προϊσταµένου 

∆ιευθύνσεων οι 40 καταλαµβάνονται από άνδρες, ενώ στο σύνολό των θέσεων ευθύνης 

926 κατέχουν άνδρες και µόνο 189 γυναίκες.  

Αναφορικά µε το επάγγελµα του δηµοσιογράφου τα ευρήµατα είναι εξίσου 

απογοητευτικά. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα ειδικής έρευνας που διεξήγαγε για 

λογαριασµό του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Ελληνίδων ∆ηµοσιογράφων η εταιρεία V-PRC 

(2002)18, οι γυναίκες παρά το σχετικά υψηλό ποσοστό συµµετοχής τους στο 

δηµοσιογραφικό επάγγελµα (41,3% έναντι 58,7% των ανδρών), υποεκπροσωπούνται 

στις θέσεις υψηλής ευθύνης.  

Συγκεκριµένα, επί του συνόλου των απασχολουµένων (4,6%) που κατέχουν γενική 

διευθυντική θέση, το ποσοστό των ανδρών είναι 6,9%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για 

τις γυναίκες είναι µόλις 1,2%. Στις θέσεις διευθυντή/ διευθύντριας και αρχισυντάκτη/ 

αρχισυντάκτριας (2,8% και 8,6% στο σύνολο των θέσεων εργασίας) τα ποσοστά των 

ανδρών είναι 3,9% και 9,9% αντίστοιχα, ενώ για τις γυναίκες είναι 1,2% και 6,7%. Σε 

οικονοµικούς όρους, αν λάβουµε δε υπόψη ότι η εθνική οµοιεπαγγελµατική σ.σ.ε. των 

συντακτών µελών της ΕΣΗΕΑ (τελευταία κωδικοποίηση ΣΣΕ, 2000) προβλέπει 

επίδοµα θέσης επί του βασικού µισθού 20% για τους διευθυντές και αρχισυντάκτες και 

10% για τους αρθρογράφους, σχολιαστές και τους συντάκτες ύλης, η µικρή συµµετοχή 

των γυναικών στις θέσεις αυτές έχει αρνητικό αντίκτυπο στο άνοιγµα της ψαλίδας σε 

βάρος τους. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, οι γυναίκες κατέχουν την πρώτη θέση στην 

κατηγορία των χαµηλά αµειβόµενων µε ατοµικό µηνιαίο εισόδηµα από 440-880 ευρώ 

(ποσοστό 34,7% επί του συνόλου των απασχολουµένων) µε ποσοστό 46,6% έναντι 

26,3% για τους άνδρες. Στη δε κατηγορία µε µηνιαίο εισόδηµα λιγότερο από 440 ευρώ 

(συνολικό ποσοστό 3,5%) το ποσοστό για τις γυναίκες ανέρχεται σε 7,4% ενώ για τους 

άνδρες είναι µόλις 0,9%.  

Είναι ωστόσο σηµαντικό να αναφερθεί ότι από το σύνολο των ερωτηθέντων, το 

13,4% µε κύρια εργασία σε συγκεκριµένο εργοδότη δεν ανήκει καν στο µισθολόγιο, ενώ 

από αυτούς που ανήκουν στο µισθολόγιο (86,1% του συνολικού αριθµού 

απασχολουµένων) το 23,2% δεν αµείβεται σύµφωνα µε την σ.σ.ε. της ΕΣΗΕΑ, ενώ το 

9,9% δηλώνει ότι αµείβεται αρκετά χαµηλότερα από αυτό που προβλέπει η σύµβαση. 

Αν στα αποτελέσµατα αυτά συµπεριληφθεί η διάσταση του φύλου, τα αντίστοιχα 

ποσοστά διαµορφώνονται σε 21% και 7,3% για τους άνδρες και 26,4% και 13,5% για τις 

                                                           
18 Ποσοτική έρευνα ειδικού πληθυσµού, δείγµατος 400 ατόµων, στο χρονικό διάστηµα από 29 
Ιανουαρίου 2002 έως 21 Φεβρουαρίου 2002.  
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γυναίκες. Τα αποτελέσµατα αυτά αναδεικνύουν το πρόβληµα της µη κάλυψης από 

σ.σ.ε. και της καταστρατήγησης αυτών, ενδεχοµένως µε αρνητικό αντίκτυπο στην 

διατήρηση των µισθολογικών ανισοτήτων.  

Συνολικά, από την ανάλυση του περιεχοµένου των συµβάσεων, τόσο των 

πρωτογενών όσο και των κωδικοποιηµένων κειµένων, δεν βρέθηκαν διατάξεις που να 

εµποδίζουν άµεσα την επαγγελµατική εξέλιξη των γυναικών και κατ’ επέκταση την 

βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξή τους. Η συγκέντρωσή τους σε θέσεις χαµηλής 

ειδίκευσης ερµηνεύεται µάλλον από τις ριζωµένες αντιλήψεις και τα στερεότυπα για τα 

δύο φύλα και την κατανοµή των ρόλων τους στην εργασία και την οικογένεια, στον 

κατά φύλο επιµερισµό του χρόνου παραγωγής και του χρόνου φροντίδας για το σπίτι 

και την οικογένεια.  

3. Θέσεις ευθύνης «γένους αρσενικού»  

Παρατηρείται ωστόσο σε πολλές από τις  συµβάσεις που µελετήθηκαν, και πρέπει κατά 

την γνώµη µας να αναφερθεί, ένας έντονος σεξισµός στην γλώσσα των σ.σ.ε. όχι µόνο 

σε σχέση µε τον κατά φύλο καθορισµό των ειδικοτήτων (βλ. 2.1), αλλά και αναφορικά 

µε την περιγραφή των θέσεων ευθύνης. Έτσι τόσο στην βιοµηχανία όσο και στις 

υπηρεσίες οι θέσεις ευθύνης παραµένουν στο αρσενικό γένος (διευθυντής, 

υποδιευθυντής, προϊστάµενος, επόπτης κλπ.). Ακόµη και σε παραδοσιακά γυναικείους 

κλάδους ή κλάδους µε υψηλό ποσοστό γυναικείας απασχόλησης, το θηλυκό γένος 

απουσιάζει. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της εθνικής κλαδικής σ.σ.ε. των 

Εργατοϋπαλλήλων ιµατισµού (τελευταία κωδικοποίηση ∆Α, 2000) όπου στην 

ειδικότητα της κοπής αναφέρεται µόνο Προϊστάµενος κοπτηρίων. Στη δε εθνική 

οµοιοεπαγγελµατική σ.σ.ε. των Καθηγητών ιδιωτικών εκπαιδευτικών σχολικών 
µονάδων τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης (τελευταία κωδικοποίηση ∆Α, 

2000), παρόλο που δεν είναι λίγες οι γυναίκες διευθύντριες, αναφέρονται µόνο 

διευθυντές και υποδιευθυντές σχολικών µονάδων. Μόνη εξαίρεση στον κανόνα 

αποτελούν οι σ.σ.ε που καλύπτουν νοσηλευτικό προσωπικό και στις οποίες χορηγείται 

επίδοµα θέσης ∆ιευθυνούσης/ ∆ιευθύνοντος και Προϊσταµένης/ Προϊστάµενου. 

Παραδείγµατα στην κατηγορία αυτή είναι η κλαδική σ.σ.ε. των Εργαζοµένων σε 
ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, διαγνωστικά κέντρα, ιατρικά εργαστήρια κλπ. 

όλης της χώρας (τελευταία κωδικοποίηση ∆Α, 1996) και η τοπική οµοιοεπαγγελµατική 

σ.σ.ε. των Μαιών και Μαιευτών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων (τελευταία 
συλλογική ρύθµιση το 1992). Στο επάγγελµα των ιατρών η περιγραφή των θέσεων 

ευθύνης είναι πάντα σε γένος αρσενικό.    

Όπως αναπτύχθηκε παραπάνω (βλ. 2.8), εξίσου σηµαντικός είναι και ο τρόπος 

υπολογισµού της προϋπηρεσίας που επηρεάζει σηµαντικά την βαθµολογική και 

µισθολογική εξέλιξη των γυναικών, σε πολλές περιπτώσεις λόγω αυξηµένων 
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οικογενειακών υποχρεώσεων. 

4. Φυλετικός καταµερισµός της εργασίας στην οικογένεια-εµπόδιο στην 

επαγγελµατική εξέλιξη των γυναικών  

Αναφορικά ωστόσο µε την συµφιλίωση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, το 

σύνολο των σ.σ.ε που µελετήθηκαν προβλέπουν αρκετές ρυθµίσεις που διευκολύνουν 

τον συνδυασµό οικογένειας και εργασίας. Οι περισσότερες αντιγράφουν την ΕΓΣΣΕ 

του 1993 (δεν έχουν ακόµη ενσωµατώσει τις νέες ρυθµίσεις των δύο τελευταίων ΕΓΣΣΕ 

2000-2001 και 2002-2003), ενώ σε κλάδους µε ισχυρές συνδικαλιστικές οργανώσεις, 

όπως ο κλάδος των τραπεζών, περιέχονται και προωθηµένες ρυθµίσεις στο ζήτηµα 

αυτό.  

Θα πρέπει πάντως να επισηµανθεί ότι µία σειρά ειδικών προστατευτικών ρυθµίσεων όπως η 

πρόωρη συνταξιοδότηση των γυναικών, το µειωµένο ωράριο των νέων µητέρων, οι αυξηµένης 

διάρκειας γονικές άδειες στις οποίες υπάρχει δυνατότητα να προστεθούν και αναρρωτικές κλπ, 

λειτούργησαν και λειτουργούν ακόµα σε µεγάλο βαθµό ως µηχανισµός νοµιµοποίησης µετέπειτα 

µισθολογικών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, στο βαθµό που δεν υπάρχουν συµβατικοί 

µηχανισµοί οµαλής επανένταξης των γυναικών στα εργασιακά καθήκοντα (Στρατηγάκη, 1996). 

Ως παράδειγµα αναφέρεται ότι η χρήση της γονικής άδειας των δύο ετών στην 

οποία έχει δικαίωµα ο εργαζόµενος/η της ΕΤΕ µέχρι τη συµπλήρωση του 4ου έτους του 

παιδιού έχει σαν αποτέλεσµα την επιβολή στασιµότητας στη βαθµολογική και 

µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου (ΣΥΕΤΕ, Τετράδιο Εργασιακών σχέσεων, 

Τραπεζιτική, τ.605,2000) (Εγκ. Σειράς Α’ αριθµ. 1/2-1-81 και Σ.Σ.Ε. 84 αριθµ.22). 

Ένα άλλο παράδειγµα αφορά στην εθνική οµοιεπαγγελµατική των Αισθητικών 
συµβούλων (τελευταία κωδικοποίηση ΣΣΕ, 2000) όπου ισχύει ρύθµιση (σ.σ.ε. του 1993), 

σύµφωνα µε την οποία στις µητέρες που έχουν παιδί µέχρι 6 ετών παρέχεται το 

δικαίωµα αποχής από την εργασία επί έξι συνεχείς µήνες για την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του παιδιού. Ο χρόνος αυτής της γονικής άδειας  θεωρείται χρόνος 

πραγµατικής προϋπηρεσίας και δεν συµψηφίζεται µε το χρόνο της ετήσιας κανονικής 

άδειας. Ωστόσο, κατά την επάνοδο της εργαζόµενης, ο εργοδότης δικαιούται να την 

απασχολήσει σε θέση που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης και όχι 

υποχρεωτικά σ’ αυτή που είχε πριν την άδεια, σε κάθε όµως περίπτωση σε θέση 

ειδικότητας αισθητικού.    

∆εν θα πρέπει σε καµία ωστόσο περίπτωση να υποτιµηθεί η ύπαρξη και η 

αναγκαιότητα του προστατευτικού θεσµικού πλαισίου για την εργαζόµενη έγκυο/ 

µητέρα και γυναίκα. Θα πρέπει µάλιστα να ενταθούν οι µηχανισµοί ελέγχου για την 

αποφυγή καταστρατήγησής του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως καταγράφεται στον 

κλάδο των τραπεζών, φθάνουµε στο άλλο άκρο µε τις διατάξεις των Σ.Σ.Ε. που 
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αφορούν στη µητρότητα (άδεια τοκετού, άδεια θηλασµού, γονικές άδειες, µειωµένο 

ωράριο εργασίας κ.λ.π.) να τηρούνται µόνο στις τράπεζες του δηµοσίου, ενώ στον 

ιδιωτικό, που καταλαµβάνει πλέον-µετά τις πρόσφατες συγχωνεύσεις και εξαγορές- 

µεγάλο κοµµάτι της ελληνικού τραπεζικού κλάδου, συχνά να καταστρατηγούνται. 

Αποτέλεσµα είναι να δηµιουργούνται πλέον στην πράξη ανισότητες λόγω της µη 

δυνατότητας της εργαζόµενης εγκύου /µητέρας να συνδυάσει τους ρόλους. 
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VI. Συστήµατα αξιολόγησης και Συλλογικές Συµβάσεις 
Εργασίας 

Όπως επισηµάναµε και στο Κεφάλαιο ΙΙΙ η «έννοια της εργασίας ίσης αξίας» δεν 

έχει προσδιοριστεί ούτε νοµοθετικά ούτε νοµολογιακά.  Στην Ελλάδα, παρατηρείται 

απουσία ανάπτυξης συστηµάτων αξιολόγησης της εργασίας (Χριστοφοράτος 1992), 

συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει και η παρούσα έκθεση. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι τα 

συστήµατα αξιολόγησης αναπτύσσονται κυρίως στο πλαίσιο λειτουργίας των µεγάλων 

επιχειρήσεων (τουλάχιστον πάνω από 100 εργαζόµενους) και συνήθως εκτός Σ.Σ.Ε., έξω 

δηλαδή από το πεδίο έρευνας της παρούσης έκθεσης.  

Τόσο σε κλαδικό όσο και σε οµοιοεπαγγελµατικό επίπεδο, στο σύνολο των 

συλλογικών συµβάσεων που εξετάσαµε δεν εντοπίστηκε καµία αναφορά σε συστήµατα 

αξιολόγησης του προσωπικού. Θα µπορούσαν ωστόσο να αναφερθούν η κλαδική των 

εργαζοµένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρείες (τελευταία κωδικοποίηση ΣΣΕ, 

26.4.2000), και η επιχειρησιακή του Ταµείου υγείας Εθνικής Τράπεζας ΤΥΠΕΤ 

(τελευταία κωδικοποίηση ∆Α 2000). Σύµφωνα µε ρύθµιση της πρώτης «κάθε 

αεροπορική εταιρεία υποχρεούται να έχει τρόπους και κανόνες µισθολογικής εξέλιξης 

των εργαζοµένων σε αυτή, τους οποίους θα πρέπει να γνωστοποιεί στο Προσωπικό της 

και στον οικείο Σύλλογο» (ΣΣΕ 16.10. 1980). Υποθέτουµε λοιπόν ότι οι κανόνες αυτοί 

προκύπτουν από ή οδηγούν σε διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού. Στην 

δεύτερη περίπτωση της επιχειρησιακής του Ταµείου υγείας Εθνικής Τράπεζας ΤΥΠΕΤ 
η αναφορά στην παρουσία κάποιου συστήµατος αξιολόγησης γίνεται άµεσα. 

Συγκεκριµένα, µε ρύθµιση της σ.σ.ε. του 1991 συγκροτείται 7µελής επιτροπή από 

τέσσερις εκπροσώπους των εργοδοτών και τρεις των εργαζοµένων η οποία «...θα προβεί 

στην εξεύρεση νέου τρόπου αξιολόγησης του προσωπικού (καθορισµός κριτηρίων για 

τοποθετήσεις στελεχών, σύνταξη νέου τύπου ∆ελτίου Ποιότητας, δηµιουργία 

Κανονισµού Σύνταξης ∆ελτίων Ποιότητας βαθµολόγιο)» (ΣΣΕ 17.7.1991).  

Σε επιχειρησιακό ωστόσο επίπεδο, µέσα από την µελέτη των σ.σ.ε. του τραπεζικού 

κλάδου, προκύπτει ότι σε κάποιες τράπεζες αναπτύσσονται ως ένα βαθµό και 

διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού. Οι διαδικασίες αυτές εντάσσονται είτε στο 

πλαίσιο των Κανονισµών Προσωπικού που θεσπίζονται µε επιχειρησιακές σ.σ.ε., είτε σε 

Κανονισµούς Αξιολόγησης που έχουν προκύψει µετά από διαπραγµάτευση και 

συµφωνία µε τα σωµατεία, είτε σε ενδεχόµενες αναφορές στις επιχειρησιακές 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας.  

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι Τράπεζες Εγνατία, Eurobank, Κρήτης και 
Αθηνών (οι δύο τελευταίες εξαγοράστηκαν η µεν πρώτη από τη Εurobank, η δε δεύτερη 



Ισότητα των αµοιβών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις 

 55

από την Πειραιώς). 

Στον Κανονισµό της Eurobank, (που είναι σχεδόν ταυτόσηµος µε αυτόν της 

Εγνατίας), ο οποίος θεσπίστηκε µε την Ε.Σ.Σ.Ε. της 12.9.2000, υπάρχει γενική διάταξη 

για την αξιολόγηση του προσωπικού, η οποία γίνεται σε ετήσια βάση από τους 

Προϊσταµένους µε χρήση δελτίου αξιολόγησης. Τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη 

είναι οι γνώσεις, η εργατικότητα και η ευσυνειδησία του υπαλλήλου, η επάρκεια κατά 

την εκτέλεση της εργασίας του, το υπηρεσιακό του ήθος και στάση έναντι του κοινού 

και των συναδέλφων του και η επίτευξη των στόχων, εφόσον έχουν τεθεί. Η µορφή, τα 

θέµατα, ο τρόπος αξιολόγησης και γενικότερα η δοµή του ∆ελτίου Αξιολόγησης, 

καθορίζονται εκάστοτε από την ∆ιοίκηση της Τράπεζας που µπορεί να τα τροποποιεί 

ανάλογα µε τις εκάστοτε επιχειρηµατικές συνθήκες και ανάγκες. Ο εργαζόµενος 

δικαιούται να λάβει γνώση του περιεχοµένου του ∆ελτίου του, να προσθέτει σε αυτό 

τυχόν παρατηρήσεις του και να προσφεύγει στα ιεραρχικά ανώτερα υπηρεσιακά 

όργανα (στην περίπτωση της Εγνατίας είναι υπηρεσιακό συµβούλιο).  

Στο ίδιο µήκος κύµατος, που αποτυπώνεται σε παρόµοιες διατυπώσεις, 

τοποθετούνται και οι Κανονισµοί Εργασίας της Τράπεζας Αθηνών, που θεσπίζεται µε 

την Ε.Σ.Σ.Ε. της 5.10.98, και της Κρήτης, που θεσπίστηκε µε την Ε.Σ.Σ.Ε. της 20.1.99, και 

οι οποίοι επαναλαµβάνουν τα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπεται 

παραπάνω.  

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκει το σύστηµα αξιολόγησης που θεσπίζει ο 

Κανονισµός Αξιολόγησης της ΕΤΕ, ο οποίος είναι αποτέλεσµα µακρόχρονων 

διαπραγµατεύσεων και ουσιαστικής παρέµβασης του Συλλόγου Υπαλλήλων της ΕΤΕ 

(ΣΥΕΤΕ). Το σύστηµα είναι συνδυασµός εξωτερικής αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης 

του κρινόµενου και περιλαµβάνει και την προοπτική της ανάπτυξής του. Οι κριτές 

είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τις αρχές της ίσης µεταχείρισης και να µην προβαίνουν 

σε διάκριση ανάλογα µε το φύλο, τη φυλή, την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, 

την πολιτική ή συνδικαλιστική δραστηριότητα, τις πολιτικές ή θρησκευτικές 

πεποιθήσεις 

Αντικείµενο της αξιολόγησης είναι τα εξής: 

• Ποια συγκεκριµένα καθήκοντα ανατέθηκαν στον εργαζόµενο κατά το έτος 

κρίσεως. 

• Ποια σχέση έχουν τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν µε τις γνώσεις, τις 

εµπειρίες και την προηγούµενη απόδοσή του. 

• Ποιοι ήταν οι στόχοι που είχαν συµφωνηθεί για το έτος κρίσεως. 

• Ποια απόδοση είχε ο κρινόµενος στα συγκεκριµένα καθήκοντα που είχε 

αναλάβει στο έτος κρίσεως σε σύγκριση µε όσους ασκούσαν τα ίδια ή οµοειδή 
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καθήκοντα εργασίας µέσα σε παρόµοιες συνθήκες.  

Ασφαλιστική δικλείδα για τη σωστή εφαρµογή, αξιοποίηση και εξέλιξη του νέου συστήµατος 

είναι η «πρόβλεψη δηµιουργίας Συµβουλίου Αξιολόγησης έργο του οποίου θα είναι η 

επανεξέταση της περιγραφής θέσεων εργασίας, καθώς και των απαιτούµενων για την κατάληψή 

τους τυπικών και ουσιαστικών προσόντων», η σύνδεση του συστήµατος και των κριτηρίων του µε 

τις εγκεκριµένες Περιγραφές θέσεων Εργασίας και απαιτούµενων προσόντων, µόλις αυτές 

ολοκληρωθούν και εγκριθούν από τα αρµόδια υπηρεσιακά όργανα. 

∆εν προβλέπεται αξιοποίηση του νέου συστήµατος Αξιολόγησης σε θέµατα προσδιορισµού 

ατοµικών «αξιολογικών προσαυξήσεων» ή διαφοροποίησης αµοιβών. ∆εν είναι επίσης σαφές εάν 

και πώς το σύστηµα θα αξιοποιηθεί για τις προαγωγές, τοποθετήσεις στελεχών, υπηρεσιακή 

ανάπτυξη, εκπαίδευση και κατάλληλη, αξιοκρατική αξιοποίηση του εργαζοµένου, µε σαφείς και 

κοινά αποδεκτούς κανόνες και διαδικασίες. 

Τέλος, στην τρίτη κατηγορία εντάσσουµε την Ε.Σ.Σ.Ε. της Τράπεζας Αθηνών της 

24.06.93, όπου στο προοίµιο εκφράζεται ως θέση του µετόχου η εξής: «ότι οι αυξήσεις δε 

θα δίνονται αδιακρίτως σε όλους τους εργαζόµενους και ανεξαρτήτως της αποδόσεως 

του καθενός. Θα επιβραβεύεται η προσπάθεια µε αξιοκρατικά κριτήρια και όχι µε 

κριτήρια βαθµού, θέσης ή απλώς παρουσίας του εργαζόµενου στο στελεχιακό δυναµικό 

της Τράπεζας». Εξαγγέλλεται, εποµένως, ότι από το 1994 οι αυξήσεις θα γίνονται µε 

αυτό το πνεύµα και ότι οι όροι αξιολόγησης και αµοιβής των εργαζοµένων θα 

αποτελέσουν αντικείµενο ανταλλαγής απόψεων µεταξύ ∆ιοίκησης και εργαζοµένων, 

µέσα στο πλαίσιο του συµβουλευτικού ρόλου του εργασιακού συµβουλίου, θα 

αποφασισθούν από τη ∆ιοίκηση και θα γνωστοποιηθούν στο προσωπικό εντός 

συντόµου χρονικού διαστήµατος. Περιλαµβάνεται επίσης διάταξη περί εφαρµογής του 

Ενιαίου Μισθολογίου. 

Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί  η ύπαρξη ενός « Κώδικα πρακτικής για την 

εφαρµογή της ισότητας της αµοιβής για εργασία ίσης αξίας για τις γυναίκες και τους 

άνδρες», ο οποίος εκδόθηκε µε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1996 και 

απευθυνόταν κυρίως στις επιχειρήσεις µε διττό στόχο: πρώτον, να αποτελέσει έναν 

οδηγό για την ανίχνευση µισθολογικών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών και, 

δεύτερον, να λειτουργήσει ως εγχειρίδιο στην προσπάθεια διαµόρφωσης συστηµάτων 

αξιολόγησης φιλικών και προς τα δύο φύλα. Σύµφωνα µε τον Σύνδεσµο Ελληνικών 

Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), ο Κώδικας αυτός δεν είχε καµία απήχηση στις ελληνικές 

επιχειρήσεις, αφενός µεν λόγω έλλειψης πληροφόρησης και προώθησης του Κώδικα 

στις επιχειρήσεις, αφετέρου δε, λόγω αδιαφορίας από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.   
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VII. Γενικά συµπεράσµατα και παραδείγµατα καλών πρακτικών 

 

A. ∆υσκολίες και απαραίτητες στρατηγικές για την µείωση των 

µισθολογικών διαφορών.   

Αν και η ισότητα των αµοιβών στις ελληνικές εργασιακές σχέσεις διέπεται από ένα 

επαρκές θεσµικό πλαίσιο, εναρµονισµένο µε το διεθνές και το κοινοτικό δίκαιο, στην 

πράξη καταγράφεται σηµαντική υστέρηση των γυναικείων αµοιβών έναντι  των 

αντίστοιχων ανδρικών. Στο πλαίσιο αυτό και παρά την πρόοδο που σηµειώνεται τα 

τελευταία κυρίως 5 χρόνια, τόσο αναφορικά µε την θέση των γυναικών στην αγορά 

εργασίας, όσο και  µε την βελτίωση των αµοιβών τους, η ισότητα των αµοιβών 

αποδεικνύεται ένας εξαιρετικά δύσκολος στόχος, ενώ τα µέσα επίτευξης, καθώς και τα 

εµπόδια στην κατεύθυνση αυτή, είναι πολλά και δεν ανιχνεύονται αποκλειστικά στο 

πλαίσιο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. 

Παρότι στο πλαίσιο της παρούσης έκθεσης εντοπίζονται ακόµη συλλογικές 

ρυθµίσεις που οδηγούν σε άµεσες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, τόσο αναφορικά 

µε την ελεύθερη πρόσβαση αυτών σε κάποιες ειδικότητες όσο και αναφορικά µε την 

ταύτιση της γυναικείας απασχόλησης µε θέσεις χαµηλής ειδίκευσης και αµοιβής (π.χ. 

οµοιεπαγγελµατική Ηλεκτροτεχνιτών, κλαδική των Ξενοδοχείων και επιχειρησιακή 

Γηροκοµείου Αθηνών, βλ. ενότητα Ε7), οι διακρίσεις στο σύνολό τους, είτε είναι 

έµµεσες είτε αναζητούνται εκτός των κειµένων των Σ.Σ.Ε. 

Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να αναφέρουµε την συµβολή του ενιαίου 
µισθολογίου ως µέσου εξάλειψης των άµεσων µισθολογικών διακρίσεων σε βάρος 

των γυναικών, όπως στην περίπτωση των ανδρών και γυναικών τραπεζοϋπαλλήλων, 

όπου από το 1982  η εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου, αποδεσµευµένου από την 

ιδιότητα του φύλου, εµπόδισε την παραγωγή διακρίσεων λόγω φύλου στις κλαδικές και 

στις επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. Έτσι, όπως αναφέρεται και προηγουµένως, οι διακρίσεις στο 

σύνολό τους είναι έµµεσες, είτε για παράδειγµα λόγω πλασµατικών προωθήσεων που 

ευνοούν τους άνδρες εργαζόµενους (π.χ. στρατός), είτε λόγω µη ένταξης στο 

µισθολόγιο κάποιων κατηγοριών εργαζοµένων (π.χ. καθαρίστριες κλπ). Επισηµαίνεται 

ότι το ζήτηµα της µη κατάργησης των ευνοϊκών προς τους άνδρες µισθολογικών 

προωθήσεων λόγω π.χ. στρατού καθίσταται εντονότερο όταν συγκρίνεται µε την µη 

αντίστοιχη ευνοϊκή µεταχείριση από τις Σ.Σ.Ε. της µητρότητας και γενικότερα των 

γονικών αδειών.          
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Στο πλαίσιο αυτό ως ερµηνευτικοί παράγοντες του υπάρχοντος χάσµατος των 

αµοιβών σε βάρος των γυναικών προτάσσονται οι εξής: 

• Η ανάπτυξη προγραµµάτων εξατοµικευµένων αµοιβών του προσωπικού (στη 

βάση της απόδοσης ή της αξιοκρατίας), τα οποία εκφράζουν συχνά µονοµερείς 

αποφάσεις της διοίκησης, και τα οποία όπου εφαρµόζονται, φαίνεται ότι 

ωφελούν τους άνδρες. Τα συστήµατα αξιολόγησης που υιοθετούνται είναι 

συχνά αδιαφανή και προκρίσεις συγκεκριµένων εργαζοµένων έναντι άλλων 

δεν ελέγχονται δικαστικά για καταχρηστικότητα, αφού τα δικαστήρια κρίνουν 

ότι «η άσκηση του διευθυντικού δικαιώµατος του εργοδότη για την χορήγηση ή 

µη π.χ. επιδόµατος παραγωγικότητας, δεν  µπορεί να ελεγχθεί κατά δίκαιη 

κρίση» [ΜονΠρωτΑθ 2023/2000, ΕΕργ∆ 61. 2002, σελ. 356]. Το ∆ΕΚ πάντως 

επισηµαίνει ότι δεν αρκεί το νοµικό (νοµοθετικό ή συµβατικό πλαίσιο) να µην 

περιέχει ρητές διατάξεις που να εµπεριέχουν δυσµενείς διακρίσεις σε βάρος των 

γυναικών, αλλά θα πρέπει και η µισθολογική πρακτική του εργοδότη να επιβεβαιώνει 

ότι δεν ευνοούνται οι άνδρες εργαζόµενοι. Έτσι κρίθηκε ότι κατά τις διατάξεις της 

Οδηγίας 75/117/ΕΟΚ, όταν µία επιχείρηση εφαρµόζει ένα σύστηµα αµοιβών 

που χαρακτηρίζεται από πλήρη έλλειψη διαφάνειας, ο εργοδότης φέρει το 

βάρος να (αντ) αποδείξει ότι η µισθολογική του πρακτική δεν ενέχει διακρίσεις, 

εφόσον η γυναίκα εργαζόµενη αποδεικνύει ότι η µέση αµοιβή των γυναικών 

είναι κατώτερη εκείνης των ανδρών εργαζόµενων (Ολοµ. ∆ΕΚ της 17.10.1989, 

Υποθ. 109/88 ΕΕργ∆ 49,91). Η νοµολογία του ∆ΕΚ δεν έχει ακόµα αξιοποιηθεί 

κατάλληλα από τα ελληνικά δικαστήρια. 

• Ως προς τις πολιτικές των επιχειρήσεων σε θέµατα αµοιβών προσωπικού και 

ιδιαίτερα ως προς την ανάπτυξη εξατοµικευµένων αµοιβών, εκτός από τα 

προβλήµατα σε νοµοθετικό επίπεδο, εντοπίζονται και προβλήµατα σε επίπεδο 

συλλογικής διαπραγµάτευσης. Οι πολιτικές αυτές αναπτύχθηκαν σταδιακά µε 

πρωτοβουλία της εργοδοτικής πλευράς, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 

αντέδρασαν µε εχθρότητα. Κατά τη δεκαετία του 1990 οι Σ.Σ.Ε. αντιµετώπισαν 

τα ζητήµατα αµοιβών κατά τρόπο απρόσωπο και αναντίστοιχο προς την αξία 

της θέσης εργασίας (Ντότσικα, 1998). Οι Σ.Σ.Ε. θέσπισαν γενικά και 

οµοιόµορφα συστήµατα αµοιβών που αντιµετώπισαν τον κάθε εργαζόµενο µε 

βάση το επάγγελµα ή την ειδικότητά του, την οικογενειακή του κατάσταση και 

τις γενικές συνθήκες απασχόλησής του. Οι όποιες διαφοροποιήσεις 

δικαιολογούνταν από την οικογενειακή κατάσταση, την επαγγελµατική 

εξειδίκευση, τις γενικές συνθήκες εργασίας, τη µισθολογική εξέλιξη µε βάση την 

προϋπηρεσία και την ιεραρχική θέση του εργαζόµενου, συνήθως σε 

επιχειρησιακό επίπεδο. Συστήµατα εξατοµικευµένων αµοιβών µε βάση την 

απόδοση στην εργασία και την οικονοµική βαρύτητα των θέσεων εργασίας δεν 
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αποτέλεσαν  αντικείµενο ρύθµισης στις Σ.Σ.Ε. Όσον αφορά στα µισθολογικά 
ζητήµατα µεγάλο τµήµα των επιδιωκόµενων –µέσω των Σ.Σ.Ε.- πολιτικών 

ισότητας των φύλων καταλαµβάνουν τα οικογενειακά επιδόµατα, µε 
αποτέλεσµα η όποια συζήτηση να εξαντλείται σε αυτό το επίπεδο και να 
θέτει στο περιθώριο ζητήµατα όπως ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται η 

αξιολόγηση προσωπικού ή ο κάθετος επαγγελµατικός διαχωρισµός και οι 
µηχανισµοί επανένταξης στην επιχείρηση ή την αγορά εργασίας µετά την 
διακοπή της εργασίας για οικογενειακούς λογους.  

• Ο έντονος κατά φύλο επαγγελµατικός διαχωρισµός σε κλάδους οικονοµικής 

δραστηριότητας, επιµέρους επαγγέλµατα καθώς και στις συναφείς προς αυτά 

ειδικότητες. Ιδιαίτερα ο κάθετος επαγγελµατικός διαχωρισµός και η 

συγκέντρωση των γυναικών σε θέσεις χαµηλής εξειδίκευσης και ευθύνης, 
αποτελεί έναν ιδιαιτέρως δυσµενή παράγοντα που λειτουργεί ανασχετικά 
για την  επαγγελµατική και µισθολογική εξέλιξη των γυναικών. Εξίσου 

σηµαντικός παράγοντας είναι και η προτίµηση των γυναικών στις άτυπες 

µορφές απασχόλησης, κυρίως µερικής και προσωρινής απασχόλησης, οι οποίες, 

εκτός των χαµηλών αµοιβών και των µειωµένων, σε πολλές περιπτώσεις, 

εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων,  δεν καλύπτονται απαραίτητα από 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας (Σ.Σ.Ε.). 

• Η διακοπή της επαγγελµατικής δραστηριότητας λόγω οικογενειακών 

υποχρεώσεων που δεν αντισταθµίζεται από µηχανισµούς επανένταξης των 
γυναικών στην επιχείρηση ή στην αγορά εργασίας. 

• Η καταστρατήγηση της νοµοθεσίας κυρίως σε ότι αφορά τον συνδυασµό 

οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων, καθώς και η 

καταστρατήγηση και µη τήρηση των ρυθµίσεων των  Σ.Σ.Ε. Στην κατηγορία 

αυτή εντάσσουµε και τις ανεπαρκείς, κυρίως διοικητικού χαρακτήρα, κυρώσεις 

σε περίπτωση µη εφαρµογής της νοµοθεσίας.  

• Η µη σύνδεση της προβληµατικής της ισότητας των αµοιβών και γενικότερα 

της ισότητας των ευκαιριών µε τις συλλογικές συµβάσεις και η έλλειψη 

συνεργασίας µεταξύ των κοινωνικών συνοµιλητών.    

• Οι υφιστάµενες κοινωνικές προκαταλήψεις  ως προς την κατανοµή των ρόλων 

των φύλων στην εργασία και την οικογένεια που εµφανίζουν τον πατέρα ως 

τον βασικά υπεύθυνο για την εξασφάλιση του οικογενειακού εισοδήµατος και 

τη µητέρα ως δευτερευόντως συνεισφέρουσα στον οικογενειακό 

προϋπολογισµό. 

• Η υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στις διοικήσεις και τοις ηγετικές θέσεις των 
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εργοδοτικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και εν γένει της υπο-

εκπροσώπησής τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων στην κοινωνία και την 

εργασία. 

• Η έλλειψη ενηµέρωσης – πληροφόρησης των ίδιων των γυναικών για τα 

εργασιακά τους δικαιώµατα. 

Παραδείγµατα προτάσεων για την βελτίωση της υφιστάµενης κατάστασης και την 

σταδιακή εξάλειψη των µισθολογικών διακρίσεων σε βάρος των γυναικών αποτελούν:      

• Ο καθορισµός ποσοτικών στόχων για τη µείωση της ψαλίδας των αµοιβών, µε 

συγκεκριµένη στόχευση σε ειδικές κατηγορίες γυναικών και έµφαση στην 

πρόληψη. 

• Η συνεργασία των οργανώσεων εργοδοτών και εργαζοµένων µε στόχο τη 

σύναψη ΣΣΕ που να αποβλέπουν στη µείωση της ψαλίδας των αµοιβών, στην 

αντιµετώπιση του επαγγελµατικού διαχωρισµού, καθώς και στη µεγαλύτερη 

συµµετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης. Ένα παράδειγµα θετικής δράσης 

προς την κατεύθυνση αυτή είναι η συνεργασία των εργοδοτικών οργανώσεων 

και των συνδικάτων µε στόχο την άµεση σύνδεση των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων µε τα θέµατα της ισότητας των δύο φύλων, κυρίως µέσω 

των επιχειρησιακών και κλαδικών συλλογικών συµβάσεων και των 

κανονισµών εργασίας, µε κύρια όργανα προώθησης και υλοποίησης τις 

επιτροπές ισότητας.  

• Η ανάπτυξη, αρχικά σε πιλοτικό επίπεδο, του µοντέλου «προληπτικής 

νοµοθεσίας», (proactive legislation, π.χ. Γαλλία και Σουηδία).  

• Η αντιµετώπιση των διακρίσεων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις κυρίως σε 

ζητήµατα κατάρτισης και επαγγελµατικής εξέλιξης, ( π.χ. διατύπωση σχετικής 

εγκυκλίου µε τις ίσες ευκαιρίες, δηµιουργία πλαισίου µη διακρίσεων στον 

ιδιωτικό και στον δηµόσιο τοµέα). 

• Η  αντιµετώπιση των έµµεσων διακρίσεων, κυρίως σε ότι αφορά τα συστήµατα 

πρόσληψης των ιδιωτικών επιχειρήσεων και την διαφήµιση των θέσεων 

εργασίας. 

• Η αντιµετώπιση του προβλήµατος της υποβάθµισης των θέσεων εργασίας µετά 

από διαστήµατα απουσίας είτε λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων (γονική 

άδεια) είτε λόγω διακοπής της σταδιοδροµίας (π.χ. εκπαιδευτική άδεια). 

• Η χρήση της µερικής απασχόλησης και των άλλων άτυπων µορφών 

απασχόλησης σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις επιλογές των εργαζοµένων και 

όχι αναγκαστικά ελλείψει εναλλακτικών επιλογών.  
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• Η εφαρµογή της υπάρχουσας νοµοθεσίας µε την ενεργοποίηση και ενίσχυση 

των µηχανισµών ελέγχου (π.χ. ΣΕΠΕ), καθώς και την επιβολή επαρκών 

κυρώσεων σε περίπτωση µη εφαρµογής της νοµοθεσίας. 

• Η ενίσχυση των δοµών επαγγελµατικού προσανατολισµού σε οµαδική ή 

ατοµική βάση µε στόχο την ανάδειξη εναλλακτικών επαγγελµατικών δρόµων 

για τις γυναίκες, κυρίως στις θετικές επιστήµες και την τεχνολογία, µε έµφαση 

στην επαγγελµατική κατάρτιση νέων γυναικών σε επαγγέλµατα που 

παραδοσιακά κυριαρχούν οι άνδρες. 

• Η δηµιουργία φορολογικών κινήτρων για την µετατροπή της άτυπης εργασίας 

των εργαζοµένων που παρέχουν βοήθεια στο σπίτι σε τυπική εργασία, η οποία 

υπόκειται στους κανόνες της φορολογίας και της κοινωνικής ασφάλισης. 

• Η τροποποίηση του Ν.1483/1984 τουλάχιστον σε ότι αφορά την διάρκεια της 

γονικής άδειας, µε πλήρεις αποδοχές (συµπεριλαµβανοµένης και της 

ασφαλιστικής κάλυψης). 

• Η ανάπτυξη του θεσµού της γονικής άδειας µέσα από κλαδικές και 

επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις στα πλαίσια της σχετικής ευρωπαϊκής 

κοινωνικής συµφωνίας και της ΕΓΣΣΕ του 1996.   

B. Περίληψη καλών πρακτικών Σ.Σ.Ε.  

Όπως προκύπτει από την παρούσα έκθεση, το περιεχόµενο των συλλογικών 
συµβάσεων στην Ελλάδα είναι µάλλον φτωχό ως προς το ζήτηµα της ισότητας των 

αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών και η συλλογική διαπραγµάτευση δεν 
λειτουργεί ως µέσο προώθησης της ισότητας των αµοιβών. Παράλληλα δεν είναι 

λίγες οι συλλογικές συµφωνίες που φαίνεται ότι έστω και έµµεσα παρεµποδίζουν την 

επίτευξη του στόχου της ισότητας των αµοιβών και συντηρούν διακρίσεις σε βάρος των 

γυναικών, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις καταγράφονται και παραδείγµατα 

συλλογικών ρυθµίσεων που οδηγούν σε άµεσες µισθολογικές διακρίσεις.  

Καταγράφονται ωστόσο και παραδείγµατα  σ.σ.ε. που έχουν συµβάλει σηµαντικά 

στην µείωση της ψαλίδας, και προάγουν άµεσα ή έµµεσα, σε µικρότερο ή σε 

µεγαλύτερο βαθµό, την ισότητα των αµοιβών. Επισηµαίνεται ότι ρυθµίσεις οι οποίες 

σε άλλες χώρες θα θεωρούνταν ότι προσφέρουν τα ελάχιστα, είναι µεγάλης 
βαρύτητας για τα ελληνικά δεδοµένα.  

Τα παραδείγµατα καλών πρακτικών που εντοπίστηκαν συνοψίζονται στην βάση 

της κατηγοριοποίησης που προτείνεται στο πλαίσιο της µεθοδολογίας.    

Στην πρώτη κατηγορία  των σ.σ.ε. που περιλαµβάνουν  ειδικές ρυθµίσεις ή θετικές 
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δράσεις µε στόχο την πρόληψη, την µείωση ή και την εξάλειψη των µισθολογικών 

διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, εντάσσονται οι παρακάτω σ.σ.ε.: 

• Η ΕΓΣΣΕ του έτους 1975. 

• Οι εθνικές κλαδικές των Τραπεζών των ετών 1981 και 1984. 

• Η εθνική κλαδική των εργατοτεχνιτών Μεταλλείων και Λιγνιτωρυχείων 

(τελευταία κωδικοποίηση 8.4.1999 µε ισχύ και για το 2000). 

• Η εθνική οµοιεπαγγελµατική των Μακαροτεχνιτών όλης της χώρας (ΣΣΕ 

14.7.1998). 

Στην δεύτερη  κατηγορία, των συµβάσεων που δρουν έµµεσα, και ειδικότερα 

όσων οι διατάξεις συµβάλουν στην αντιµετώπιση των έµµεσων κυρίως µισθολογικών 

διακρίσεων, ανεξάρτητα από την σαφή πρόθεση των µερών (π.χ. υπάρχουν συµβάσεις 

που η διάσταση του φύλου προκύπτει µάλλον τυχαία χωρίς επιδίωξη και «φεµινιστική» 

συνείδηση των µερών) εντάσσονται οι εξής δύο: 

• Η εθνική κλαδική των εργαζοµένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρείες (ΣΣΕ 

24.6.1998). 

• Η εθνική οµοιεπαγγελµατική των Μηχανικών ∆ηµοσίου ΝΠ∆∆-ΟΤΑ (ΣΣΕ 

7.8.1984). 

Στις συµβάσεις που δηµιουργούν προϋποθέσεις (π.χ. θεσπίζουν επιτροπές 

ισότητας) για την προώθηση της ισότητας εν γένει, συµπεριλαµβανοµένης και της 

ισότητας των αµοιβών καταγράφονται: 

• Η εθνική κλαδική των Τραπεζών για τα έτη 1997-1998. 

• Η επιχειρησιακή της Εµπορικής τράπεζας του 1997. 

• Η επιχειρησιακή της Αγροτικής τράπεζας του 1996.    

Τέλος, αναφορικά µε τις συµβάσεις  που διακηρύσσουν την πρόθεση των µερών 

να συµβάλουν στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, ανεξάρτητα από το 

αποτέλεσµα στην πράξη αναφέρονται ως ιδιαίτερα σηµαντικές οι ΕΓΣΣΕ των ετών 1993 

και 1996 καθώς και οι περισσότερες εθνικές κλαδικές των Τραπεζών που συνάφθηκαν 

στην δεκαετία 1990-2000.  
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