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►Τα χαρακτηριστικά  της κατάστασης των γυναικών στην αγορά 

εργασίας στην Ελλάδα. 

 

 Αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό κυρίως 

στον τριτογενή τοµέα και µείωση της απασχόλησης στον πρωτογενή και 

δευτερογενή.1 

Σύµφωνα µε µελέτες τη χρονική περίοδο 1995-2000 οι γυναίκες αύξησαν τη 

συµµετοχή τους στην απασχόληση αφού κατέλαβαν περισσότερες από τις 

120.000 θέσεις εργασίας στο σύνολο των 148.000 νέων θέσεων εργασίας στους 

κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Η αύξηση αυτή παρατηρείται στον 

τριτογενή τοµέα (υπηρεσίες) ενώ ο πρωτογενής (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) 

και δευτερογενής τοµέας (ορυχεία, βιοµηχανία, κατασκευές) παρουσιάζει 

µείωση σε ότι αφορά την απασχολησιµότητα των γυναικών. Οι κλάδοι του 

τριτογενούς τοµέα στους οποίους εντοπίζεται η µεγαλύτερη αύξηση γυναικείας 

απασχόλησης περιλαµβάνουν το λιανικό εµπόριο, τις επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες (νοµικές, λογιστικές, φοροτεχνικές, γραµµατειακή υποστήριξη, 

έρευνα αγοράς, πωλήτριες, καθαρίστριες, διαφήµιση), τις δραστηριότητες 

οικιακού προσωπικού (οικιακές βοηθοί, καθαρίστριες, µπέιµπι σίτερς  κτλ), τις 

τουριστικές υπηρεσίες (ξενοδοχεία και εστιατόρια) και τις υπηρεσίες υγείας και 

κοινωνικής µέριµνας.  

 

 Αύξηση της ανεργίας των γυναικών. 

 

 Βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και της αναγνώρισης των τυπικών 

προσόντων τους χωρίς να την αντίστοιχη ανάληψη διευθυντικών θέσεων 

ή θέσεων ανώτερων διοικητικών στελεχών. 

 

 Ανισότητα αµοιβών σε βάρος των γυναικών 2 

 

 

 

 

                                                 
1 N. Ντερµανάκης, «Η ανισότητα τvν αµοιβών σε επιλεγµένους κλάδους και επαγγέλµατα στην 
Ελλάδα. Οι περιπτώσεις των κλάδων του λιανικού εµπορίου, του τουρισµού, των τραπεζών και της 
υγείας», ΚΕΘΙ, Αθήνα 2003 
2 4η & 5η Εθνική Έκθεση της Ελλάδας, περίοδος 1994-2000 προς την επιτροπή του ΟΗΕ για την 
εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης σε βάρος των Γυναικών, Γενική Γραµµατεία Ισότητας, Αθήνα, 
∆εκέµβριος 2000, σ.σ.123-124 
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►Ισότητα Φύλων και Απασχόληση 

 

Μολονότι παρατηρείται ποσοτική αύξηση στην γυναικεία απασχόληση και παρά 

την πραγµατοποίηση αλλαγών –θεσµικών και νοµικών- προκειµένου να 

διασφαλιστούν οι ίσες ευκαιρίες και η ισότιµη µεταχείριση των γυναικών σε 

θέµατα αµοιβών, πρόσβασης στην εργασία, επαγγελµατικού προσανατολισµού 

και της επαγγελµατικής εξέλιξης, συνδυασµού οικογενειακής και 

επαγγελµατικής ζωής κτλ. οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στον τοµέα της 

απασχόλησης δεν έχουν εξαλειφθεί. 

 

Η ισότιµη µεταχείριση των γυναικών στην απασχόληση προϋποθέτει την 

εξάλειψη των άµεσων και έµµεσων διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες. 

Πηγή των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών θεωρούνται οι στερεοτυπικές 

αντιλήψεις για τον ρόλο των δύο φύλων και ο διαχωρισµός των επαγγελµάτων 

στην απασχόληση σε ανδρικά και γυναικεία. Ο γάµος και η γέννηση παιδιών 

έχουν καθοριστική επίδραση στην επαγγελµατική σταδιοδροµία των γυναικών 

εξαιτίας των παραδοσιακών απόψεων που θέλουν την γυναίκα να έχει την 

πρωταρχική ευθύνη για την ανατροφή των παιδιών και την φροντίδα του 

σπιτιού µε αποτέλεσµα η ισορρόπηση των οικογενειακών ευθυνών µε την 

εργασία να βαραίνει κυρίως την γυναίκα. Η συµµετοχή των ανδρών στον 

συνδυασµό της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής και η ισότιµη 

κατανοµή ευθυνών προϋποθέτει την πραγµατοποίηση αλλαγών στην κοινωνία 

και την νοοτροπία της κάθε γυναίκας και του άνδρα. 

 

 

►Πως κατοχυρώνεται η ισότητα φύλων από το Σύνταγµα? 

 

Η ισότητα φύλων και οι ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση κατοχυρώνονται από 

το Σύνταγµα της Ελλάδας από τα ακόλουθα άρθρα: 

 

 Αρ.4 παρ. 1:   «Οι έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόµου». 

 

 Αρ.4 παρ.2:   «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα 

και υποχρεώσεις». 
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 Αρ.22:  «Η εργασία αποτελεί δικαίωµα και προστατεύεται από το 

Κράτος, που µεριµνά για τη δηµιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων 

των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόµενου 

αγροτικού και αστικού πληθυσµού. Όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα 

από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωµα ίσης αµοιβής για 

παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας». 

 

 Αρ. 116 παρ.2:  «∆εν αποτελεί διάκριση λόγω φύλλου ή λήψη 

θετικών µέτρων για την πρόληψη της ισότητας µεταξύ των ανδρών και 

γυναικών. Το κράτος µεριµνά για την άρση των ανισοτήτων που 

υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών». 

 

 

 

►Τι είναι «άµεση» και «έµµεση διάκριση» στα πλαίσια της ισότητας 

φύλων? 

 

Η «άµεση διάκριση» αναφέρεται στην άνιση µεταχείριση µεταξύ ανδρών και 

γυναικών πχ. στα θέµατα αµοιβής, αλλά µπορεί να αναφέρεται και σε 

διακρίσεις που γίνονται λόγω εγκυµοσύνης ή µητρότητας  όταν µια γυναίκα 

στερείται θέσης εργασίας, κατάρτισης ή προαγωγής απλά και µόνο επειδή είναι 

έγκυος. 

 

Η «έµµεση διάκριση» αφορά σε θέµατα άνισης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και 

γυναικών επειδή η ουδετερότητα που χαρακτηρίζει τις διατάξεις, τα κριτήρια ή 

τις πρακτικές που προσδιορίζουν τις προσλήψεις, τις αµοιβές, τις συνθήκες 

εργασίας, τις απολύσεις, την κοινωνική ασφάλιση κλπ. ενισχύουν τη 

µειονεκτική θέση σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό εργαζοµένων του ενός 

φύλου µεταξύ ανδρών και γυναικών. 

 

 

►Τι είναι οι «θετικές δράσεις» στα πλαίσια της ισότητας φύλων? 

 

«Οι «θετικές δράσεις»  περιλαµβάνουν µέτρα που είναι σχεδιασµένα να 

αντισταθµίσουν τις συνέπειες της προηγούµενης εφαρµογής διακρίσεων, να 

εξαλείψουν υφιστάµενες διακρίσεις και να προωθήσουν στην ισότητα ευκαιριών 
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µεταξύ των ανδρών και γυναικών στον τοµέα της απασχόλησης. Περιλαµβάνουν 

µέτρα που επιδιώκουν να άρουν τα αίτια της υποαπασχόλησης και των 

περιορισµένων προοπτικών σταδιοδροµίας για οποιοδήποτε φύλο, 

παρεµβαίνοντας ειδικότερα στις φάσεις όπου γίνονται επιλογές σταδιοδροµίας 

και στην επαγγελµατική κατάρτιση, να επιτύχουν µια κάποια ισορροπία µεταξύ 

οικογενειακών και επαγγελµατικών υποχρεώσεων και την πιο ισορροπηµένη 

κατανοµή τους µεταξύ των δυο φύλων, όπως η ανάπτυξη βρεφονηπιακών και 

παιδικών σταθµών και η εισαγωγή των διακοπών σταδιοδροµίας για τις γυναίκες 

και να αντισταθµίσουν παλαιότερες διακρίσεις µε αποτέλεσµα να προωθήσουν 

µια πιο ευνοϊκή µεταχείριση ορισµένων κατηγοριών προσώπων.  

 
 
 
►Τι είναι το gender mainstreaming και πώς εφαρµόζεται στα πλαίσια 
του ΟΑΕ∆? 
 
Το gender mainstreaming είναι ένα εργαλείο πολιτικής για την προώθηση της 

ισότητας των φύλων που εξυπηρετεί την ένταξη και ενσωµάτωση της διάστασης 

της ισότητας σε όλες τις πολιτικές σε όλα τα επίπεδα και τα στάδια, από τους 

φορείς που συµµετέχουν στην άσκηση των πολιτικών και σχεδίων δράσεων. 

 

Ο ΟΑΕ∆ στα πλαίσια επεξεργασίας και υλοποίησης των προγραµµάτων για τη 

δηµιουργία ευκαιριών απασχόλησης, ενσωµατώνει τη διάσταση της ισότητας µε 

στόχο τη προώθηση των ίσων ευκαιριών  για την ένταξη ή την επανένταξη του 

γυναικείου εργατικού δυναµικού στην αγορά εργασίας. 

 

Ενδεικτικά, ο ΟΑΕ∆ έχει εντάξει την διάσταση της ισότητας στα παρακάτω 

προγράµµατα: 

 Πρόγραµµα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελµατιών στον τοµέα 

του πολιτισµού (ποσοστό 60% των θέσεων θα καλυφθούν από 

γυναίκες). 

 Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 

ηλικίας 18-64 ετών, έτους 2004. (σε ότι αφορά τη προτεραιότητα στην 

κάλυψη των θέσεων, ποσοστό των 60% θα καλυφθούν από 

γυναίκες). 

 Πρόγραµµα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) και 

απασχόλησης σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τοµέα. (από τους 
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δικαιούχους του προγράµµατος ποσοστό 60% θα καλυφθεί από 

γυναίκες και 40% από άνδρες). 

 Ειδικά  µέτρα στήριξης του ΟΑΕ∆ για την ένταξη στην αγορά εργασίας 

ατόµων ευπαθών κοινωνικών οµάδων - Μέτρο 2.2 στο πλαίσιο του Ε.Π 

«Απασχόληση και Επαγγελµατική κατάρτιση» : 

-Πρόγραµµα επιδότησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών-ΝΕΕ (το 

βασικό ποσό της επιχορήγησης για κάθε ΝΕΕ προσαυξάνεται κατά 

1.500 Ευρώ εάν ο ΝΕΕ είναι άτοµο µε ειδικές ανάγκες µε ποσοστό 

αναπηρίας άνω του 67% ή γυναίκα ή επιδοτούµενος άνεργος ή άνω των 

45 ετών). 

-Επιδότηση εργοδοτών για πρόσληψη ατόµων ευπαθών κοινωνικών 

οµάδων  (το βασικό ποσό της επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 1,50 

Ευρώ εάν το άτοµο είναι γυναίκα ή είναι άνω των 45 ετών). 

-Επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών ατόµων ευπαθών 

κοινωνικών οµάδων (το ποσό της επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 

1.400 Ευρώ εάν το άτοµο είναι γυναίκα ή είναι άνω των 45 ετών). 

 
 
 
► Κέντρα Επαγγελµατικής Απασχόλησης (ΚΕΚ) 
 

Αναλυτική λίστα των Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, µπορείτε να βρείτε 

στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ): www.ekepis.gr 

 

 

►Πως διασφαλίζεται η ισότητα αµοιβών και η ισότιµη µεταχείριση στο 

χώρο εργασίας και η απαγόρευση διακρίσεων µε βάση το φύλο? 

 

Ο Ν.1414/1983 για την «Εφαρµογή της ισότητας των φύλων στις εργασιακές 

σχέσεις και άλλες διατάξεις» προβλέπει την εξάλειψη  κάθε µορφής διάκρισης 

άµεσης ή έµµεσης που βασίζεται στο φύλο και την ισότιµη µεταχείριση στο 

χώρο εργασίας (την δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση µε ίδιες 

προϋποθέσεις για άνδρες και γυναίκες, το δικαίωµα στον ίδιο επαγγελµατικός 

προσανατολισµός και την απαγόρευση καταγγελίας στης σχέσης εργασίας για 

λόγους που αναφέρονται στο φύλο) και την ίση αµοιβή για ίσης αξίας εργασία.  
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 Ισότητα αµοιβών 

Το µισθολογικό χάσµα µεταξύ ανδρών και γυναικών οφείλεται κυρίως στον 

επαγγελµατικό και κλαδικό διαχωρισµό της απασχόλησης σε ανδρικά και 

γυναικεία, στην ανεπάρκεια επαγγελµατικού προσανατολισµού στα γυµνάσια 

και τα λύκεια. Οι εκπαιδευτικές επιλογές των δυο φύλων σε σχέση µε την 

κατεύθυνση, επιστήµη και ειδίκευση που συνδέεται µε τις επαγγελµατικές 

επιλογές και κατά συνέπεια µε τον διαχωρισµό των επαγγελµάτων, στην 

ανεπάρκεια µέτρων και ρυθµίσεων για την διευκόλυνση των γυναικών στη 

συνέχιση της επαγγελµατικής δραστηριότητας τους και την ενδυνάµωση των 

δυνατοτήτων για προαγωγή και επαγγελµατική εξέλιξη. Η διαφορά που 

παρατηρείται στην εργασιακή εµπειρία και προϋπηρεσία οφείλεται κυρίως στις 

διακοπές της σταδιοδροµίας των γυναικών  και στην συγκριτικά υψηλότερη 

απόδοση της εργασιακής εµπειρίας στους άντρες. 3

 

Σύµφωνα µε το Ν. 1414 για την ισότητα φύλων, η αρχή της ισότητας των 

αµοιβών ανεξάρτητα δεν ισχύει µόνο για όµοιες εργασίες αλλά και για 

διαφορετικές εργασίες ίσης µεταξύ τους αξίας. Προκειµένου να εξακριβωθεί η 

ίση αξία πρέπει να γίνεται µια αξιολόγηση της φύσης και των απαιτήσεων των 

καθηκόντων κάθε θέσης εργασίας (π.χ ευθύνη, αυτονοµία / ανεξαρτησία, 

σωµατική / πνευµατική προσπάθεια, συντονισµός, επικοινωνία κλπ) µε 

κριτήρια που να µην ευνοούνται οι ανδρικές κυρίως ιδιότητες (π.χ. µυϊκή 

προσπάθεια ή κόπωση) σε βάρος γυναικείων κυρίως ιδιοτήτων (π.χ. 

χειρονακτική επιδεξιότητα) 

 

 Ισότιµη µεταχείριση στην απασχόληση 

 

α) Πρόσβαση στην απασχόληση 

Κατά την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο που ανήκει 

και για όλες τις βαθµίδες της επαγγελµατικής ιεραρχίας απαγορεύεται η 

διάκριση φύλου και οικογενειακής κατάστασης. ∆ηλαδή  απαγορεύεται οι 

δηµοσιεύσεις, οι αγγελίες, οι διαφηµίσεις οι προκηρύξεις, οι εγκύκλιοι και 

κανονισµοί που αναφέρονται σε κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, στην παροχή 

εκπαίδευσης ή επαγγελµατικής κατάρτιση και στη χορήγηση επαγγελµατικών 

                                                 
3 Μαρία Καραµεσίνη και Ηλίας Ιωακείµογλου, «Προσδιοριστικοί παράγοντες του µισθολογικού 

χάσµατος µεταξύ ανδρών και γυναικών», ΚΕΘΙ, Αθήνα Ιανουάριος 2003 

 

 8



αδειών που χρησιµοποιούν κριτήρια που άµεσα ή έµµεσα κάνουν διάκριση 

φύλου. 

  

β) Επαγγελµατική κατάρτιση και εκπαίδευση 

Απαγορεύεται κάθε διάκριση µε βάση το φύλο και την οικογενειακή κατάσταση 

στην πρόσβαση σε όλες τις µορφές και τα επίπεδα του επαγγελµατικού 

προσανατολισµού, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης της επαγγελµατικής 

επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης καθώς και στη συµµετοχή στις εξετάσεις και 

στον καθορισµό απόκτησης ή απονοµής διπλωµάτων  ή άλλων τίτλων σπουδών. 

 

γ) Επαγγελµατική εξέλιξη και συνθήκες εργασίας 

Απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω φύλου στην επαγγελµατική εξέλιξη και στις 

συνθήκες εργασίας. Το δικαίωµα σε ισότιµες συνθήκες εργασίας αφορά σε 

περιπτώσεις απολύσεων, ενδυµατολογικών κωδίκων, ευελιξία της εργασίας κτλ. 

Στα πλαίσια των συνθηκών εργασίας εντάσσεται και το πρόβληµα της 

σεξουαλικής παρενόχλησης4 δηλαδή οποιαδήποτε µορφή ανεπιθύµητης 

λεκτικής, µη λεκτικής, ή σωµατικής συµπεριφοράς σεξουαλικού περιεχοµένου 

βασιζόµενη στο φύλο προκειµένου να  προσβάλει την αξιοπρέπεια 

δηµιουργώντας ταπεινωτικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συναισθήµατα 

φόβου στο οποίο οι γυναίκες νιώθουν έντονη αµηχανία. Με το τρόπο αυτό, η 

σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί διάκριση λόγω φύλου αποτελώντας εµπόδιο 

στην ίση µεταχείριση κατά την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και 

στην προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας µε αποτέλεσµα να υποβιβάζεται 

η θέση τους και η επαγγελµατική τους αξιοπρέπεια. 

 

 

 

►Συνδυασµός οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής. Είναι εφικτός? 

 

Η οικογενειακή ζωή και ο χώρος της εργασίας δεν είναι αυτόνοµοι χώροι. Για 

να µπορέσει µια γυναίκα να είναι ταυτόχρονα µητέρα και εργαζόµενη, χωρίς 

αυτό να λειτουργεί αποτρεπτικά είτε στην επαγγελµατική εξέλιξη είτε στην 

                                                 
4 Η έννοια της σεξουαλικής παρενόχλησης σύµφωνα µε τη σχετική οδηγία που εξέδωσε το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (2002/73/ΕΚ), όπως αναφέρεται στην µελέτη των Β. Αρτινοπούλου, Θ. 
Παπαθεοδώρου, Μ. Παπαγιαννοπούλου, Στ. Παπαµιχαήλ, Ε. Σπυριδάκης«Η σεξουαλική 
παρενόχληση στους χώρους εργασίας»,ΚΕΘΙ, Αθήνα, 2004. 
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οικογενειακή κατάσταση, έχουν πραγµατοποιηθεί µια σειρά από νοµικές 

ρυθµίσεις τόσο σε επίπεδο αδειών και ειδικών καταστάσεων λόγω φύλου όσο 

και σε επίπεδο φύλαξης των παιδιών. 

 

1.  Νοµικές ρυθµίσεις για την:

 

 Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας: 

Το Π∆ 176/1997 που αφορά τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της 

υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων» 

προβλέπει το δικαίωµα  για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να εγκλείει 

συγκεκριµένο κίνδυνο έκθεσης στην  εργαζόµενη έγκυο, λεχώνα και 

γαλουχούσα ο εργοδότης οφείλει να έχεις στη διάθεση του µια γραπτή εκτίµηση 

των υφιστάµενων κατά την εργασία κινδύνων. Στην εκτίµηση αυτή 

προσδιορίζεται η φύση, ο βαθµός και η διάρκεια της έκθεσης των εργαζοµένων 

γυναικών ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση όλων τω κίνδυνων της 

ασφάλειας και της υγείας τους καθώς και κάθε επίπτωση στην εγκυµοσύνη ή τη 

γαλουχία τους στη συγκεκριµένη περίπτωση. Οι γυναίκες που ενδέχεται να 

βρεθούν σε µια τέτοια κατάσταση καθώς και οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων 

πρέπει να ενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης. Οι 

έγκυες, λεχώνες και γαλουχούσες εργαζόµενες δεν υποχρεούνται να αναλάβουν 

δράση στην περίπτωση που η αξιολόγηση έχει δείξει ότι συνεπάγεται 

ενδεχόµενο κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγείας τους. Αυτή η περίπτωση 

αντιµετωπίζεται µε µόνιµη ή προσωρινή προσαρµογή των συνθηκών εργασίας ή 

και του χρόνου εργασίας, µε αλλαγή θέσης της εργαζόµενης από την εργασία 

 

 Νυχτερινή εργασία: 

Το Π.∆. 176/1997 που αφορά τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και 

της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 

εργαζοµένων» προβλέπει το δικαίωµα  να µετακινηθεί εφόσον εργάζεσαι τη 

νύχτα µε πλήρη ή µερική απασχόληση σε αντίστοιχη θέση ηµέρας σε όλη τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης της και για ένα χρόνο µετά τον τοκετό, εφόσον 

υποβάλλει ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ανάγκη µετακίνησης για 

λόγους ασφάλειας και υγείας. Στη περίπτωση που η µετακίνηση αυτή είναι 

τεχνικά ή και αντικειµενικά αδύνατη απαλλάσσεται από την εργασία.. 
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 Απουσία από την εργασία για προγεννητικές εξετάσεις: 

Το Π.∆. 176/1997 που αφορά τα «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και 

της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 

εργαζοµένων» προβλέπει το δικαίωµα  να απαλλαχθεί από την εργασία της 

χωρίς περικοπή αποδοχών προκειµένου να υποβληθεί σε εξετάσεις 

προγεννητικές ελέγχου.  

 

 Απαγόρευση απόλυσης: 

Ο Ν.1483/1984, το Π.∆. 193/1998 αναφέρεται στην «Προστασία και 

διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις», και προβλέπει 

το δικαίωµα της γυναίκας να επανέλθει µετά την λήξη της γονικής άδειας 

ανατροφής στην εργασία ης , στην ίδια η παρόµοια θέση η οποία δεν µπορεί σε 

καµία περίπτωση να είναι κατώτερη από αυτή που είχε πριν τη γονική άδεια 

ανατροφής.  

Επίσης προβλέπει ότι είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας 

από τον εργοδότη τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης όσο και για το 

χρονικό διάστηµα ενός έτους µετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για 

µεγαλύτερο χρόνο λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή στον τοκετό.  

 

 Άδεια µητρότητας: 

Οι Εθνικές Συλλογικές Συµβάσεις των ετών 2000-2001 βελτιώνουν την 

νοµοθεσία που ισχύει για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τοµέα και αφορά 

στην ισότητα στις εργασιακές σχέσεις, στις διευκολύνσεις των εργαζοµένων µε 

οικογενειακές υποχρεώσεις (γονικές άδειες, άδειες µητρότητας κλπ) και ο 

Ν.2683/1999 για την «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ή 

∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ και άλλες διατάξεις» βελτίωσε 

την  νοµοθεσία που αφορά τις διευκολύνσεις των εργαζοµένων στο δηµόσιο 

τοµέα για την εναρµόνιση των οικογενειακών και επαγγελµατικών 

υποχρεώσεων. Ειδικότερα προβλέπεται: 

-άδεια µητρότητας διάρκειας 17 εβδοµάδων, 8 εβδοµάδες πριν τον τοκετό και 9 

εβδοµάδες µετά τον τοκετό (άδεια λοχείας), για την εργασία στον ιδιωτικό 

τοµέα.  

-άδεια µητρότητας µε πλήρεις αποδοχές δυο µήνες πριν και τρεις µήνες µετά 

τον τοκετό για το δηµόσιο τοµέα 

-κανονική άδεια κυοφορίας, για την ενδεχόµενη  ανάγκη ειδικής θεραπείας 

κατά τη διάρκεια της κυοφορίας, µετά την εξάντληση της αναρρωτική άδειας µε 
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αποδοχές, έπειτα από βεβαίωση θεράποντος ιατρού και διευθυντή 

γυναικολογικής ή µαιευτικής κλινικής ή τµήµατος δηµόσιου νοσηλευτικού 

ιδρύµατος για το δηµόσιο τοµέα.   

-άδεια τριών µηνών (σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου) µε πλήρεις αποδοχές εντός 

του πρώτου εξαµήνου µετά την διεκπεραίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, 

εφόσον το υιοθετηµένο τέκνο είναι ηλικίας 6 ετών, για το δηµόσιο τοµέα.  

 

 Γονική άδεια για ανατροφή παιδιού: 

Ο Ν. 1483/1984 και Π.∆. 193/1998 αναφέρεται στην «Προστασία και 

διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις» και προβλέπει το 

δικαίωµα γoνικής άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών έως τρεισήµισι µήνες 

ακόµη και στη περίπτωση υιοθεσίας παιδιού εάν έχει συµπληρωθεί ένας χρόνο 

εργασίας στον ίδιο εργοδότη, στο χρονικό διάστηµα από τη λήξη της άδειας 

µητρότητας µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει την ηλικία των τρεισήµισι 

χρόνων. Η άδεια αυτή απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, µπορεί 

εναλλακτικά να ζητηθεί κι από τον σύζυγος, εφόσον δεν γίνει χρήση αυτής από 

την ως εργαζόµενη µητέρα προσκοµίζοντας στον εργοδότη σχετική βεβαίωση. Σε 

περίπτωση που το ζευγάρι είναι σε διάσταση ή διαζευγµένο ή σε κατάσταση 

χηρείας ή υπάρχει παιδί εκτός γάµου δικαιούται την άδεια αυτή και µέχρι έξι 

µήνες αν έχει την επιµέλεια του παιδιού. Σε περίπτωση  περισσότερων παιδιών 

το δικαίωµα αυτό είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον µεσολάβησε 

ένας χρόνος πραγµατικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη 

 

 Γονική άδεια για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης:  

Ο Ν. 1483/1984 και Π.∆. 193/1998 αναφέρεται στην «Προστασία και 

διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις» και προβλέπει το 

δικαίωµα άδειας µε αποδοχές µέχρι τέσσερις ηµέρες κάθε έτος για να 

επισκεφτεί το σχολείο των παιδιών της τα οποία παρακολουθούν µαθήµατα 

στοιχειώδους ή µέση εκπαίδευσης για την  παρακολούθηση της σχολικής 

επίδοσης  τους που είναι έως 16 ετών.  

 

 Άδεια θηλασµού και φροντίδας νηπίου/παιδιού: 

Οι Εθνικές Συλλογικές Συµβάσεις των ετών 2002-2003 βελτιώνουν την 

νοµοθεσία που ισχύει για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τοµέα και αφορά 

στην ισότητα στις εργασιακές σχέσεις, στις διευκολύνσεις των εργαζοµένων µε 

οικογενειακές υποχρεώσεις (γονικές άδειες, άδειες µητρότητας κλπ) και ο 
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Ν.2683/1999 για την «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ή 

∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ και άλλες διατάξεις» βελτίωσε 

την  νοµοθεσία που αφορά τις διευκολύνσεις των εργαζοµένων στο δηµόσιο 

τοµέα για την εναρµόνιση των οικογενειακών και επαγγελµατικών 

υποχρεώσεων. Ειδικότερα προβλέπεται: 

-µείωση κατά δυο ώρες ηµερησίως από το χρόνο εργασίας της εάν έχει παιδιά 

ηλικίας έως δυο ετών και κατά µία ώρα εφόσον έχει παιδιά ηλικίας από δυο 

έως τεσσάρων ετών, για το  δηµόσιο τοµέα. 

-εννέα µήνες άδεια µε αποδοχές για την ανατροφή των παιδιών, εφόσον δεν 

γίνεται χρήση του µειωµένου προαναφερόµενου µειωµένου ωραρίου. 

-εάν η εργασία είναι στον ιδιωτικό τοµέα για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών 

από τη λήξη άδειας τοκετό (µε έναρξη τον τοκετό ή την επίσηµη υιοθεσία και 

όχι τη λήξη της περιόδου λοχείας) δύναται είτε να προσέρχεται αργότερα είτε να 

αποχωρεί νωρίτερα κατά µια ώρα καθηµερινά. Εναλλακτικά, µπορεί εφόσον 

έρθει σε συµφωνία µε τον εργοδότη της να µειώσει το ωράριο της κατά δυο ώρες 

ηµερησίως για τον πρώτο έτος και κατά µια ώρα για έξι επιπλέον µήνες. Το ίδιο 

δικαίωµα έχει και η µητέρα που έχει υιοθετήσει παιδί που είναι µέχρι έξι ετών 

µε χρονική αφετηρία την υιοθεσία ή αν είναι άγαµη γονέας.  

-εάν είναι εργαζόµενος-νη στον ιδιωτικό τοµέα και αν έχει χηρέψει  ή είναι 

άγαµη γονέας και έχει την επιµέλεια του παιδιού, δικαιούται άδεια µε 

αποδοχές έξι εργάσιµων ηµερών το χρόνο (εφάπαξ ή τµηµατικά) για αυξηµένες 

ανάγκες φροντίδας του παιδιού µέχρι ηλικίας δώδεκα ετών ανεξάρτητα από 

αυτή που δικαιούται από άλλες διατάξεις. Εάν είναι γονέας µε τρία ή 

περισσότερα παιδιά δικαιούσαι άδεια οχτώ εργάσιµων ηµερών. Η άδεια αυτή  

κατόπιν συνεννόησης µε τον εργοδότη και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε 

την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας 

 

 Άδεια απουσίας άνευ αποδοχών για ασθένεια εξαρτηµένων µελών: 

Οι Εθνικές Συλλογικές Συµβάσεις των ετών 2001-2002 βελτιώνουν την 

νοµοθεσία που ισχύει για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τοµέα και αφορά 

στην ισότητα στις εργασιακές σχέσεις, στις διευκολύνσεις των εργαζοµένων µε 

οικογενειακές υποχρεώσεις (γονικές άδειες, άδειες µητρότητας κλπ) και ο 

Ν.2683/1999 για την «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ή 

∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ και άλλες διατάξεις» βελτίωσε 

την  νοµοθεσία που αφορά τις διευκολύνσεις των εργαζοµένων στο δηµόσιο 
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τοµέα για την εναρµόνιση των οικογενειακών και επαγγελµατικών 

υποχρεώσεων. Ειδικότερα προβλέπεται το δικαίωµα: 

-άδειας άνευ αποδοχών (εφάπαξ ή τµηµατικά) εφόσον έχει πλήρη απασχόληση 

µέχρι  έξι εργάσιµες ηµέρες  το χρόνο (ανεξάρτητα από τα δικαιώµατα που 

παρέχονται από άλλες διατάξεις) σε περίπτωση ασθένειας των εξαρτηµένων 

παιδιών ή µελών της οικογενείας της . Η άδεια αυτή µπορεί να αυξηθεί σε 8 

εργάσιµες ηµέρες (είτε είναι ανύπαντρο εργαζόµενη γονέα ή παντρεµένη) µε 

δυο παιδιά και σε 12 εργάσιµες ηµέρες εάν έχει τρία ή περισσότερα. 

 

 Άδεια για έκτακτους οικογενειακούς λόγους: 

Ο Ν.2683/1999 για την «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων 

Πολιτικών ή ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ και άλλες διατάξεις» 

βελτίωσε την  νοµοθεσία που αφορά τις διευκολύνσεις των εργαζοµένων στο 

δηµόσιο τοµέα για την εναρµόνιση των οικογενειακών και επαγγελµατικών 

υποχρεώσεων και προβλέπει άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας έως 

δυο χρόνων, ύστερα από αίτηση της και γνώµη του υπηρεσιακού συµβούλου  

για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. Η άδεια αυτή χορηγείται υποχρεωτική όταν 

πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως έξι ετών. 

 

 Άδεια µε αποδοχές για παιδιά που υποφέρουν από ασθένειες και 

απαιτείται τακτική µετάγγιση αίµατος ή χρειάζεται περιοδική 

νοσοκοµειακή περίθαλψη: 

Ο Ν.2683/1999 για την «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων 

Πολιτικών ή ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ και άλλες διατάξεις» 

βελτίωσε την  νοµοθεσία που αφορά τις διευκολύνσεις των εργαζοµένων στο 

δηµόσιο τοµέα για την εναρµόνιση των οικογενειακών και επαγγελµατικών 

υποχρεώσεων προβλέπει το δικαίωµα ειδικής άδειας µε αποδοχές για το 

δηµόσιο τοµέα έως είκοσι δύο µέρες το χρόνο εάν έχεις παιδιά που πάσχουν 

από νόσηµα, το οποίο απαιτεί τακτικές µεταγγίσεις αίµατος η χρήζει 

περιοδικής νοσηλείας.  

 
 

 Νόµος 3250/2004  
 
Ο Ν. 3250/2004 για την µερική απασχόληση στους Ο.Τ.Α και στα νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου προβλέπει την δυνατότητα µερικής απασχόλησης 

µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για προσωπικό από 
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τις ακόλουθες κοινωνικές οµάδες :α) άνεργοι άνω των τριάντα ετών που έχουν 

εξαντλήσει το χρόνο τακτικής επιδότησης ανεργίας και παραµένουν  

εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆, β) άνεργοι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ 

που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από την συνταξιοδότηση γ) 

άνεργοι µέχρι τριάντα ετών εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα 

τουλάχιστον δεκαοκτώ µηνών, δ) µητέρες ανηλίκων ε) άτοµα µε ποσοστό 

αναπηρίας πενήντα τοις εκατό ή στ) πολύτεκνοι µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης στο ∆ηµόσιο, στους 

οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και στα 

νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου στους τοµείς παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικού χαρακτήρα. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν την κατ’ οίκον 

κοινωνική µέριµνα και φροντίδα, τη φύλαξη σχολικών κτιρίων, την οδική 

ασφάλεια των µαθητών , την κοινωνική ενσωµάτωση των µεταναστών, τις έκτατες 

ανάγκες πολιτικής προστασίας, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στην αντιµετώπιση 

των περιβαλλοντικών αναγκών, την ενηµέρωση και πληροφόρηση πολιτών και 

σε προγράµµατα κοινωνικού χαρακτήρα που χρηµατοδοτούνται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ειδική αιτιολογία µπορούν να περιληφθούν και 

υπηρεσίες ώστε να ανταποκρίνονται στις έκτατες ανάγκες του δηµόσιου 

συµφέροντος . Η διάρκεια  της σύµβασης θα είναι έως δεκαοκτώ µήνες και ο 

χρόνος εργασίας δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι ώρες κάθε εβδοµάδα. (Ν. 

3250/2004 για την µερική απασχόληση στο ∆ηµόσιο, στους ΟΤΑ και στα 

νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου. 

 

 Π.∆. 105/2003 

Το Π.∆. 105/2003 σχετικά µε το «Βάρος της αποδείξεως σε περιπτώσεις 

διακριτικής µεταχειρίσεως λόγω φύλου» στοχεύει στην εξασφάλιση 

αποτελεσµατικότερων µέτρων τα οποία επιτρέπουν σε κάθε άτοµο που κρίνει ότι 

θίγεται από την µη εφαρµογή υπέρ αυτού της αρχής της ίσης µεταχείρισης, να 

διεκδικεί τα δικαιώµατα του δια µέσου της δικαστικής οδού, ύστερα από 

ενδεχοµένων σε προσφυγή σε άλλες αρµόδιες αρχές. Λαµβάνονται τα αναγκαία 

µέτρα ώστε όταν ένα πρόσωπο κρίνει ότι θίγεται  από τη µη τήρηση της αρχής 

της ίσης µεταχείρισης και παρουσιάζει ενώπιον του δικαστηρίου ή άλλης 

αρµόδιας αρχής, πραγµατικά περιστατικά από τα οποία τεκµαίρεται η ύπαρξη 

έµµεσης διάκρισης, να επιβάλλεται στον εναγόµενο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε 

παραβίαση της αρχής της ισότητας. Σε περίπτωση που εναπόκειται στο 
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δικαστήριο ή σε άλλη αρµόδια αρχή δεν χρειάζεται να ληφθούν τα σχετικά 

µέτρα. 

 

 Ν. 2434/1996 και 2874/2000  

Οι Ν. 2434/1996 και 2874/2000 που αφορά στα «µέτρα για την απασχόληση 

και επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση» προβλέπει την  σύσταση ειδικού 

λογαριασµού για την απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση, την 

έκδοση κάρτας απασχόλησης από τον Οργανισµό εργατικού ∆υναµικού ως 

εθνικού φορέα απασχόλησης, την ανάπτυξη στον ΟΑΕ∆ ολοκληρωµένου 

µηχανογραφικού συστήµατος προσφοράς και ζήτησης των θέσεων εργασίας, την 

σύνδεση προγραµµάτων κατάρτισης και απασχόλησης, την επιχορήγηση 

προγραµµάτων προώθησης της απασχόλησης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, την 

σύσταση Περιφερειακών Παρατηρητηρίων Απασχόλησης, την λειτουργία 

Γραφείων Ενηµέρωσης Ανέργων κατόπιν προγραµµατικών συµφωνιών του 

ΟΑΕ∆ µε τους ΟΤΑ, τα βιοµηχανικά και βιοτεχνικά Επιµελητήρια και τους 

συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζοµένων και των εργοδοτών, την πρόβλεψη 

παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας έως 29 χρόνων, 

την προώθηση µέτρων που βοηθούν τους νέους πτυχιούχους να αποκτήσουν 

επαγγελµατική εµπειρία και η εποχιακή απασχόληση µακροχρόνιων ανέργων 

κτλ 

 

 Ν. 2676/1999 και Ν. 3029/2002 

Ο Ν. 3029 εκσυγχρόνισε το συνταξιοδοτικό καθεστώς και κατάργησε κάθε 

υφιστάµενη διαφοροποίηση λόγω φύλου στη συνταξιοδοτική προστασία. Ο 

Νόµος 3029/2002 δίνει τη δυνατότητα για πρώτη φορά στις µητέρες 

ασφαλισµένες του ΙΚΑ για κάθε παιδί που αποκτούν από 1/1/2003 και εφεξής 

να αναγνωρίσουν πλασµατικό χρόνο ενός έτους για το πρώτο παιδί, ενάµισι για 

το δεύτερο και δυο ετών για το τρίτο προκειµένου να συµπληρώσουν τον 

απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης και να συνταξιοδοτηθούν. Για λόγους ισότιµης 

µεταχείρισης η εν λόγω δυνατότητα δίνεται στον ασφαλισµένο στο ΙΚΑ πατέρα , 

εφόσον δεν ασκηθεί από την ασφαλισµένη µητέρα. Ταυτόχρονα διατηρούνται 

όλες οι ισχύουσες ευνοϊκές προϋποθέσεις για την συνταξιοδότηση των µητέρων 

ασφαλισµένων στα Ταµεία κυρίας ασφάλισης ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής 

τους στην ασφάλιση. 
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 Ν.2839/2000  

Ο Ν.2839 διασφάλισε την ισόρροπη συµµετοχή των ανδρών και γυναικών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων στο ∆ηµόσιο, στα ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ καθώς επίσης και 

στους ΟΤΑ α’ και β΄βαθµού. Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι α) σε κάθε 

υπηρεσιακό συµβούλιο των δηµοσίων υπηρεσιών, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ, ο 

αριθµός των οριζοµένων από τη ∆ιοίκηση µελών κάθε φύλου, ανέρχεται σε 

ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο των οριζοµένων, σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθµός 

υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόµιµες προϋποθέσεις για ορισµό και εφόσον 

τα µέλη ορίζονται είναι πάνω από ένα. Τυχόν δεκαδικός αριθµός 

στρογγυλοποιείται στην επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι ίσο 

µε το µισό τουλάχιστον της µονάδας και β) στις περιπτώσεις διορισµού ή 

υπόδειξης από το ∆ηµόσιο, τα ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ, µελών διοικητικών 

συµβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆,  ο αριθµός 

των διοριζοµένων ή υποδεικνυόµενων προσώπων από κάθε φύλο ανέρχεται σε 

ποσοστό ίσο τουλάχιστον µε τι ένα τρίτο των διοριζόµενων ή υποδεικνυοµένων 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις , εφόσον τα µέλη που διορίζονται ή 

υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα. 

 

 Νόµος 2952/2001 

Ο Νόµος 2952/2001 κύρωσε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του ΟΗΕ για τη 

«∆ιεθνή Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των 

γυναικών» και παρέχει τη δυνατότητα ακόµα και σε άτοµα ή οµάδες ατόµων να 

προσφύγουν στην Επιτροπή του ΟΗΕ που συστήθηκε για αυτό το λόγο, 

προκειµένου να εξετάσει περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της ισότητας των 

φύλων. 

 

 Νόµος 1342/1983  

Ο Νόµος 1342/1983 κύρωσε την ∆ιεθνή Σύµβαση του ΟΗΕ για την «Εξάλειψη 

όλων των µορφών διάκρισης κατά των γυναικών» (CEDAW) και προσδιόρισε το 

πλαίσιο για την διασφάλιση της πλήρους ισότητας σε όλους τους τοµείς, της 

ανάπτυξης και προόδου των γυναικών σε βάση ισότητας µε τους άνδρες.  

 

 Νόµος 1329/83 

Ο Ν. 1329/83 προσάρµοσε το Οικογενειακό ∆ίκαιο στη συνταγµατική επιταγή 

της αρχής της ισότητας των δυο φύλων και στα σηµερινά δεδοµένα. Ειδικότερα, 
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κατήργησε την έννοια της πατριαρχικής οικογένειας και την αντικατέστησε µε 

την οικογένεια της ισότητας, κατήργησε τον θεσµό της προίκας και όρισε ότι 

και οι δυο σύζυγοι υποχρεώνονται να συµβάλλουν ανάλογα µε τις δυνάµεις 

τους στην αντιµετώπιση των αναγκών της οικογένειας. 

 

 

2. Φύλαξη παιδιών:

 

Πέρα από την ύπαρξη νοµικών ρυθµίσεων, ο αποτελεσµατικός συνδυασµός 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής προϋποθέτει και την ύπαρξη και 

λειτουργία δοµών φροντίδας φύλαξης και εκπαίδευσης παιδιών προκειµένου να 

διευκολυνθεί η πρόσβαση και η συνολική συµµετοχή της εργαζόµενης µητέρας 

στην αγορά εργασίας παρέχοντας τη δυνατότητα συνέχισης της επαγγελµατικής 

σταδιοδροµίας και ανέλιξης Για τους παραπάνω λόγους, λειτουργούν: 

 

 ∆ηµόσιοι παιδικοί σταθµοί στην αρµοδιότητα των τοπικών 

αυτοδιοικήσεων: 

Στα πλαίσια των παιδικών σταθµών λειτουργούν νηπιακοί σταθµοί που 

απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από δυόµισι ετών µέχρι πεντέµισι και δηµόσιοι 

βρεφικοί / νηπιακοί σταθµοί  για παιδιά ηλικίας από οχτώ µηνών έως 

πεντέµισι  µε σκοπό να παράσχουν ηµερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και 

ψυχαγωγία στα βρέφη και νήπια των εργαζοµένων γονιών αλλά και οικογενειών 

που αντιµετωπίζουν κοινωνικά προβλήµατα. Η λειτουργία τους αρχίζει κατά τις 

07.00 το πρωί κατά το χειµερινό ωράριο και στις 06.45 π.µ. κατά το θερινό 

ωράριο και λήγει δε στις 16.00 µ.µ. Οι δηµόσιοι βρεφικοί / νηπιακοί σταθµοί 

χρηµατοδοτούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση και οι γονείς πρέπει να 

πληρώνουν συµβολικά και χαµηλά δίδακτρα. Σχετικά µε την δυνατότητα 

πρόσβασης στους δηµόσιους παιδικούς σταθµούς, δίνεται προτεραιότητα σε 

παιδιά εργαζοµένων γονέων από οικονοµικά αδύνατες οικογένειες και σε παιδιά 

που χρειάζονται προστασία για διαφόρους λόγους όπως παιδιά χωρίς µητέρα 

και / ή πατέρα, παιδιά διαζευγµένων ή χωρισµένων οικογενειών, παιδιά 

γονέων, παιδιά γονέων µε νοητική ή φυσική αναπηρία, µονογονεϊκών 

οικογενειών κλπ). 
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 ∆ηµόσιοι βρεφονηπιακοί σταθµοί των οποίων η διεύθυνση ανήκει 

σε οργανισµούς πρόνοιας που εποπτεύονται από το Υπουργείο 

Υγείας και Πρόνοιας:  

Στα πλαίσια αυτών των σταθµών, λειτουργούν υπηρεσίες βρεφονηπιακών 

σταθµών στην Αθήνα τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα καθώς και σταθµοί τριών 

οργανισµών πρόνοιας του ΕΟΠ,  ΠΙΚΠΑ  και ΜΗΤΕΡΑ.  

 

 ∆ηµόσιοι βρεφονηπιακοί σταθµοί που διευθύνονται από Μη-

κυβερνητικές οργανώσεις:  

Η αρµόδια Νοµαρχία είναι αρµόδια για την παροχή άδειας λειτουργίας των 

σταθµών αυτών. 

 

 Κρατικά νηπιαγωγεία (κανονικά και ολοήµερα):  

Τα κρατικά νηπιαγωγεία αποτελούν µέρος του δηµόσιου συστήµατος 

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και απευθύνεται σε  όλα τα παιδιά από τεσσάρων 

ετών έως πεντέµισι ετών δηλαδή έως την ηλικία που θα πάνε στο δηµοτικό 

σχολείο µε ωράριο λειτουργίας 8:15 π.µ. έως 1:30 µ.µ. Στα πλαίσια των 

κρατικών νηπιαγωγείων λειτουργούν και προγράµµατα ολοήµερου 

νηπιαγωγείου που εφαρµόζονται σε όλες τις περιοχές της χώρας προκειµένου 

να αναβαθµίσουν την προσχολική αγωγή, να ενισχύσουν το ρόλο της κρατικής 

µέριµνας ώστε να µειωθούν οι µορφωτικές και κοινωνικές ανισότητες, και να 

διευκολύνουν τους εργαζόµενους γονείς µε οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο 

αριθµός των ολοήµερων νηπιαγωγείων αυξάνεται κάθε χρόνο έχοντας ως δείκτη 

τα αιτήµατα των γονέων και συµβάλλουν θετικά στην ένταξη των γυναικών στην 

αγορά εργασίας δεδοµένου ότι αφενός ελευθερώνει την εργαζόµενη µητέρα από 

την ανάγκη να διακόψει πρόωρα την εργασία της για να παραλάβει τα µικρά 

παιδιά της και αφετέρου δίνει τη δυνατότητα στη µη εργαζόµενη µητέρα να 

εργαστεί.. Το πρόγραµµα που εφαρµόζεται στο ολοήµερο νηπιαγωγείο είναι από 

τις 8πµ έως τις 4 µ.µ. Κατά το σχολικό έτος 2001-2001 λειτούργησαν 1323 

τµήµατα σε 1226 νηπιαγωγεία. Σήµερα, ο αριθµός των ολοήµερων 

νηπιαγωγείων έχει φτάσει στα 1.780. Οι γονείς δεν υποχρεούνται να πληρώνουν 

δίδακτρα και δεν υπάρχει  δεν υπάρχει προνοµιακή µεταχείριση για την 

πρόσβαση σε αυτά. 
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 Ολοήµερο δηµοτικό σχολείο:  

Το σχολικό έτος 2002-2003 λειτούργησαν 2600 ολοήµερα σχολεία µε ωράριο 

λειτουργίας  από τις 7:00 π.µ. έως 4 µ.µ. καλύπτοντας όλες τις περιοχές της 

χώρας από τα αστικά κέντρα µέχρι τις πιο αποµακρυσµένες περιοχές, ενώ το 

σχολικό έτος 203-2004 ο αριθµός των ολοήµερων σχολείων έφθασε τα 3.788 µε 

δυνατότητα εξυπηρέτησης 200.000 εργαζόµενων οικογενειών χωρίς καµία 

οικονοµική επιβάρυνση και χωρίς την ανάγκη αναζήτησης πρόσθετης 

εξωσχολικής βοήθειας.  

 

 Ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί σταθµοί: 

Λειτουργούν περίπου 1.090 σταθµοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 

 Παιδικοί σταθµοί Επιχειρήσεων: 

Παρά την νοµική πρόβλεψη για την δηµιουργία και λειτουργία βρεφικών και 

νηπιακών σταθµών σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 300 

άτοµα όταν κτίζουν νέες επιχειρήσεις , στην πράξη δεν έχει εφαρµοστεί σε ευρύ 

επίπεδο, παρά µόνο από την Τράπεζα της Ελλάδος και µια 

κλωστοϋφαντουργική επιχείρηση στην Β. Ελλάδα.  

 

 Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόληση Παιδιών (Κ∆ΑΠ): 

Λειτουργούν 122 Κ∆ΑΠ στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειµένου 

να καλύψουν την ανάγκη των παιδιών για απασχόληση και δηµιουργία τις 

ελεύθερες από σχολικές υποχρεώσεις ώρες τους και να διευκολύνουν την 

είσοδο και ένταξη των γονιών και ιδιαίτερα των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

Τα Κέντρα δέχονται παιδιά ηλικίας 5-12 χρονών παρέχοντας τους βοήθεια για 

να κοινωνικοποιηθούν και να αναπτύξουν την προσωπικότητα τους µέσα από 

την επαφή τους µε τον πολιτισµό, την τέχνη, τις φυσικές επιστήµες, µε 

ταυτόχρονη καλλιέργεια του πνεύµατος ισότητας των δυο φύλλων και των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  

Τα οφέλη που αποκοµίζουν οι εργαζόµενοι και ιδιαίτερα οι εργαζόµενες 

γυναίκες από την λειτουργία αυτού του θεσµού αφορούν στην αποφόρτιση τους 

από το πιεσµένο πρόγραµµα, στην εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου για όλα τα 

µέλη της οικογενείας απαλλάσσοντας τις εργαζόµενες µητέρες από το άγχος της 

επιλογής µεταξύ των οικογενειακών και επαγγελµατικών τους υποχρεώσεων και 

στη κινητροδότηση τους για επαγγελµατικής ανέλιξη. 
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 Πρόγραµµα «Βοήθεια στο σπίτι» 

Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»  είναι ένα πρόγραµµα κοινωνικής 

προστασίας που υλοποιείται µε την ευθύνη των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και παρέχει µε έναν οργανωµένο και συστηµατικό τρόπο 

δωρεάν υπηρεσίες περίθαλψης κατ’οίκον σε ηλικιωµένα άτοµα και σε άτοµα µε 

αναπηρίες που χρήζουν βοήθεια. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται  στα πλαίσια 

του προγράµµατος είναι συµβουλευτική και ψυχοσυναισθηµατική στήριξη, 

νοσηλευτική µέριµνα, φροντίδα του νοικοκυριού, συντροφιά, µικροαγορές, 

πληρωµή λογαριασµών, βοήθεια στην ατοµική υγιεινή κτλ. Μέχρι το τέλος του 

2003 το πρόγραµµα αυτό είχε αναπτυχθεί σε 1000 ΟΤΑ. 

 

 Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικωµένων (ΚΗΦΗ): 

Τα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων δηµιουργήθηκαν για τη 

φροντίδα των ηλικιωµένων ατόµων µέσα στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους 

περιβάλλον τους επιδιώκοντας την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής τους και 

παράλληλα τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας. και την εναρµόνιση της 

οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής των µελών της οικογένειας που έχουν 

ηλικιωµένο µέλος. Το πρόγραµµα αυτό εφαρµόζεται µε ευθύνη της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και παρέχει υπηρεσίες ηµερήσιας φιλοξενίας στις οποίες 

περιλαµβάνονται νοσηλευτική φροντίδα, φροντίδα για την ικανοποίηση 

πρακτικών αναγκών διαβίωσης, ατοµική υγιεινή, προγράµµατα δηµιουργικής 

απασχόλησης και προγράµµατα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων. Τα ΚΗΦΗ διασυνδέονται σε λειτουργικό επίπεδο µε ΚΑΠΗ που 

ενδεχοµένως υπάρχουν στην ίδια περιοχή και συνεργάζονται µε τοπικούς 

φορείς που παρέχουν παρεµφερείς κοινωνικές υπηρεσίες, µε µονάδες υγείας 

της περιοχής καθώς και µε το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας 

(ΕΚΑΚΒ). 

 

 

►Πως µπορεί να προωθηθεί και να διασφαλιστεί η άσκηση των 

δικαιωµάτων της ισότητας των φύλων?  

 

Η προώθηση και η διασφάλιση της άσκησης των δικαιωµάτων της ισότητας 

φύλων στην απασχόληση περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια5: 

                                                 
5 ΚΕΘΙ, «Οδηγός Καλών Πρακτικών για την Άσκηση των ∆ικαιωµάτων Ισότητας των 
Φύλλων», Αθήνα 2002 
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 Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και συµβουλευτικής για την 

απασχόληση των γυναικών: 

α) Στα Κέντρα Πληροφόρησης και Συµβουλευτικής του ΚΕΘΙ που λειτουργούν 

στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Βόλο και το Ηράκλειο παρέχονται 

συµβουλές προκειµένου να βοηθήσουν τις (άνεργες) γυναίκες στην 

επιτυχηµένη προσπάθεια εξεύρεση εργασίας, την (επαν)ενσωµάτωση των 

γυναικών στην αγορά εργασίας και την ενθάρρυνση της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας. Στα πλαίσια της αποστολής τους περιλαµβάνεται και η 

ψυχο-κοινωνική στήριξη για τις κοινωνικά αποκλεισµένες οµάδες.  

 

Αθήνα:    

Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου,  

106 81 Αθήνα  

Τηλ: 210 38 98 000,  

Φαξ: 210 38 98 079 

e-mail: kethi@kethi.gr 

 

Θεσσαλονίκη:   

Συγγρού 30, 546 30 Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310 517 959, 523 511,  

Φαξ: 2310 524 071 

e-mail: thkethi@otenet.gr 

 

Πάτρα:    

Κανακάρη 101Β, 71 201 Ηράκλειο 

Τηλ:. 2810 341 37, 343 778 

 

 

 

 

 

Φαξ.:2810 343 778 

e-mail: kethipat@otenet.gr   

 

Ηράκλειο:   

1866 αρ. 105, 71201 Ηράκλειο 

Τηλ.: 2810 341 387, 343 778 

Φαξ: 2810 343 778 

e-mail: kethiira@otenet.gr 

 

Βόλος:    

Αναλήψεως; 170, 382 21 Βόλος 

Τηλ.: 24210 78218-9 

Φαξ: 24210 78219 

e-mail: kethivol@otenet.gr  

 

 

β) Στο ∆ίκτυο ∆οµών Στήριξης6 της απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας των 

γυναικών «ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α» το οποίο περιλαµβάνει 12 δοµές που βρίσκονται στην 

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Ηράκλειο Κρήτης, Λάρισα, Καρδίτσα, 

Θράκη, Κυκλάδες, Χαλκίδα, Ρόδο, Κόρινθο, Ν. Ιωνία Μαγνησίας. Οι δοµές 

                                                 
6 www.kethi.gr 
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αυτές που δηµιουργήθηκαν µε πρωτοβουλία του ΚΕΘΙ από τα προγράµµατα , 

NOW, INTEGRA, ADAPT κλπ. και διατήρησαν την ύπαρξη τους και µετά την 

λήξη των προγραµµάτων. Αποτελεί ∆ίκτυο φορέων στήριξης της γυναικείας 

απασχόλησης, για την ανάπτυξη, την διευκόλυνση και την βελτίωση των 

παρεχοµένων υπηρεσιών στις γυναίκες µε τη µορφή µιας σταθερής και 

συστηµατικής συνεργασίας που θα προσφέρει τη δυνατότητα και την ευελιξία 

της επεξεργασίας των θεµάτων και την συµµετοχή στην ανάπτυξη της 

απασχόλησης. Μεταξύ των σκοπών του ∆ικτύου είναι η προώθηση της ισότητας 

των φύλων στην αγορά εργασίας, την προώθηση των γυναικών στην 

αυτοαπασχόληση και στη µισθωτή εργασία, στην ανάπτυξη της ενεργού 

συµµετοχής των γυναικών και η ένταξη τους στο παραγωγικό δυναµικό της 

χώρας κτλ. 

 

ΚΕΘΙ  

Χαριλάου Τρικούπη και 

Βαλτετσίου 

10681 Αθήνα 

τηλ: 210 3898000 

φαξ: 210 3898079 

e-mail: kethi@kethi.gr 

 

 

ΚΑΛΙΠΑΤΕΙΡΑ 

Κέντρο Στήριξης της 

απασχόλησης Ν. ∆ωδεκανήσου 

Πάρκο Ροδίνι, 85100 

Τηλ: 2241 0 39981 

Φαξ: 2241 0 75314 

e-mail: kalipatira@ando.gr 

 

KEKANAM 

Αντωνοπούλου 195, 38221 

Βόλος 

Τηλ: 2421 0 71466 

Φαξ: 2421 071467,/71468 

e-mail: kekanam@hol.gr 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΝΗ 

Καραβαγγέλη και ∆αβάκη 

Συκιές Θεσσαλονίκης 

Τηλ: 231 0621166 

Φαξ: 231 0 630323 

e-mail: 

ergani@athaia.compulink.gr 

 

EURICON 

Τσιµισκή 87, Θεσσαλονίκη 

Τηλ: 231 0 220560/ 286305 

e-mail:manosb@agro.auth.gr 

 

ΤΕ∆Κ . ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

Περιάνδρου 56,  

20100 Κόρινθος 

Τηλ:2741 0 28674/ 85889 

Φαξ: 2741 0 27989 

e-mail: tedk@www-korinth.gr 

 

KΕΕ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

Ολύµπου 39, 54630 Θες/νίκη 
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Τηλ: 231 0 547180/ 553156/ 

547180/ 553156 

e-mail: gkika@dimitra.gr 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

Σταµούλη 9, 43100 Καρδίτσα 

Τηλ:2441 0 71594/ 75141 

e-mail:wck@hol.gr 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

∆ΟΚΠΥ 

∆ήµος Ν. Ιωνίας 

Κρήτης 34-36 

38445 Ν. Ιωνία-Ν. Μαγνησίας 

τηλ:2421 0 82158/85235/ 

65964 

 

 

ACME ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 

Αρεθούσης 123 

34100 Χαλκίδα 

Τηλ: 2221 0 28726/ 84383 

Φαξ: 2221 0 23103 

E-mail: Acme@otenet.gr 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΘΡΑΚΗΣ Ο.Ε. 

Κων/πόλεως 102 

68200 Ν. Ορεστιάδα Έβρου 

Τηλ: 2552 0 26213/29589 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΚ ΝΟΜΟΥ 

ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ –ΗΓΕΜΟΝΗ 

Ερµούπολη 

84100 Σύρος 

Τηλ: 2281 0 85354/6 

 

 
 Παροχή υπηρεσιών νοµικής συµβουλευτικής: 

Για την πρόληψη και την αντιµετώπιση διαφορών που προκύπτουν από την 

εργασιακή σχέση µεταξύ των εργοδοτών και των εργαζοµένων, παρέχονται 

δωρεάν συµβουλευτική και πληροφόρηση κατόπιν ατοµικών προσφυγών τόσο 

σε εργοδότες όσο και στους εργαζόµενους από τους Επιθεωρητές Εργασίας.. Οι 

αρµοδιότητες των Επιθεωρητών Εργασίας είναι πολύ σηµαντικές στο εν λόγω 

πεδίο εξαιτίας της επίτευξης ενός εξωδικαστικού συµβιβασµού και ειρηνικής 

επίλυσης των διαφορών µε την άµεση ικανοποίηση των αξιώσεων. Ακόµη, και οι 

Μονάδες Πληροφόρησης του ΚΕΘΙ στην Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Ηράκλειο, 

έχουν η δυνατότητα να προσφέρουν δωρεάν νοµική συµβουλευτική. 

 

 Παροχή νοµική βοήθειας 

Η παροχή δωρεάν κρατικής νοµικής βοήθειας είναι σπάνια δεδοµένου ότι 

σύµφωνα µε τις δικονοµικές διατάξεις απευθύνεται σε εκείνους  που µπορούν 

διαθέτουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι άποροι.  
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Ο Συνήγορος του Πολίτη7 είναι Ανεξάρτητη Αρχή που ερευνά ατοµικές 

διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δηµοσίων 

υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώµατα ή προσβάλλουν νόµιµα συµφέροντα 

φυσικών ή νοµικών προσώπων. Κάθε πολίτης, πριν καταφύγει στην Αρχή, θα 

πρέπει να έχει έλθει σε επαφή µε τη δηµόσια υπηρεσία µε την οποία σχετίζεται 

η υπόθεση του. Μόνον εφόσον η επαφή αυτή µε τη δηµόσια υπηρεσία δεν έχει 

οδηγήσει σε επίλυση του προβλήµατος µπορεί να καταθέσει αναφορά στον 

Συνήγορο του Πολίτη. Ο Συνήγορος εδρεύει στην Αθήνα και δέχεται αναφορές 

από πολίτες και νοµικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εθνικότητας που αντιµετωπίζουν 

πρόβληµα κατά τη συναλλαγή τους µε κάποια ελληνική δηµόσια υπηρεσία 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η 

διαµεσολάβηση µεταξύ των πολιτών και δηµοσίων υπηρεσιών µε σκοπό τη 

προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης 

και της τήρησης της νοµιµότητας. Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρµόδιος για 

υποθέσεις που αναφέρονται στις υπηρεσίες του δηµοσίου, των οργανισµών 

τοπικής αυτοδιοίκησης (κοινότητες, δήµοι, νοµαρχίες), νοµικά πρόσωπα 

δηµοσίου δικαίου, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, κρατικά νοµικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου, δηµοσίων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άµεσα ή 

έµµεσα το δηµόσιο ,µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος. Εξαιρούνται οι 

Τράπεζες και το Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 

Συνήγορος του Πολίτη: 

Χατζηγιάννη Μέξη 5,  

περιοχή Χίλτον, 115 28 

Τηλ. εξυπηρέτησης κοινού:  210 72 89600 

Ώρες λειτουργίας:    8:30 -14:00 

 

 

 ∆ικαστική διαδικασία  

Αναφορικά µε τη διαδικασία στα πολιτικά δικαστήρια, τα συνδικάτα 

νοµιµοποιούνται ενεργητικά αφενός να ασκούν υπέρ των µελών τους τα 

δικαιώµατα που απορρέουν από συλλογικές συµβάσεις ή διαιτητικές 

αποφάσεις εκτός αν τα µέλη έχουν ρητά εκδηλώσει την αντίθεση τους , και 

                                                 
7 www.synigoros.gr 
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αφετέρου να  παρεµβαίνουν υπέρ των µελών τους σε οποιαδήποτε δίκη που 

αυτά έχουν αρχίσει αλλά και σε κάθε δίκη που αφορά την ερµηνεία ή την 

εφαρµογή της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία µετέχουν για την 

προστασία του συλλογικού συµφέροντος που παρουσιάζει η έκβαση της δίκης.  

 

Οι εργαζόµενοι µπορούν να ζητήσουν τα ποσά που δεν τους καταβάλλονται 

λόγω παράνοµων ρητρών µε αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων αλλά οι 

ρήτρες παραµένουν ισχυρές. Συνολικά, οι δικαστικές διαδικασίες διαρκούν 

1έως 2 χρόνια για την έκδοση δικαστικής απόφασης στον πρώτο βαθµό 

δικαιοδοσίας. 

 

Η νοµική προστασία των γυναικών από εκδικητικά µέτρα του εργοδότη 

διασφαλίζεται αφού  στην περίπτωση της άδειας µητρότητας απαγορεύεται η 

απόλυση  και δεν έχει απολύτως καµία ισχύ και εγκυρότητα, εκτός κι αν 

υπάρχει σοβαρός λόγος κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, µέσα στην περίοδο 

που ακολουθεί τη λοχεία ή και αργότερα κατά τη διάρκεια απουσίας λόγω 

ασθένειας που προκλήθηκε από την εγκυµοσύνη ή τη λοχεία. Στη περίπτωση 

«σοβαρού λόγου» που να δικαιολογεί τη λύση της σύµβασης πρέπει να 

δικαιολογείται µε έγγραφο τρόπο και να υποβληθεί στην Επιθεώρηση 

Εργασίας. Στην περίπτωση της γονικής άδειας η διακοπή της απασχόλησης 

λόγω άσκησης του δικαιώµατος της γονικής άδειας είναι άκυρη και χωρίς ισχύ. 

Ο εργαζόµενος έχει το δικαίωµα να ξαναγυρίσει µετά το τέλος της γονικής 

άδειας στην ίδια ή παρόµοια θέση που όµως δεν µπορεί να είναι κατώτερη από 

εκείνη που είχε ο εργαζόµενος πριν τη γονική άδεια. 

 

∆εν προβλέπονται ποινικές κυρώσεις από την ελληνική νοµοθεσία αλλά στην 

περίπτωση  της µη τήρησης της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων 

προβλέπει ποινικές κυρώσεις για τους εργοδότες που την παραβιάζουν. 

Οποιαδήποτε παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας συµπεριλαµβανοµένης και 

της ισότητας των φύλων τιµωρείται σύµφωνα µε µια γενική ρήτρα µε ποινή 

φυλάκισης και / η του χρηµατικού προστίµου εκτός και αν προβλέπεται 

διαφορετικά από άλλους ειδικές νοµικές ρυθµίσεις. Η επιβολή διοικητικών 

κυρώσεων γίνεται από τους Επιθεωρητές Εργασίας οι οποίοι έχουν την 

αρµοδιότητα για την επιβολή υψηλών χρηµατικών προστίµων για κάθε 

παράβαση της εργατικής νοµοθεσίας συµπεριλαµβανοµένης και της ισότητας 

των φύλων. 
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Αναφορικά µε το βάρος της απόδειξης, το Π.∆. 105/2003 σχετικά µε το «Βάρος 

της αποδείξεως σε περιπτώσεις διακριτικής µεταχειρίσεως λόγω φύλου» 

στοχεύει στην εξασφάλιση αποτελεσµατικότερων µέτρων τα οποία επιτρέπουν σε 

κάθε άτοµο που κρίνει ότι θίγεται από την µη εφαρµογή υπέρ αυτού της αρχής 

της ίσης µεταχείρισης, να διεκδικεί τα δικαιώµατα του δια µέσου της 

δικαστικής οδού, ύστερα από ενδεχοµένη προσφυγή σε άλλες αρµόδιες αρχές. 

Λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα ώστε όταν ένα πρόσωπο κρίνει ότι θίγεται  από 

τη µη τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης και παρουσιάζει ενώπιον του 

δικαστηρίου ή άλλης αρµόδιας αρχής, πραγµατικά περιστατικά από τα οποία 

τεκµαίρεται η ύπαρξη έµµεσης διάκρισης, να επιβάλλεται στον εναγόµενο να 

αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ισότητας. Σε περίπτωση που 

εναπόκειται στο δικαστήριο ή σε άλλη αρµόδια αρχή δεν χρειάζεται να ληφθούν 

τα σχετικά µέτρα. 

 

 

►Ποίοι είναι οι αρµόδιοι µηχανισµοί για τον έλεγχο της εφαρµογή της 

νοµοθεσίας αναφορικά µε την ισότητα των φύλων στην απασχόληση? 

 

 Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) υπάγεται στο Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άρχισε να λειτουργεί από το 

1999. Οι υπηρεσίες του είναι διαθέσιµες µέσω του Επιθεωρητή 

Εργασίας προκείµενου να βοηθήσουν και να συµπαρασταθούν στην 

λύση του προβλήµατος σε ότι αφορά τις εργασιακές του σχέσεις. Το 

Σ.ΕΠ.Ε χωρίζει τις αρµοδιότητες του σε δυο τµήµατα: α) Τµήµα 

Κοινωνικής Ευθύνης και β) Τµήµα Τεχνικής και Υγειονοµικής 

Επιθεώρησης. Οι εργαζόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν και να 

καταγγείλουν τα προβλήµατα που υπάρχουν το χώρο εργασίας και τον 

χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό. Το πρώτο τµήµα επιλαµβάνεται 

υποθέσεις που αφορούν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που διέπουν 

την εργασιακή σχέση, τις αποδοχές, τα χρονικά όρια της εργασίας, 

προστασία µητρότητας και πατρότητας, την µερική απασχόληση, άδεια, 

επιδόµατα κτλ. Η αποστολή του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας είναι 

να συµβουλεύει, να ελέγχει και να επιβάλλει κυρώσεις (διοικητικές 

άµεσα, ποινικές µέσω των αρµόδιων δικαστηρίων)..  

Σ.ΕΠ.Ε: 
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Tηλ. Ενηµέρωσης:  210 29042004 

e-mail:   ypersepe@otenet.gr 

 

 Το Nοµικό Tµήµα της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας η οποία είναι 

αρµόδια για την προώθηση και πραγµατοποίηση της νοµικής και 

ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς, πολιτικό, 

οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό. 

 

Γενική Γραµµατεία Ισότητας: 

∆ραγατσανίου 8 Πλ. Κλαυθµωνος,  

105 59 Αθήνα,  

Τηλ: 210 33 15 291-5 εσωτ. 126 

 

 

 

►Ποιοι µηχανισµοί είναι αρµόδιοι για την προώθησης της ισότητας 

φύλων στην Ελλάδα? 

 

Οι θεσµοί που έχουν την αρµοδιότητα για την ανάπτυξης, προαγωγή, 

προώθηση  και πρακτική υλοποίηση της αρχής της ισότητας των φύλων είναι οι 

ακόλουθοι: 

 

 Γενική Γραµµατεία Ισότητας 

Η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης συστήθηκε το 1985 και είναι αρµόδια 

για την προώθηση και πραγµατοποίηση της νοµικής και ουσιαστικής ισότητας 

των φύλων σε όλους τους τοµείς, πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό. 

Ο σκοπός αυτός προωθείται µε την ενσωµάτωση της αρχής της ισότητας των δυο 

φύλων στο σύνολο των εθνικών πολιτικών δράσεων και την ανάπτυξη 

εξειδικευµένων παρεµβάσεων µε στόχο να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να 

εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες µεταξύ αυτών και γυναικών. 

 

 Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) 

Το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας είναι νοµικό πρόσωπο Ιδιωτικού 

∆ικαίου το οποίο εποπτεύεται από την Γενική Γραµµατεία Ισότητας του 

Υπουργείου Εσωτερικών µε στόχο να στηρίξει, να εξειδικεύσει και να 
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τεκµηριώσει επιστηµονικά όλες τις πολιτικές ισότητας και να προωθήσει τις 

γυναίκες σε όλους τους τοµείς της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ζωής 

µέσα στο πλαίσιο της πολιτικής που καθορίζεται από την ΓΓΙ. Επίσης, στα 

πλαίσια του ΚΕΘΙ λειτουργούν παραρτήµατα στην Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο 

και Ηράκλειος καθώς και Κέντρα Πληροφόρησης γυναικών µε Μονάδα 

Πληροφόρησης ή Συµβουλευτικής Στήριξης Γυναικών για την Απασχόληση και 

την Κοινωνική Ένταξη και Μονάδα Τεκµηρίωσης.  

 

 Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας 

Το 2000 θεσµοθετήθηκαν δεκατρείς Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας που 

λειτουργούν στις έδρες των περιφερειών της χώρας µε στόχο να αναπτυχθεί και 

να υλοποιηθεί µια αποτελεσµατική πολιτική για την ισότητα ευκαιριών µεταξύ 

των δυο φύλων η οποία απαιτεί ουσιαστική συνεργασία και συµµετοχή όλων 

των τοπικών και περιφερειακών παραγόντων. 

 
 Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:   

Γραµµή Ενηµέρωσης 800-1111011 
 

Η δωρεάν γραµµή ενηµέρωσης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας αναφέρεται σε προγράµµατα που υλοποιεί το επιχειρησιακό 

πρόγραµµα «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» και συµβάλλει στη 

δηµιουργία  ίσων ευκαιριών απασχόλησης και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναµικού που απευθύνονται σε ανέργους, σε ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, και 

σε εργαζόµενους. 
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IΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ 

 
 Γενική Γραµµατεία Ισότητας    www.isotita.gr 

 

 Κέντρο Έρευνας για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ)  www.kethi.gr 

 

 Γενική Συνοµοσπονδία Εργαζοµένων Ελλάδας  

(ΓΣΕΕ)       www.gsee.gr 

 

 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων:  www.ypepth.gr 

 

 Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και  

Αποκέντρωσης:      www.ypesda.gr 

 

 Υπουργείο Απασχόλησης και  

Κοινωνικής Προστασίας:    www.laborministry.gr 

 

 Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας:   www.mohaw.gr 

 

 Συνήγορος του Πολίτη:    www.synigoros.gr 
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