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                                 Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών “Διοτίμα” 

Μαρία Λιάπη  

Δήμητρα Αντωνοπούλου 
 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΩΜΑΣΩΗ 

ΣΟΤ ΦΑΜΑΣΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑΜΕΑ ΣΑ ΥΤΛΑ 

ΣΙ ΤΛΛΟΓΙΚΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΕΙ  

 

 
 
 
 

 

 

"Σο παρόν δελτίο δθμιουργικθκε με τθν οικονομικι ςτιριξθ του προγράμματοσ PROGRESS τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σο περιεχόμενο τθσ παροφςασ ζκδοςθσ αποτελεί εξολοκλιρου ευκφνθ του 

Ινςτιτοφτου Εργαςίασ Κφπρου (ΙΝΕΚ-ΠΕΟ) και ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να κεωρθκεί ότι 

αντικατοπτρίηει τισ απόψεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ." 
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Πρόλογος 

 

Αυτό το εγχειρίδιο δθμιουργικθκε ςτο πλαίςιο του ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Progress με 

τίτλο «Γεφυρϊνοντασ το Χάςμα Αμοιβισ Μεταξφ των Φφλων. Διακρατικι ςυνεργαςία - Κφπρου 

- Ελλάδασ - Ρορτογαλίασ» (“Bridging the Gender Pay Gap. Transnational cooperation – Cyprus – 

Greece – Portugal”) 2014-2016, με τθ διακρατικι ςφμπραξθ που ςυνίςταται από τουσ 

ακόλουκουσ εταίρουσ:   

Συντονιςτισ του ζργου: Ινςτιτοφτο Εργαςίασ Κφπρου τθσ Ραγκφπριασ Εργατικισ Ομοςπονδίασ 

(ΙΝΕΚ-ΡΕΟ), Κφπροσ 

Συντεχνία Υπαλλιλων Δθμοςίων Κζντρων και Ξενοδοχείων (ΣΥΞΚΑ-ΡΕΟ), Κφπροσ.  

Κζντρο Γυναικείων Μελετϊν και Ερευνϊν ΔΙΟΤΙΜΑ, Ελλάδα.  

Ινςτιτοφτο Εργαςίασ Γενικισ Συνομοςπονδίασ Εργατϊν Ελλάδασ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), Ελλάδα.  

Γενικι Συνομοςπονδία Ρορτογάλων Εργαηομζνων (CGTP–IN), Ρορτογαλία.  

Επιτροπι Ιςότθτασ των Φφλων ςτθν Απαςχόλθςθ και ςτθν Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ, 

Κφπροσ.  
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Στόχοι και Δομι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ  
 
Υπό τον τίτλο "Ενςωμάτωςθ του Χάςματοσ Αμοιβϊν ανάμεςα ςτα Φφλα ςτισ Συλλογικζσ 
διαπραγματεφςεισ" ζχει ςυγγραφεί το παρόν εκπαιδευτικό υλικό που ςκοπό ζχει να παράςχει 
βαςικζσ πλθροφορίεσ, πρακτικζσ οδθγίεσ και παραδείγματα, με κφριο ςτόχο: 

•  τθν ενθμζρωςθ ςχετικά με τθ ςθμαςία τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτισ 
ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ και τθν εκπαίδευςθ για το πϊσ μπορεί να επιτευχκεί αυτι θ 
ενςωμάτωςθ   

 τθ ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τθ ςθμαςία τθσ διαπραγμάτευςθσ ςτθν προϊκθςθ τθσ 
ιςότθτασ των φφλων  

• τθν αλλαγι τθσ διαπραγματευτικισ ατηζντασ με τθν ειςαγωγι κεμάτων ιςότθτασ των 
φφλων και ιςότθτασ αμοιβϊν, μεταξφ άλλων ςε τομείσ όπωσ θ ςυμφιλίωςθ οικογζνειασ και 
εργαςίασ   
• τθ ςυνειδθτοποίθςθ ότι για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων των εργαηομζνων κα πρζπει 
να αναηθτθκοφν νζοι εταίροι και ςφμμαχοι  

 
Το υλικό μπορεί να κεωρθκεί ζνα "μενοφ" με δυνατότθτα επιλογισ. Ζτςι, οι ίδιοι οι 
εκπαιδευτζσ/τριεσ μποροφν και πρζπει να αποφαςίςουν ποια μζρθ/κζματα είναι τα πιο 
ςθμαντικά για τθ δικι τουσ ομάδα ςτόχο και να δθμιουργιςουν το δικό τουσ εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα, με βάςθ το υλικό αυτό, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων.   
 
Δομι εκπαιδευτικοφ υλικοφ  
 
Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό ζχει δθμιουργθκεί για εκπαιδευτζσ/τριεσ και μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο ςε ςεμινάρια ςυνδικάτων ςχετικά με τισ 
διαπραγματεφςεισ και επίςθσ για άλλεσ διαδικαςίεσ  διαβοφλευςθσ, κακϊσ και για τθν 
υποςτιριξθ των δικαιωμάτων των εργαηόμενων γυναικϊν. 
Ρεριλαμβάνει τρεισ (3) κφριεσ Ενότθτεσ: 
 
1θ Ενότθτα: Σχετικά με το χάςμα αμοιβϊν μεταξφ των φφλων  
2θ Ενότθτα: Εργαλεία για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ αμοιβισ των δφο φφλων  
3θ Ενότθτα: Εκπαίδευςθ για τισ ομάδεσ διαπραγμάτευςθσ  
 
  

 

 
 
 

 



 

P
ag

e4
 

1θ ΕΝΟΤΘΤΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΦΥΛΩΝ  
 
Θ ΑΧΘ ΤΘΣ ΙΣΘΣ ΑΜΟΙΒΘΣ 

 

Θ αρχι τθσ ίςθσ αμοιβισ για ίςθ εργαςία μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν ενςωματϊκθκε ςτθν 

ευρωπαϊκι νομοκεςία ιδθ από τθ Συνκικθ τθσ ϊμθσ, με το κείμενο για τθν ίδρυςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ το 1957. Το υπόβακρο για τθ διάταξθ τθσ ϊμθσ ιταν θ πρωτοβουλία τθσ 

Γαλλίασ για τθν αποφυγι του ακζμιτου ανταγωνιςμοφ μεταξφ των χωρϊν (Weiler, 1994). Θ 

Σφμβαςθ τθσ ΔΟΕ 100 του 1951 αναφζρεται επίςθσ ςτθν αρχι τθσ ίςθσ αμοιβισ για «εργαςία 

ίςθσ αξίασ». Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, θ αρχι τθσ «ίςθσ αμοιβισ για εργαςία ίςθσ αξίασ» τζκθκε 

ςε εφαρμογι μόνο με τθν Οδθγία περί Κςθσ Αμοιβισ το 1975. Θ Οδθγία επζβαλε επίςθσ 

απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με το περιεχόμενο των ςυςτθμάτων ταξινόμθςθσ των επαγγελμάτων. 

 
Η Σφμβαςθ Ίςθσ Αμοιβισ, 1951, (No.100), ζνα από τα οκτϊ βαςικά διεκνι πρότυπα εργαςίασ, 
επιδιϊκει να αντιμετωπίςει τισ διακρίςεισ όςον αφορά τισ αμοιβζσ, διαςφαλίηοντασ ότι οι 
γυναίκεσ και οι άνδρεσ λαμβάνουν ίςθ αμοιβι, όχι μόνο για τθν ίδια ι παρόμοια εργαςία, 
αλλά και για εργαςία  ίςθσ αξίασ.  
 

Το κζμα τθσ διάκριςθσ των αμοιβϊν οδιγθςε ςτθν εκτεταμζνθ νομολογία του Δικαςτθρίου 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. Το Δικαςτιριο των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ανζπτυξε τισ 

βαςικζσ απαιτιςεισ για τισ ταξινομιςεισ ςτισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ: διαφάνεια και ουδζτερθ 

ωσ προσ το φφλο επιλογι των παραγόντων, εφαρμογι των ςυντελεςτϊν και ςφνκεςθ του όλου 

ςυςτιματοσ (Weiler, 2001). 

 

Στθν ΕΕ εξακολουκεί να υπάρχει ζνα επίμονο χάςμα αμοιβϊν μεταξφ των φφλων, και ςε 

οριςμζνεσ χϊρεσ θ διεφρυνςθ του χάςματοσ αμοιβϊν μεταξφ των φφλων είναι καταφανισ. 

Αυτι θ ζντονθ επιμονι του χάςματοσ αμοιβϊν μεταξφ των δφο φφλων κακιςτά προφανζσ ότι 

ζνα τόςο περίπλοκο κζμα μπορεί να αντιμετωπιςτεί μόνο εάν ενταχκεί ςε μια ςυνολικι 

προςζγγιςθ. Θ πλθρωμι ςυνίςταται από διάφορα ςτοιχεία, όπωσ οι διαφορζσ ςτον βαςικό 

μιςκό, τθ ςχετιηόμενθ με τθν απόδοςθ αμοιβι, τα μπόνουσ, τθ ςχετιηόμενθ με τα κζρδθ 

αμοιβι, τθ ςχετιηόμενθ με τθν αρχαιότθτα αμοιβι. Θ ζρευνα αποδεικνφει ότι θ κζςθ αμοιβισ 

ςυνδζεται ςτενά με τθν κοινωνικι κζςθ.  

Οι βελτιϊςεισ, για παράδειγμα, ςτο βαςικό μιςκό (που αποτελεί τον κφριο ςτόχο τθσ 

προςζγγιςθσ ίςθσ αμοιβισ για ίςθ ι ςυγκρίςιμθ εργαςία) οδθγοφν ςυχνά ςε νζεσ διαφορζσ ςε 

άλλα ςτοιχεία τθσ αμοιβισ. Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςτεί το χάςμα αμοιβϊν μεταξφ των 

φφλων, κα πρζπει να βρίςκονται ςτο επίκεντρο τόςο θ δομι τθσ ςυνολικισ αμοιβισ όςο και ο 

προςδιοριςμόσ τθσ αμοιβισ. 
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Αν και το χάςμα αμοιβϊν μεταξφ των φφλων δεν μπορεί να μειωκεί μόνο μζςω των 

ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων, είναι ςθμαντικό να παρακολουκοφνται και να αξιολογοφνται 

όλα τα ςτοιχεία προςδιοριςμοφ των αμοιβϊν, και ιδιαίτερα θ δυναμικι τθσ δομισ τθσ 

αμοιβισ, που επαναπροςδιορίηει τισ κζςεισ ςχετικισ αμοιβισ για ομάδεσ εργαηομζνων, ακόμθ 

και όταν τροποποιοφνται και βελτιϊνονται ςυγκεκριμζνοι κανονιςμοί. 

 

ΤΙ ΚΑΛΥΡΤΕΙ Ο ΟΟΣ “ΑΜΟΙΒΘ”;  

 

Για να προςδιοριςτεί εάν θ αμοιβι είναι ίςθ, είναι ςθμαντικό να ςυγκρικοφν όλα τα ςτοιχεία 

του πακζτου αποδοχϊν. Για να επιτευχκεί θ ιςότθτα ςτο χϊρο εργαςίασ, ο όροσ "αμοιβι" κα 

πρζπει να ζχει τθν ευρφτερθ δυνατι ζννοια. Είναι ζνασ όροσ που πθγαίνει πολφ πιο πζρα από 

το βαςικό πακζτο αποδοχϊν, ϊςτε να ςυμπεριλάβει «οποιεςδιποτε επιπρόςκετεσ απολαβζσ», 

είτε καταβάλλονται «άμεςα ι ζμμεςα» και «ςε χριμα ι ςε είδοσ». Ρεριλαμβάνει επίςθσ τισ 

πλθρωμζσ ι τα οφζλθ που λαμβάνονται τακτικά αλλά και μόνο περιςταςιακά. 

Θ αμοιβι περιλαμβάνει για παράδειγμα τισ υπερωρίεσ και τισ καταβολζσ μπόνουσ, τισ 

εταιρικζσ μετοχζσ και τα οικογενειακά επιδόματα που καταβάλλονται από τον εργοδότθ, 

κακϊσ και παροχζσ ςε είδοσ, όπωσ θ προμικεια και το πλφςιμο των ροφχων εργαςίασ. Ο 

βαςικόσ ι κατϊτατοσ μιςκόσ είναι ςυχνά ζνα μικρό μόνο μζροσ των ςυνολικϊν απολαβϊν και 

οφελϊν που λαμβάνει ζνασ εργαηόμενοσ. Ωσ εκ τοφτου, εάν υπάρχει ιςότθτα μόνο ςτο ποςό 

του τακτικοφ, βαςικοφ ι κατϊτατου μιςκοφ, και όχι ςε ςχζςθ με άλλεσ, ςχετιηόμενεσ με τθν 

εργαςία πλθρωμζσ ι οφζλθ, οι διακρίςεισ κα διαιωνίηονται. Άλλα ςτοιχεία αμοιβισ, όπωσ τα 

επιδόματα, μπορεί να είναι ςθμαντικά και κα πρζπει να παρζχονται ςτουσ εργαηόμενουσ 

χωρίσ διακρίςεισ που βαςίηονται  ςτο φφλο.      

Ο προςδιοριςμόσ τθσ «αμοιβισ» ςτθ Σφμβαςθ Αρ. 100 κακιςτά ςαφζσ ότι οι εν λόγω πλθρωμζσ 

είναι αυτζσ που προκφπτουν από τθν απαςχόλθςθ του εργαηομζνου/θσ. Ωσ εκ τοφτου, όςον 

αφορά τισ παροχζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, καλφπτονται από τθ Σφμβαςθ εκείνεσ που 

χρθματοδοτοφνται από τον εργοδότθ ι τθ ςχετικι βιομθχανία, ενϊ δεν καλφπτονται εκείνεσ 

που καταβάλλονται μζςω των δθμόςιων ςυςτθμάτων κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 

Ενδεικτικόσ κατάλογοσ ςτοιχείων αμοιβισ 

 
Βαςικόσ Μιςκόσ  
Κατϊτατοσ μιςκόσ  
Τακτικόσ μιςκόσ 
Ρλθρωμι υπερωριϊν  
Μπόνουσ παραγωγικότθτασ  
Ρλθρωμζσ αποδοτικότθτασ  
Χρονοεπίδομα  
Επίδομα οικογενειακό, τζκνων ι 

Οδοιπορικά ζξοδα ι αποηθμίωςθ 
Ραροχι αυτοκινιτου  
Ραροχι διαμονισ ι ςχετικό επίδομα 
Ραροχι ρουχιςμοφ ι ςχετικό επίδομα 
Ρρομικεια 
Αςφάλεια ηωισ  
Κοινωνικι αςφάλιςθ μζςω εργοδότθ  
Μετοχζσ ι κζρδθ τθσ εταιρείασ  
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οικογενειακϊν βαρϊν  
Ρουρμπουάρ/φιλοδωριματα  
Ρλφςιμο ροφχων ι ςχετικό επίδομα 
 

Ραροχι τροφίμων ι ςχετικό επίδομα 
 
 

ΕΞΑΛΕΙΨΘ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ: Ο ΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ1  
 

Οι κοινωνικοί εταίροι ζχουν να διαδραματίςουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ 

και ειδικότερα ςτθν εξάλειψθ του χάςματοσ αμοιβισ μεταξφ των φφλων.  

Οι μθχανιςμοί για τθν προϊκθςθ του διαλόγου ςχετικά με τθν ιςότθτα των φφλων φαίνεται να 
κακορίηεται κατά πολφ από τθν δομι των εκνικϊν εργαςιακϊν ςχζςεων, κακϊσ και από τθ 
φφςθ και τθ λειτουργία των φορζων ιςότθτασ. Το είδοσ τθσ δράςθσ που αναλαμβάνεται μζςω 
του κοινωνικοφ διαλόγου και από τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ ποικίλει και μερικζσ φορζσ 
κακορίηεται από τισ νομικζσ απαιτιςεισ που επιβάλλονται ςτουσ εργοδότεσ και τουσ 
κοινωνικοφσ εταίρουσ. Συχνά περιλαμβάνει τθ διαπραγμάτευςθ των διατάξεων περί ιςότθτασ 
των φφλων ι ολόκλθρεσ ςυμφωνίεσ ςχετικά με τθν ιςότθτα, κάποια μορφι παρακολοφκθςθσ 
των νόμων και των πολιτικϊν ςχετικά με τισ πρακτικζσ ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων ςτο 
χϊρο εργαςίασ, τθν υποβολι εκκζςεων ςχετικά με μζτρα για τθν ιςότθτα, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των αναλυτικϊν ςτοιχείων ωσ προσ το φφλο για τθν αγορά εργαςίασ 
και τον χϊρο εργαςίασ, κακϊσ και τισ διατάξεισ περί ςυλλογικϊν ςυμβάςεων. Ρολλοί 
ςυνδικαλιςτικοί φορείσ αναλαμβάνουν να δθμιουργιςουν κακοδθγθτικό υλικό, πρακτικά 
εργαλεία, εγχειρίδια, κϊδικεσ δεοντολογίασ, παρζχουν ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ι 
διενεργοφν ζρευνεσ. 
 Ζνα άλλο είδοσ δράςθσ είναι προςανατολιςμζνο ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ, τθν εκπαίδευςθ, τθν 
ανταλλαγι εμπειριϊν και τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων των μελϊν των ςυνδικαλιςτικϊν φορζων. 
Οριςμζνεσ από τισ δράςεισ κοινωνικοφ διαλόγου ζχουν επίςθσ ωσ ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ 
ςυγκεκριμζνων ηθτθμάτων, όπωσ θ προϊκθςθ ελαςτικϊν ςυςτθμάτων εργαςίασ με ςτόχο να 
διευκολυνκεί θ ςυμφιλίωςθ τθσ επαγγελματικισ και ιδιωτικισ ηωισ ι να αντιμετωπιςτεί το 
μιςκολογικό χάςμα μεταξφ των δφο φφλων. 
  
Οι ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ είναι το πιο ιςχυρό μζςο δράςθσ των κοινωνικϊν εταίρων. 

Κακϊσ αποτελοφν το κφριο μζςο για τον κακοριςμό των όρων και των ςυνκθκϊν εργαςίασ, 

προβλζπεται ότι οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ςε εκνικό, κλαδικό ι ςε επίπεδο επιχείρθςθσ, κα 

αποτελζςουν ζνα βαςικό μζςο για τθν υλοποίθςθ των ςυμβάςεων τθσ ΔΟΕ και των οδθγιϊν 

τθσ ΕΕ. Οι ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ ζχουν αναγνωριςτεί ωσ ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ 

                                                           
1 Απόςπαςμα από τθ μελζτθ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2015) “Strengthening Social Dialogue to tackle discrimination in 

employment  PART  B’ International review of measures taken to promote equality between men and women in 

employment with particular emphasis on the gender pay gap”. Συγγραφζασ: Constance Thomas, International 

Expert, international labour standards specialist, former senior official from the International Labour Office.   
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για τθν εξάλειψθ του μιςκολογικοφ χάςματοσ μεταξφ των φφλων. Πςο ευρφτερο είναι το 

επίπεδο και θ κάλυψθ των διαπραγματεφςεων, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ επίπτωςθ ςτθ μείωςθ 

των ανιςοτιτων ςτισ αμοιβζσ. Από τθν άλλθ πλευρά, υπάρχουν ενδείξεισ ότι ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ διαιωνίηουν το χάςμα μεταξφ των φφλων, 

κακϊσ περιλαμβάνουν διατάξεισ που επθρεάηουν αρνθτικά τισ γυναίκεσ. Θ επανεξζταςθ 

μπορεί να πραγματοποιθκεί από τουσ ίδιουσ τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ, και ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ οι ςυμφωνίεσ ανακεωροφνται επίςθσ και από τουσ υπαλλιλουσ ςτον τομζα τθσ 

εργαςίασ ι τθσ ιςότθτασ. Ζτςι, ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ βρίςκονται ςε εξζλιξθ 

προςπάκειεσ για να επανεξεταςτοφν οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ, με ςτόχο τθν άρςθ των 

προκαταλιψεων λόγω φφλου. Στισ περιςςότερεσ χϊρεσ οι εργοδοτικζσ οργανϊςεισ και τα 

ςυνδικάτα αντιμετωπίηουν τα κζματα ιςότθτασ και μζςα ςτισ δικζσ τουσ δομζσ. Για 

παράδειγμα, τα ςυνδικάτα μποροφν να δθμιουργιςουν δομζσ ιςότθτασ, να αναλάβουν 

μελζτεσ ι τθν παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, να αναλάβουν 

τθ νομικι εκπροςϊπθςθ ι να ενεργιςουν τα ίδια. Οι οργανϊςεισ των εργοδοτϊν προωκοφν 

τθν ανταλλαγι εμπειριϊν, τθν ενκάρρυνςθ τθσ εκελοντικισ δράςθσ μαηί με τθ ςυμμόρφωςθ.    

Θ κακοδιγθςθ και οι πολιτικζσ που ςτοχεφουν ςτθν ιςότθτα ευκαιριϊν και τθν ίςθ μεταχείριςθ 

καλφπτουν ςυνικωσ τθ διάςταςθ τθσ θκικισ διαχείριςθσ, τθ διαμόρφωςθ μιασ πολιτικισ 

ιςότθτασ και τθν ανάπτυξθ ενόσ ςχεδίου δράςθσ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: τισ διαςτάςεισ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν αμοιβι, τθν κατάρτιςθ, το εργαςιακό περιβάλλον και τθν 

αξιολόγθςθ και τθ διαχείριςθ των καταγγελιϊν. Για παράδειγμα, αντιμετωπίηουν τον τρόπο 

προετοιμαςίασ και δθμοςιοποίθςθσ μιασ κενισ κζςθσ εργαςίασ, τθν πρόςλθψθ, τθν επιλογι,  

τθ διαδικαςία μετάκεςθσ και προαγωγισ, τισ ταξινομιςεισ και εκτιμιςεισ των μιςκϊν, τισ 

παροχζσ και τα επιδόματα, τισ άδειεσ μθτρότθτασ και πατρότθτασ, άλλεσ διατάξεισ που 

ςυνδυάηουν τθν εργαςία και τθν οικογζνεια, τθ ςεξουαλικι ι άλλεσ μορφζσ παρενόχλθςθσ, τισ 

ευκαιρίεσ κατάρτιςθσ, τθν εξζλιξθ τθσ ςταδιοδρομίασ, τισ πολιτικζσ κινθτικότθτασ και τισ 

διαδικαςίεσ απόλυςθσ. Θ παρακολοφκθςθ και θ αναςκόπθςθ τθσ πολιτικισ και ο ςχεδιαςμόσ 

με κακοριςμό των ςτόχων εμφανίηονται πλζον ςτισ περιςςότερεσ πολιτικζσ κακοδιγθςθσ. 

Ρολλζσ ςτρζφονται ςτθν ενίςχυςθ των ικανοτιτων των διευκυντϊν ι των υπαλλιλων και τθν 

ενθμζρωςθ και διαβοφλευςθ με τουσ εργαηόμενουσ/εσ. Μερικζσ παρζχουν παραδείγματα τθσ 

δράςθσ που αποτελεί τθν ελάχιςτθ, καλι και βζλτιςτθ πρακτικι. Ωσ βοικεια ςτθν εφαρμογι 

του υλικοφ κακοδιγθςθσ, ςυχνά περιλαμβάνονται λίςτεσ ελζγχου για κακεμία από τισ 

πρακτικζσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, όπωσ οι προςλιψεισ, κ.λπ.  

Ρολλζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ εςτιάηονται μόνο ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των αμοιβϊν 

ςτον χϊρο εργαςίασ. Αυτζσ οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ αφοροφν ςυνικωσ τουσ ακόλουκουσ 

τομείσ: τθ δθμιουργία επιτροπϊν ίςθσ αμοιβισ ςτον χϊρο εργαςίασ, τον οριςμό εννοιϊν, τθν 

επανεξζταςθ τθσ διάρκρωςθσ των αμοιβϊν και τθσ ταξινόμθςθσ των κζςεων εργαςίασ, τθν 

αναγνϊριςθ του χάςματοσ αμοιβισ, τον προςδιοριςμό των αιτίων του χάςματοσ αμοιβισ ςτθν 
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επιχείρθςθ, τον κακοριςμό του τρόπου λιψθσ διορκωτικϊν μζτρων, αναλαμβάνοντασ τθν 

αξιολόγθςθ των εργαςιϊν για τθν εκτίμθςθ τθσ αξίασ των κζςεων εργαςίασ και τθν 

εξαςφάλιςθ των παραγόντων αξιολόγθςθσ των κζςεων εργαςίασ, και το ότι θ ςτάκμιςθ είναι 

απαλλαγμζνθ από προκαταλιψεισ λόγω φφλου. Σε όλα τα ςθμεία τθσ διαδικαςίασ τονίηεται θ 

ςθμαςία τθσ επικοινωνίασ των εργαηομζνων με τθ διοίκθςθ. Πλο και περιςςότερεσ 

ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ και ςτόχοι προτείνεται να αναφζρονται ςτθν ίςθ αμοιβι για εργαςία 

ίςθσ αξίασ. Μάλιςτα μεγάλο μζροσ του κακοδθγθτικοφ υλικοφ χρθςιμοποιεί τον όρο τθσ ίδιασ 

αμοιβισ για να υποδθλϊςει ότι προωκείται θ ίςθ αξία και θ δικαιοςφνθ ςτθν αμοιβι. Το υλικό 

κακοδιγθςθσ επικεντρϊνεται όλο και περιςςότερο ςτθν παροχι βοικειασ για τθν ανάλθψθ 

των ενίοτε περίπλοκων εργαςιϊν μζτρθςθσ του χάςματοσ αμοιβισ και τθ διόρκωςθ των 

δομϊν αμοιβισ και των ςυςτθμάτων ταξινόμθςθσ των επαγγελμάτων.   

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ: ΕΝΑ 
ΕΡΕΤΟΙΟ ΔΑΣΕΩΝ 
 

Το πρόςφατο πλαίςιο πολιτικισ τθσ ΕΕ  
Ζχει παρατθρθκεί μια ςθμαντικι διαφοροποίθςθ ςτο «ςτυλ διακυβζρνθςθσ» τθσ ΕΕ όςον 

αφορά τθν ιςότθτα των αμοιβϊν. Πταν προςπακοφμε να εξθγιςουμε το γιατί το χάςμα 

αμοιβϊν είναι επίμονο δεν κα πρζπει να μασ διαφφγει αυτι θ διαφοροποίθςθ διακυβζρνθςθσ 

τθσ ΕΕ: ςτθν παλιά προςζγγιςθ διακυβζρνθςθσ με τον νόμο, και τθ ςχετικά πρόςφατθ 

επικράτθςθ τθσ νζασ προςζγγιςθσ διακυβζρνθςθσ με αρικμοφσ/δείκτεσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, υπάρχουν οι τάςεισ μζςα ςτο ίδιο το νζο ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ τθσ 

ΕΕ, ειδικότερα όςον αφορά τθν (ίςθ) αμοιβι, τον μιςκό και τον τομζα τθσ οικονομικισ 

πολιτικισ, και μάλιςτα  όςον αφορά τον ςυμμετοχικό ρόλο των κοινωνικϊν εταίρων ςτθν 

αντιμετϊπιςθ του χάςματοσ αμοιβϊν μεταξφ των φφλων. Ο ρόλοσ των κοινωνικϊν εταίρων 

τονίηεται ςε διάφορα κείμενα για τθν ακολουκθτζα πολιτικι, όμωσ οι δυνατότθτεσ δράςθσ 

τουσ εξακολουκοφν να τίκενται ςε κίνδυνο από τθν πίεςθ των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων 

προσ τθν αποκζντρωςθ με ςτόχο τον ςυςχετιςμό των μιςκϊν με τθν παραγωγικότθτα, κάτι που 

ενιςχφκθκε από τισ μεταρρυκμίςεισ ςτθ διακυβζρνθςθ τθσ ΕΕ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ, 

ιδίωσ με το Σφμφωνο για το Ευρϊ +, και από τουσ κανονιςμοφσ του «εξάπτυχου» του 2011, και 

τθν επικεντρωμζνθ ςτθν ευελιξία και νεοφιλελεφκερθ, πολιτικι.   

Κυβερνθτικζσ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ   
Οι περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζχουν επικυρϊςει τισ ςυμβάςεισ τθσ ΔΟΕ, κάνουν ρθτι 

αναφορά ςτθ νομοκεςία τουσ ςτο δικαίωμα για ιςότθτα ςτθν απαςχόλθςθ και τθν εργαςία, 

και οριςμζνεσ ςτο χάςμα αμοιβϊν μεταξφ των φφλων. Ραρόλα αυτά, δεν ζχει καταγραφεί 

μεγάλθ βελτίωςθ ςτισ αμοιβζσ ςφμφωνα και με πρόςφατα ςτοιχεία (Network ENEGE-SAAGE 



 

P
ag

e9
 

Prof. Fr. Bettio, 2016). Θ τάςθ για ςυμφωνίεσ ςτον χϊρο εργαςίασ ι ςε ατομικό επίπεδο, αντί 

του ςυςτιματοσ κακοριςμοφ των μιςκϊν μζςω των δικαςτθρίων, υπονομεφει τθν «αρχι τθσ 

ίςθσ αμοιβισ», θ οποία ζχει υιοκετθκεί από τα εργατοδικεία ςε κρατικό επίπεδο, και 

επομζνωσ δεν εξυπθρετεί ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων κατά τον κακοριςμό των 

μιςκϊν. Ενϊ θ ίςθ μεταχείριςθ ανδρϊν και γυναικϊν είναι γενικά παραδεκτι, δεν υπάρχουν 

πολλζσ ςυνδζςεισ μεταξφ του κρατικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου και των ςυςτθμάτων 

ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων.  

Δεν υπάρχει καμία ζνδειξθ ότι ο διαχωριςμόσ των φφλων είναι ςθμαντικά μικρότεροσ ςτουσ 

χϊρουσ εργαςίασ υψθλισ απόδοςθσ ςε ςφγκριςθ με τουσ χϊρουσ εργαςίασ που ακολουκοφν 

μια πιο παραδοςιακι οδό. Ωσ εκ τοφτου, οι φορείσ χάραξθσ πολιτικισ και οι εργοδοτικζσ 

οργανϊςεισ κα πρζπει να είναι προςεκτικοί όταν προςπακοφν να ςυνδυάςουν τισ ςτρατθγικζσ 

αποδοτικότθτασ ςτθν εργαςία και ιςότθτασ αμοιβϊν. Ειδικότερα, κα πρζπει να εξετάςουν το 

εάν οι ςτρατθγικζσ αποδοτικότθτασ είναι πραγματικά ουδζτερεσ ωσ προσ το φφλο. Αυτό 

απαιτεί μζτρα όπωσ θ ειςαγωγι των ελζγχων/εποπτείασ τθσ διαχείριςθσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ ςτον δθμόςιο αλλά και ςτον ιδιωτικό τομζα. 

Ειδικά νομικά μζτρα που ςχετίηονται άμεςα με τθν αμοιβι ζχουν ειςαχκεί από τθν πλειοψθφία 

των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ. Θ εφαρμογι του νόμου ςυνοδεφεται από προγράμματα και/ι 

Σχζδια Δράςθσ με ςυγκεκριμζνα περιγραφόμενουσ ςτόχουσ, π.χ. τθν τροποποίθςθ τθσ 

οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ, τθν αξιολόγθςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τα ςυςτιματα μπόνουσ∙ τθν 

εξάλειψθ τθσ διαφοράσ των αμοιβϊν μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν∙ τθν εξζλιξθ τθσ 

ςταδιοδρομίασ ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ δίκαιθ κατανομι των κακθκόντων∙ τθν υιοκζτθςθ 

τθσ ςτρατθγικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχετικά με τθν απαςχολθςιμότθτα των γυναικϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των κριτθρίων «ευελιξίασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία» κλπ. (Ιταλία).   

Οι νομικζσ τροποποιιςεισ που ειςιχκθκαν κατά τα προθγοφμενα ζτθ, όμωσ, ζχουν 

προςκροφςει ςτθν πραγματικότθτα που ζχει διαμορφωκεί λόγω τθσ κρίςθσ και τθσ 

υποχϊρθςθσ των προςτατευτικϊν μζτρων. Αυτό ιςχφει για τισ χϊρεσ που βρίςκονται υπό 

μνθμόνια και μζτρα λιτότθτασ (π.χ. Ελλάδα, Ρορτογαλία, Κφπροσ), που ζχουν οδθγιςει ςτον 

δραματικό περιοριςμό του κοινωνικοφ διαλόγου και των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων, 

παραδίδοντασ τον κεντρικό ρόλο ςτο κράτοσ, ακόμθ και για τον κακοριςμό του κατϊτατου 

μιςκοφ, ο οποίοσ αντίκετα ζχει παγϊςει και/ι μειωκεί. Επιπλζον, θ ανεπάρκεια πόρων ζχει 

αποδυναμϊςει τθν ικανότθτα των κεςμϊν και των μθχανιςμϊν επιβολισ του νόμου 

(επικεωριςεισ εργαςίασ) να εφαρμόςουν το νόμο. Ζχει επίςθσ αναφερκεί ότι θ ζλλειψθ 

ςαφινειασ τθσ ζννοιασ τθσ ίςθσ αμοιβισ για εργαςία ίςθσ αξίασ ζχει δθμιουργιςει 
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περιοριςμοφσ ςτθν πλιρθ εφαρμογι του νόμου, και ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να τεκεί ςε 

εφαρμογι πρόςκετθ προλθπτικι πολιτικι2.    

 

Γενικζσ ςυςτάςεισ, χζδια/Προγράμματα Κυβερνθτικισ Δράςθσ ζχουν ξεκινιςει προκειμζνου  

να ςυμπλθρϊςουν τισ νομικζσ μεταρρυκμίςεισ. Το Σχζδιο Δράςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου 

προζβλεπε τθν αφξθςθ τθσ προςφοράσ ποιοτικισ εργαςίασ μερικισ απαςχόλθςθσ, ειςιγαγε 

τθν εξζταςθ των κακθκόντων ςτον δθμόςιο τομζα με ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου 

και παρείχε επαγγελματικό προςανατολιςμό απαλλαγμζνο από τα ςτερεότυπα των φφλων. Ο 

επαγγελματικόσ διαχωριςμόσ ζγινε ςτόχοσ των Σχεδίων Δράςθσ ςτθ Φινλανδία και τθ Γαλλία, 

με τθ νομικι ρφκμιςθ των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων ςε επίπεδο επιχείρθςθσ και ςε 

κλαδικό επίπεδο. Επιπλζον, ςτθ Γαλλία προβλζπεται από τον νόμο χρθματικι ποινι για τισ 

εταιρείεσ που δεν ζχουν υποβάλει ςχζδιο για τθν κατάργθςθ του χάςματοσ αμοιβισ μεταξφ 

των φφλων. Με ςυμπλθρωματικι νομοκεςία προβλζπεται θ διαςφάλιςθ τθσ αρχισ τθσ 

διαφάνειασ ςτθ διαμόρφωςθ των αμοιβϊν των εργαηομζνων (Δανία, Σουθδία, Ιταλία),  

ςφςταςθ τριμεροφσ Εκνικισ Ομάδασ Εργαςίασ για τθν Ίςθ Αμοιβι (Ολλανδία), θ οποία είναι 

υπεφκυνθ για τθν προϊκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ίςθσ αμοιβισ και για τθν παροχι 

κακοδιγθςθσ ςτισ επιχειριςεισ και τα μζρθ που εμπλζκονται ςτισ ςυλλογικζσ 

διαπραγματεφςεισ. 

Σε αρκετζσ χϊρεσ ζχουν ςυςτακεί ειδικοί οργανιςμοί που αςχολοφνται με τθν ιςότθτα των 

φφλων ςτθν απαςχόλθςθ3.  

Νομικά μζτρα προσ όφελοσ ειδικά των μειονεκτοφντων ομάδων εργαηομζνων γυναικϊν, όπωσ 
θ πρόβλεψθ ενόσ ειδικοφ επιδόματοσ ενόσ τρίτου τθσ γονικισ άδειασ για τουσ πατζρεσ που 
απαςχολοφνται ςε γυναικοκρατοφμενεσ κζςεισ ςτο δθμόςιο τομζα και θ αφξθςθ των 
υπερωριϊν για τουσ εργαηόμενουσ μερικισ απαςχόλθςθσ, θ μεγάλθ πλειοψθφία των οποίων 
είναι γυναίκεσ.   
Όςον αφορά το ζμφυλο διαχωριςμό ςτθν αγορά εργαςίασ. "Ζμμεςεσ" πρωτοβουλίεσ που 
λαμβάνουν οι κυβερνιςεισ (γενικζσ ςυςτάςεισ ι νομοκετικζσ διατάξεισ) για τθ ςτιριξθ τθσ 
επαγγελματικισ εξζλιξθσ των γυναικϊν μζςω νζων μζτρων ςχετικά με τθ γονικι άδεια και τισ 
προνοιακζσ υπθρεςίεσ. Αυτά τα μζτρα περιλαμβάνουν: τθν αφξθςθ του αρικμοφ των 
βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν και τθ κεςμοκζτθςθ τθσ γονικισ άδειασ για τουσ πατζρεσ, 
προκειμζνου να εξιςορροπθκεί θ κατανομι των υποχρεϊςεων οικογενειακισ φροντίδασ 
μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν. 
Το ςφςτθμα ποςοςτϊςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ ίςθσ ςυμμετοχισ και εκπροςϊπθςθσ των 
γυναικϊν ςτα ςχετικά όργανα λιψθσ αποφάςεων, δθλαδι ςτα ςυμβοφλια των ιδιωτικϊν 
εταιρειϊν αλλά και ςε κρατικοφσ οργανιςμοφσ, με ελάχιςτθ αναλογία εκπροςϊπθςθσ και των 
                                                           
2 Βλ. επίςθσ “The Effects of the Economic Crisis on Gender Pay Gap in the years 2008-2014: A Comparative Report 

between Cyprus, Greece and Portugal in terms of the Progress “Bridging the Gender Pay Gap. Transnational 
Cooperation: Cyprus, Greece, Portugal” 2016 
3 Βλ. για πιο λεπτομερείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με αυτά τα ηθτιματα το “Addressing the gender pay gap: 

Government and social partner actions” European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, 2010. 
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δφο φφλων ςε διάφορα επίπεδα, με μζγιςτο το 50%. Επίςθσ θ προςζλκυςθ περιςςότερων 
γυναικϊν ςε ανδροκρατοφμενουσ τομείσ, όπωσ θ άμυνα, και ςε θγετικζσ κζςεισ ςε αρκετά 
άλλα ανδροκρατοφμενα επαγγζλματα, όπωσ αυτά των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου.  
 
Δράςεισ που απευκφνονται ςτθν αγορά εργαςίασ: Υποςτιριξθ πρωτοβουλιϊν για τθν αφξθςθ 
τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ που απευκφνονται ςτουσ εργοδότεσ και το ευρφτερο κοινό, όπωσ θ 
Θμζρα Κςθσ Αμοιβισ (Γερμανία, Ρορτογαλία), ο Χάρτθσ για περιςςότερεσ γυναίκεσ ςτθ 
διοίκθςθ (Δανία), είναι ζνασ άλλοσ τρόποσ ενίςχυςθσ τθσ ιςότθτασ των φφλων πζρα από τθν 
επιβολι του νόμου και τα ςυςτιματα ποςόςτωςθσ. Για παράδειγμα, ζχει υπογραφεί από ζνα 
δίκτυο εργοδοτϊν χάρτθσ, ςτον οποίο πραγματοποιείται ανταλλαγι εμπειριϊν και ανάπτυξθ 
ςτρατθγικϊν από τισ μεμονωμζνεσ εταιρείεσ∙ θ λίςτα ελζγχου τθσ ιςότθτασ των φφλων, για να 
αντιλθφκοφν καλφτερα οι εργοδότεσ τισ επιπτϊςεισ οριςμζνων από τισ πρακτικζσ τουσ (Θ.Β.). 
Στρατθγικζσ αντιμετϊπιςθσ του κάκετου επαγγελματικοφ διαχωριςμοφ, που ςυνίςτανται από 
μια ςειρά μζτρων, όπωσ αντιπροςωπείεσ για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτα 
ςχολεία, βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, διευκόλυνςθ τθσ ςυμφιλίωςθσ 
επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ, κακϊσ και αφξθςθ των επενδφςεων ςε 
επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ γυναικϊν (Σουθδία).  
Για τον οριηόντιο διαχωριςμό, οι περιςςότερεσ πρωτοβουλίεσ και ενζργειεσ αφοροφν τθν 
προϊκθςθ τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ. Επίςθσ ζχουν υλοποιθκεί προγράμματα για 
επαγγελματικό προςανατολιςμό των κοριτςιϊν, ϊςτε να ενκαρρυνκοφν να επιλζξουν 
ανδροκρατοφμενα επαγγζλματα (Αυςτρία και Νορβθγία).   
Η νομοκετικι υποςτιριξθ των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων για τθν ιςότθτα των φφλων 
προςβλζπει ςτο να καταςτεί υποχρεωτικι θ ςυλλογικι διαπραγμάτευςθ για τθν 
επαγγελματικι ιςότθτα ςτουσ κλάδουσ και τισ επιχειριςεισ (μικρζσ και μεςαίου μεγζκουσ), τθ 
δι-επαγγελματικι ι/και διακλαδικι ςυμφωνία για τθν επαγγελματικι ιςότθτα των φφλων, και 
το να καταςτοφν δεςμευτικά τα αποτελζςματα. Ρρόβλεψθ επιχορθγιςεων προσ τουσ 
εργοδότεσ που προωκοφν, ςε ςυμφωνία με τισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ, κετικζσ δράςεισ 
για τθ ςυμφιλίωςθσ ηωισ-εργαςίασ προσ όφελοσ τόςο των εργαηόμενων με εξαρτθμζνθ ςχζςθ 
εργαςίασ  όςο και των αυτοαπαςχολοφμενων (Ιταλία). 
 

Νομοκεςία για τθ ςτιριξθ τθσ εξιςορρόπθςθσ  εργαςίασ-ηωισ 
Ειδικι νομοκεςία ςε εκνικό επίπεδο, κακϊσ και ςχετικι οδθγία τθσ ΕΕ, για τθν υποςτιριξθ τθσ 
ίςθσ κατανομισ των ευκυνϊν ςτθ φροντίδα των παιδιϊν με εςτίαςθ ςτον ρόλο του πατζρα, 
π.χ. κακιςτϊντασ τθ γονικι άδεια που απευκφνεται ςτουσ πατζρεσ αποκλειςτικι και μθ 
μεταβιβάςιμθ, τθν παράταςθ τθσ διάρκειάσ τθσ, το επίπεδο πλθρωμϊν, κλπ. 
Αφξθςθ του αρικμοφ των δθμόςιων υποδομϊν μζριμνασ για τα παιδιά ςτθν κατεφκυνςθ 
υποςτιριξθσ τθσ ςυμφιλίωςθσ. 
Το μζτρο τθσ μείωςθσ του χρόνου εργαςίασ για τισ γυναικοκρατοφμενεσ ομάδεσ με ςυςτιματα 
εκ περιτροπισ εργαςίασ (Νορβθγία). Ειςαγωγι φορολογικισ ζκπτωςθσ για τισ οικιακζσ 
υπθρεςίεσ, όπου οι οικογζνειεσ μποροφν να αφαιρζςουν το κόςτοσ τθσ οικονόμου από τον 
ετιςιο φόρο τουσ (Σουθδία).    
Μζτρα ςχετιηόμενα με τθν Άμεςθ Ρλθρωμι ςτον δθμόςιο τομζα, μζςω, για παράδειγμα, 
προςεκτικισ εξζταςθσ των μιςκολογικϊν διαφορϊν από μια τριμερι Επιτροπι Αμοιβισ  
(Δανία, Φινλανδία) ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα.   
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Μζτρα που απευκφνονται ςτισ δθμόςιεσ αρχζσ ωσ εργοδότθσ περιλαμβάνουν ζνα ευρφ φάςμα 
δράςεων, όπωσ:  
προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των ευκαιριϊν, εξάλειψθσ τθσ παρενόχλθςθσ και των διακρίςεων 
λόγω φφλου (UK)∙ καλφτερθ ςυμφιλίωςθ, κακιςτϊντασ υποχρεωτικι τθν υιοκζτθςθ ςχεδίων 
ιςότθτασ ςτισ κρατικζσ επιχειριςεισ (Ρορτογαλία), ςχζδια κετικισ δράςθσ για τθν επίτευξθ 
πραγματικισ ιςοτιμίασ (Ιταλία)∙ διευκρίνιςθ οριςμζνων διαδικαςιϊν που αφοροφν τισ 
περιγραφζσ κζςεων εργαςίασ, τθν πρόςκλθςθ υποψθφίων για ςυνεντεφξεισ και τισ ίδιεσ τισ 
ςυνεντεφξεισ, τθν πρόςλθψθ και τθν προαγωγι ςε κζντρα λιψθσ αποφάςεων και τθ ςυνεχι 
κατάρτιςθ (Γερμανία).  
Κατάρτιςθ των δθμοςίων υπαλλιλων ςτα ηθτιματα ιςότθτασ των φφλων και τθν ενίςχυςι τουσ 
με πρακτικζσ και αναλυτικζσ ικανότθτεσ για τον προγραμματιςμό ενόσ ευαιςκθτοποιθμζνου 
ωσ προσ τθ διάςταςθ του φφλου προχπολογιςμοφ (gender budgeting) (Εςκονία, 
Λουξεμβοφργο).   
Υποχρεωτικά ςυςτιματα ποςοςτϊςεων ςτον δθμόςιο τομζα (Αυςτρία, Γαλλία, Ιρλανδία) και 
προνομιακι πρόςλθψθ και προϊκθςθ των γυναικϊν, που εκφράηεται ςε ζναν γενικό κανόνα 
ποςόςτωςθσ με διαφορετικά επίπεδα ποςοςτϊν (Αυςτρία).      

 
Πρωτοβουλίεσ των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων 
Καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα δράςεων είτε με απευκείασ ςτόχευςθ τθ μείωςθ του χάςματοσ 
αμοιβϊν μεταξφ των φφλων ι γενικότερα τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτθν εργαςία: 
Εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ με τθ μορφι τθσ Θμζρασ Κςθσ Αμοιβισ για το ευρφτερο κοινό, 
πρωτοβουλίεσ για τθν παρακολοφκθςθ του χάςματοσ αμοιβϊν μεταξφ των φφλων ςτον χϊρο 
εργαςίασ ι ςτο επίπεδο τθσ βιομθχανίασ, ι μζτρα για τθν ιςότθτα των φφλων μζςα ςτισ 
ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ. 
Επιμορφωτικά μακιματα και ςεμινάρια κακοδιγθςθσ και υποςτιριξθσ που απευκφνονται 
κυρίωσ ςτα μζλθ ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων για τθν απόκτθςθ δεξιοτιτων κακϊσ και τθ 
βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ των κρατικϊν αξιωματοφχων να αντιμετωπίηουν το ηιτθμα του 
χάςματοσ αμοιβϊν μεταξφ των φφλων ςτισ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ και τον κοινωνικό 
διάλογο∙ ζκδοςθ εγχειριδίων και φυλλαδίων και δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν προϊκθςθ 
τθσ ιςότθτασ των αμοιβϊν. 
Θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ και Διαδικτυακά εργαλεία για τθν παρακολοφκθςθ των 
μιςκολογικϊν διαφορϊν, που περιλαμβάνουν λεπτομερείσ οδθγίεσ για το πϊσ γίνεται αυτόσ ο 
υπολογιςμόσ, κακϊσ και για τθ διεξαγωγι ςχετικισ ζρευνασ ςε αυτόν τον τομζα. Ρεραιτζρω, 
όταν το χάςμα αμοιβϊν μεταξφ των φφλων υπερβαίνει το 5%, οι εργαηόμενοι ενκαρρφνονται 
να επικοινωνιςουν με το ςυνδικαλιςτικό όργανο (Γενικι Συνομοςπονδία Εργαηομζνων τθσ 
Δανίασ)∙ δείκτθσ μιςκϊν για τισ γυναίκεσ με ζνα μεγάλο ςφνολο δεδομζνων για τθ ςφγκριςθ 
των μιςκϊν (Συνομοςπονδία Γερμανικϊν Συνδικάτων). Επίςθμοσ υπολογιςμόσ μιςκϊν και 
αποδοχϊν για κάκε κλάδο και οικονομικό τομζα, αναφζροντασ τθν ίδια αμοιβι ςτουσ 
αντίςτοιχουσ τομείσ∙ υποχρζωςθ όλων των εργοδοτϊν να δθμοςιεφουν ςτατιςτικζσ ανά φφλο - 
ιδίωσ όςον αφορά το ειςόδθμα και τον χρόνο εργαςίασ (οργάνωςθ γυναικϊν τθσ Αυςτριακισ 
Ομοςπονδίασ Συνδικάτων). 
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Ζρευνα για το περιεχομζνο των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων, όςον αφορά το ηιτθμα τθσ 
ίςθσ αμοιβισ, και δθμοςίευςι τθσ, ϊςτε να δειχτεί το χάςμα αμοιβϊν μεταξφ των φφλων 
(Συνομοςπονδία Εργαηομζνων Κφπρου-ΣΕΚ)∙ δθμοςίευςθ τθσ ζκκεςθσ ςχετικά με τουσ 
μιςκοφσ, με εςτίαςθ ςτο χάςμα αμοιβϊν μεταξφ των φφλων (Σουθδικι Συνομοςπονδία 
Συνδικάτων). 
Το ςφςτθμα των ποςοςτϊςεων ςτισ δομζσ των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων με ςτόχο τθν 
αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ακτιβιςτριϊν ςτα ςυνδικάτα, τθ βελτίωςθ τθσ 
εκπροςϊπθςθσ των γυναικϊν ςτα διοικθτικά όργανα, και τθν αλλαγι τθσ κυρίαρχθσ 
νοοτροπίασ και κουλτοφρασ (Βελγικι Γενικι Συνομοςπονδία Χριςτιανϊν Εργατϊν).  
  

Ενζργειεσ από τισ εργοδοτικζσ οργανϊςεισ 
Οι εργοδότεσ ζχουν τθν τάςθ να δικαιολογοφν το χάςμα αμοιβϊν μεταξφ των φφλων με όρουσ 
παραγόντων εκτόσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και ιδίωσ τθσ εταιρείασ, όπωσ θ εκπαίδευςθ, ο 
διαχωριςμόσ τθσ εργαςίασ, θ οικογζνεια κ.λπ. Επίςθσ, ςυνικωσ δεν λαμβάνεται επαρκϊσ 
υπόψθ ο ρόλοσ των ςτερεότυπων για τα φφλα και θ ςυνακόλουκθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου 
δυναμικοφ εντόσ των επιχειριςεων.  
Εκςτρατείεσ για τθν άρςθ των εμποδίων προσ τθν κατεφκυνςθ μιασ καλφτερθσ ιςορροπίασ 
μεταξφ επαγγελματικισ και προςωπικισ ηωισ  
Διαφορετικζσ μορφζσ εκςτρατείασ εςτιάηοντασ κυρίωσ ςτα εργαλεία διαχείριςθσ τθσ 
διαφορετικότθτασ, τθν εξάλειψθ των ςτερεοτφπων και τθν προϊκθςθ τθσ πρόςβαςθσ των 
γυναικϊν ςτθν ιεραρχία τθσ διοίκθςθσ ι ςτθν επιχειρθματικότθτα. 
Ρρωτοβουλίεσ για τθν ενκάρρυνςθ ςτθ φροντίδα των παιδιϊν και/ι φορολογικζσ εκπτϊςεισ 
για τισ οικογενειακζσ υπθρεςίεσ∙ προϊκθςθ ευζλικτων μορφϊν εργαςίασ.  
Ρροϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο χϊρο εργαςίασ με: βελτίωςθ των προοπτικϊν 
εκπαίδευςθσ και ςταδιοδρομίασ των γυναικϊν∙ δθμιουργία μιασ καλφτερθσ ιςορροπίασ μεταξφ 
επαγγελματικισ και προςωπικισ ηωισ τόςο για τισ γυναίκεσ όςο και για τουσ άνδρεσ∙ αφξθςθ 
του ποςοςτοφ των εργαηομζνων γυναικϊν ςε επαγγζλματα και κλάδουσ που υπο-
εκπροςωποφνται , κακϊσ και μείωςθ του χάςματοσ αμοιβϊν μεταξφ των δφο φφλων. 
Μελζτθ ςχετικά με τθν πρόςβαςθ των γυναικϊν ςτισ κζςεισ ανϊτατθσ διοίκθςθσ ςε τράπεηεσ 
και οργανιςμοφσ του ευρφτερου δθμόςιου τομζα. 
Διευκόλυνςθ των επιχειριςεων να βρουν γυναίκεσ υποψιφιεσ για τα διοικθτικά τουσ 
ςυμβοφλια, π.χ. μζςω τθσ δθμιουργίασ ειδικϊν βάςεων δεδομζνων. 
 

Κοινζσ πρωτοβουλίεσ μεταξφ των οργανϊςεων των εργοδοτϊν και των 
εργαηομζνων  
Κοινζσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθν ιςότθτα των φφλων χρθςιμοποιοφνται ςτισ διαδικαςίεσ 
κοινωνικοφ διαλόγου και ςτισ γενικζσ ριτρεσ των ςυμφωνιϊν που υπογράφονται και από τισ 
δφο πλευρζσ. 
Γνωςτοποίθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ διαφορζσ των μιςκϊν, προκειμζνου να 
τεκμθριωκοφν οι διακρίςεισ ςτθ διαμόρφωςθ των μιςκϊν κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαπραγμάτευςθσ ςε επίπεδο επιχείρθςθσ, ενϊ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ πρόςβαςθ ςε 
τζτοια ςτοιχεία μπορεί να ρυκμίηεται μζςα ςτισ ίδιεσ τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ. Στατιςτικά 
ςτοιχεία ςχετικά με τισ αμοιβζσ, με ανάλυςθ ωσ προσ το φφλο και το επάγγελμα.   
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Θ ανακεϊρθςθ τθσ ταξινόμθςθσ των εργαςιϊν χρθςιμοποιείται για να αξιολογθκοφν με ζναν 
πιο ακριβι και ουδζτερο ωσ προσ το φφλο τρόπο οι διαφορζσ ςτισ αμοιβζσ και για να 
αντιμετωπιςτοφν θ υποτίμθςθ και οι διακρίςεισ εισ βάροσ των εργαηόμενων γυναικϊν. Σε 
οριςμζνεσ χϊρεσ κλαδικζσ κοινζσ επιτροπζσ ζχουν πάρει τθν πρωτοβουλία να δθμιουργιςουν 
αναλυτικά ςυςτιματα ταξινόμθςθσ των κζςεων εργαςίασ.     
Αφξθςθ του κατϊτατου μιςκοφ, με εςτίαςθ ςτισ χαμθλόμιςκεσ γυναικοκρατοφμενεσ ομάδεσ 

εργαηομζνων μειϊνοντασ με τον τρόπο αυτό και τον  κατά φφλο επαγγελματικό διαχωριςμό, 

και  το χάςμα των αμοιβϊν. Μπορεί επίςθσ να λάβει τθ μορφι επιδόματοσ ιςότθτασ, 

απευκυνόμενο ςτουσ εργαηομζνουσ ςε γυναικοκρατοφμενα επαγγζλματα, ιδίωσ του δθμόςιου 

τομζα και ςτο επίπεδο τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ.  

Ραροχι πρόςκετων αμοιβϊν για τουσ χαμθλόμιςκουσ εργαηομζνουσ μζςω τθσ ςυνειςφοράσ 

των εργοδοτϊν. Οι μιςκολογικζσ ομάδεσ που κα πρζπει να αποτελζςουν τον ςτόχο τθσ 

πρόςκετθσ αμοιβισ επιλζγονται από τουσ χϊρουσ εργαςίασ με υψθλότερο χάςμα αμοιβϊν και 

ςφμφωνα με τισ κεντρικζσ ςυμφωνίεσ, και θ διανομι του γίνεται μζςω τοπικϊν 

διαπραγματεφςεων. 

Ανταμοιβι των εταιρειϊν με βραβεία ι ςιματα π.χ. το βραβείο φιλικισ προσ τθν οικογζνεια 

επιχείρθςθσ (Γερμανία), για τον εργοδότθ που εφαρμόηει τθν ιςότθτασ των φφλων, το ςχζδιο 

Total E- Quality με ςτόχο κυρίωσ τισ πρότυπεσ δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των 

ανκρϊπινων πόρων για τθν παροχι ίςων ευκαιριϊν κ.λπ. 

Οι πρωτοβουλίεσ ςε επίπεδο εταιρειϊν, οι οποίεσ ςχετίηονται άμεςα με τισ διαφορζσ αμοιβϊν 

μεταξφ των φφλων περιλαμβάνουν διορκωτικά μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ του 

παρατθροφμενου χάςματοσ αμοιβϊν μεταξφ δφο εργαηομζνων των οποίων θ επαγγελματικι 

κζςθ και εργαςία είναι ςυγκρίςιμθ. Ρρογράμματα κατάρτιςθσ και εξζλιξθσ των δεξιοτιτων, 

ζτςι ϊςτε να εξαλειφκοφν οι  ανιςότθτεσ και να αυξθκοφν οι μιςκοί των γυναικϊν μζςω τθσ 

αφξθςθσ των δεξιοτιτων τουσ. 
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ΕΝΟΤΘΤΑ 1. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΣΚΘΣΕΙΣ – ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ  1- 
ΔΙΑΦΟΑ ΜΕΤΑΞΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ (SEX –GENDER) 

Στόχοι: - Θ ςυνειδθτοποίθςθ και 

κατανόθςθ τθσ ζννοιασ του φφλου και τθσ 

κοινωνικισ καταςκευισ των ςυνιςτωςϊν 

του  

- Να αναπτυχκοφν επιχειριματα για τθν 
καταπολζμθςθ των διακρίςεων και να 
ενιςχυκεί θ ικανότθτα υπεράςπιςθσ των 
δικαιωμάτων των γυναικϊν 
Μζκοδοι 

-Καταιγιςμόσ ιδεϊν (γραπτϊσ) 

-Ομαδικι εργαςία  

Εργαςίεσ:  

1. Στον πίνακα γράψτε τθ λζξθ "βιολογικό 
φφλο-γζνοσ" ςτθν αριςτερι πλευρά και 
"κοινωνικό φφλο" ςτθ δεξιά πλευρά. 

2. Ηθτιςτε από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ 
να εξθγιςουν τθ ςθμαςία των δφο 
αυτϊν εννοιϊν. Γράψτε τισ απαντιςεισ 
τουσ κάτω από τον αντίςτοιχο τίτλο. 

3. Εξθγιςτε τισ δφο ζννοιεσ: 
• Βιολογικό Φφλο/γζνοσ 

– Αναφζρεται ςτισ φυςικζσ/ 
βιολογικζσ διαφορζσ μεταξφ 
ανδρϊν και γυναικϊν 

– Κακορίηεται από τθ βιολογία  
– Δεν αλλάηει (χωρίσ χειρουργικι 

επζμβαςθ) 
• Κοινωνικό φφλο 

– Αναφζρεται ςτα χαρακτθριςτικά 
και τουσ ρόλουσ που 
αποδίδονται διαφορετικά ςτουσ 
άνδρεσ και ςτισ γυναίκεσ, 
αναφζρεται ςε ευρζωσ κοινζσ 
αντιλιψεισ και προςδοκίεσ 
ςχετικά με τουσ άνδρεσ και τισ 
γυναίκεσ   

– Κακορίηεται από κοινωνικοφσ 
παράγοντεσ - τθν ιςτορία, τον 
πολιτιςμό, τθν παράδοςθ, τισ 
κοινωνικζσ νόρμεσ, τθ κρθςκεία  

– Το «κοινωνικό φφλο» ςε 
οποιαδιποτε κοινωνία αφορά 
τθν κοινωνικοποίθςθ των 
αγοριϊν και των κοριτςιϊν, των 
ανδρϊν και των γυναικϊν, που 
κακορίηει τουσ ρόλουσ, τισ 
ευκφνεσ, τισ ευκαιρίεσ, τα 
προνόμια, τουσ περιοριςμοφσ 
και τισ προςδοκίεσ 

– Ο οριςμόσ του κοινωνικοφ 
φφλου μπορεί να αλλάξει  

4. Γράψτε ςε ζναν άλλο πίνακα 
παρουςιάςεων "Κοινωνικο-πολιτιςμικζσ 
προςδοκίεσ» και χωρίςτε το φφλλο ςε 
δφο ςτιλεσ: μια για τουσ άνδρεσ/αγόρια 
και μια για τισ γυναίκεσ/κορίτςια. 

5. Ηθτιςτε από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ 
να αναφζρουν μερικζσ κοινωνικο-
πολιτιςμικζσ προςδοκίεσ για τουσ 
άνδρεσ και τα αγόρια ςτθν κοινωνία 
τουσ. 

6. Επαναλάβετε το βιμα 5 για τισ γυναίκεσ 
και τα κορίτςια. 

7. Για κάκε προςδοκία που ςθμειϊκθκε 
ςυηθτιςτε με τουσ 
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ εάν αυτι θ 
προςδοκία βαςίηεται ςτο βιολογικό ι 
ςτο κοινωνικό φφλο   

 Για παράδειγμα, θ προςδοκία 
για τισ γυναίκεσ να αποκτιςουν 
παιδιά βαςίηεται ςτο βιολογικό 
φφλο, αλλά θ προςδοκία για τισ 
γυναίκεσ να ζχουν τθν κφρια 
μζριμνα για τα παιδιά βαςίηεται 
ςτο κοινωνικό φφλο. 
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 Σθμείωςθ για τουσ εκπαιδευτζσ/τριεσ:  
Εξθγιςτε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ότι είςτε ςχεδόν ζτοιμοι να κλείςετε αυτι τθ ςυνεδρία. 

Κατ' αρχάσ, κζλετε να βεβαιωκείτε ότι ζγιναν ςαφείσ ςε όλουσ οι διαφορζσ μεταξφ των δφο 

εννοιϊν /οριςμϊν. Διαβάςτε μερικά από τα ακόλουκα παραδείγματα (ι γράψτε τισ δικζσ ςασ 

προτάςεισ) και ηθτιςτε από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να δθλϊςουν κατά πόςον θ πρόταςθ 

αυτι βαςίηεται ςτο βιολογικό ι ςτο κοινωνικό φφλο. 

• Οι γυναίκεσ γεννοφν μωρά, οι άνδρεσ όχι (ΒΦ) 

• Τα μικρά κορίτςια είναι μαλακά, τα αγόρια είναι ςκλθρά (ΚΦ) 

• Οι γυναίκεσ μποροφν να κθλάςουν τα μωρά, οι άνδρεσ μποροφν να ταΐηουν τα μωρά με 

μπιμπερό (ΒΦ) 

• Οι περιςςότεροι εργαηόμενοι ςτισ οικοδομζσ ςτθ Βρετανία είναι άνδρεσ (ΚΦ) 

• Οι φωνζσ των ανδρϊν ςπάνε κατά τθν εφθβεία, των γυναικϊν όχι (ΒΦ) 

• Σφμφωνα με τισ ςτατιςτικζσ του ΟΘΕ, οι γυναίκεσ εκτελοφν το 67% του εργατικοφ δυναμικοφ 

παγκόςμια, όμωσ τα κζρδθ τουσ από τθν εργαςία ανζρχονται μόνο ςτο 10% του παγκόςμιου 

ειςοδιματοσ (ΚΦ) 

 

Λίςτα Ελζγχου  
 
Κάκε μία από τισ δραςτθριότθτεσ κα πρζπει να περιλαμβάνει το ςτοιχείο/προςζγγιςθ του 

φφλου, και προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ ςυμμετοχι των γυναικϊν κα πρζπει να 

βεβαιωκείτε ότι όροι όπωσ «κοινωνικό φφλο» ι «ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου" 

είναι ςαφείσ και ότι μποροφμε να τισ κατανοιςουμε ςωςτά: 

Τι είναι θ το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ (GENDER);  

Το κοινωνικό φφλο αναφζρεται ςτισ κοινωνικά κακοριηόμενεσ διαφορζσ μεταξφ ανδρϊν και 

γυναικϊν, όπωσ οι ρόλοι, θ ςτάςθ, θ ςυμπεριφορά και οι αξίεσ.  

Ιςότθτα των φφλων: ίςα δικαιϊματα, ευκφνεσ και ευκαιρίεσ των γυναικϊν και των ανδρϊν, 

των κοριτςιϊν και των αγοριϊν. Θ ιςότθτα των φφλων δεν είναι απλϊσ ζνα «γυναικείο 

ηιτθμα»∙ αφορά και τουσ άνδρεσ. Θ ιςότθτα δεν ςθμαίνει ότι οι γυναίκεσ και οι άνδρεσ κα 

γίνουν το ίδιο, αλλά ότι τα δικαιϊματα, οι ευκφνεσ και οι ευκαιρίεσ των γυναικϊν και των 

ανδρϊν δεν κα εξαρτϊνται από το αν ζχουν γεννθκεί αρςενικά ι κθλυκά. 

Τί είναι θ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ι ΕΜΦΥΛΘ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘ; 

Μια ςτρατθγικι για να καταςτοφν οι ανθςυχίεσ και οι εμπειρίεσ των γυναικϊν κακϊσ και των 

ανδρϊν αναπόςπαςτο μζροσ του ςχεδιαςμοφ, τθσ υλοποίθςθσ, τθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ 

αξιολόγθςθσ των πολιτικϊν και των προγραμμάτων ςε κάκε πολιτικό, οικονομικό και 

κοινωνικό τομζα και ςε όλα τα επίπεδα, ζτςι ϊςτε οι γυναίκεσ και οι άνδρεσ να επωφελθκοφν 

εξίςου, και να μθν διαιωνίηεται θ ανιςότθτα. Απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ 

διάςταςθσ του φφλου είναι θ επίτευξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. (Ρθγι: Promoting Gender 

Equality. A Resource Kit for Trade Unions; ILO, Geneva, 2002 ) 
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ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ  2- 
ΤΑ ΣΤΕΕΟΤΥΡΑ ΦΥΛΟΥ ΣΤΘΝ ΕΓΑΣΙΑ  
Στόχοι: 
- Συνειδθτοποίθςθ των ζμφυλων ςτερεότυπων ςτον χαρακτθριςμό μιασ κζςθσ εργαςίασ ωσ 
γυναικεία ι ανδρικι  
- Να ανακαλζςει ο κακζνασ/μια τισ δικζσ του/τθσ εμπειρίεσ ςχετικά με τουσ παράγοντεσ που 
κακορίηουν το φψοσ των αμοιβϊν ςε διαφορετικζσ κζςεισ εργαςίασ   
Μζκοδοι: 
- Ατομικι  εργαςία  
- Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία: 
1. Σχθματίςτε δφο ομάδεσ και ηθτιςτε τουσ να καταγράψουν ςτον πίνακα τισ εργαςίεσ που 
πιςτεφουν ότι μποροφν να κάνουν μόνο άνδρεσ ι γυναίκεσ, αντίςτοιχα   
2. Ηθτιςτε επίςθσ από τισ δφο ομάδεσ να κυμθκοφν εργαςίεσ που παλαιότερα κεωροφνταν 
ανδρικζσ ι γυναικείεσ, αλλά όχι πλζον - γράψτε τθ λίςτα ςτον πίνακα   
3. Με βάςθ τα αποτελζςματα, ηθτιςτε ζνα γφρο ςχολίων και παρατθριςεων για τα 
ςτερεότυπα  
Χρόνοσ: 30 λεπτά 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 3- 
ΚΑΤΑΝΟΘΣΘ ΤΘΣ ΑΧΘΣ ΤΘΣ ΙΣΘΣ ΑΞΙΑΣ  

Στόχοι: 
- Να διευκρινιςτεί θ διαφορά μεταξφ των δφο εννοιϊν τθσ ίςθσ αμοιβισ και τθσ ίςθσ αμοιβισ 
για εργαςία ίςθσ αξίασ   
- Να ανακαλζςουν και να προςπακιςουν να προςδιορίςουν τισ δικζσ τουσ εμπειρίεσ 
διακρίςεων από τθν εργαςιακι ηωι τουσ   
Μζκοδοι: 
- Αναηιτθςθ ιδεϊν 
- Ομαδικι εργαςία 
Εργαςίεσ: 
1. Ετοιμάςτε μια λίςτα με τισ εργαςίεσ και ηθτιςτε από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να 
προςκζςουν και άλλεσ     
2. Ηθτιςτε από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να ςχθματίςουν μικρότερεσ υποομάδεσ και να 
εξετάςουν και να κακορίςουν τισ περιπτϊςεισ (εργαςίεσ) ίςθσ αξίασ   
3. Ο εκπρόςωποσ κάκε ομάδασ παρουςιάηει τα ςυμπεράςματα ςτο ςφνολο του ςεμιναρίου  
4. Αφιςτε χρόνο για ςυηιτθςθ και ςχόλια, για να εντοπιςτοφν πτυχζσ τθσ ζννοιασ τθσ 
ιςοδυναμίασ μεταξφ εργαςιϊν.  
Χρόνοσ: 30 λεπτά. 
 

 Σθμείωςθ εκπαιδευτι/τριασ: Δεν ζχει ςθμαςία εάν ο όροσ «αμοιβι» ι «πλθρωμι» 

χρθςιμοποιείται ςτο εκνικό πλαίςιο, εφόςον περιλαμβάνει το ευρφ φάςμα ςτοιχείων 

που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ Νο 100. 
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2θ ΕΝΟΤΘΤΑ. ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΩΘΘΣΘ 
ΤΘΣ ΙΣΘΣ ΑΜΟΙΒΘΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 
 

1. ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΟΙΝΘΣ ΔΑΣΘΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΩΝ  
 

Θ επίτευξθ, μζςω των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων, τριμερϊν και διμερϊν ςυμφωνιϊν 

ςχετικά με τισ μεκοδολογίεσ για τθν εκτίμθςθ του χάςματοσ αμοιβισ μεταξφ των φφλων είναι 

ζνα ςθμαντικό βιμα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ίςθσ αμοιβισ.  

Θ παρακάτω λίςτα είναι μια προςπάκεια ςυγκζντρωςθσ των ςτοιχείων αυτϊν των δράςεων, 
που μπορεί να φανοφν χριςιμα ςτον διάλογο των κοινωνικϊν εταίρων και τθν από κοινοφ 
δράςθ. Δεν ζχει ςκοπό να δϊςει τθ χρονολογικι ςειρά με τθν οποία κα πρζπει να διενεργθκεί 
μια δράςθ.   

 Αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων εκνικϊν πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ ανιςότθτεσ. 

 Εντοπιςμόσ των κεμάτων ςτόχου και προτεραιότθτασ που πρζπει να αντιμετωπιςτοφν 
κατά τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ και τθν εξάλειψθ του χάςματοσ αμοιβισ μεταξφ των 
φφλων. Συνικωσ αντιμετωπίηονται περιςςότερα από ζνα ηθτιματα προτεραιότθτασ, 
για παράδειγμα, εάν ο ςτόχοσ είναι να εξαλειφκεί το χάςμα αμοιβισ, κα μποροφςε να 
δοκεί προτεραιότθτα ςτθν προϊκθςθ τθσ ίςθσ αμοιβισ για εργαςία ίςθσ αξίασ και να 
αντιμετωπιςτεί ζνα άλλο ηιτθμα επίςθσ, όπωσ θ ςυμφιλίωςθ εργαςίασ και 
οικογζνειασ, θ κινθτικότθτα τθσ ςταδιοδρομίασ και/ι τα ςτερεότυπα ςε ςχζςθ με το 
φφλο.   

 Οργάνωςθ μιασ δομισ για να ξεκινιςει το ζργο, δθλαδι μια επιτροπι, μια 
υποεπιτροπι ι μια ομάδα εργαςίασ   

 Κακοριςμόσ τθσ ςφνκεςθσ των μελϊν τθσ ομάδασ από τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ, το 
Γραφείο Διοικιςθσ και Ρροςταςίασ των Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (Ombud), και τουσ 
ςχετικοφσ εμπειρογνϊμονεσ, δθλαδι τουσ εμπειρογνϊμονεσ για τθν ιςότθτα, τα 
ςτατιςτικά, τον κακοριςμό των μιςκϊν και τθν ταξινόμθςθ των επαγγελμάτων. 

 Ανάπτυξθ των ικανοτιτων και ενδυνάμωςθ των δομϊν όλων των εμπλεκομζνων. 

 Ρραγματοποίθςθ διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ. 

 Ζκδοςθ μιασ ςυμφωνθμζνθσ διλωςθσ του ςυνολικοφ ςτόχου. 

 Κακοριςμόσ του είδουσ τθσ προςζγγιςθσ δθλαδι, ςταδιακι, προνοθτικι ι 
επανορκωτικι. 

 Κακοριςμόσ των κφριων μζςων δράςθσ και χρθματοδότθςθσ, δθλαδι ζρευνα, 

ευαιςκθτοποίθςθ, ςχζδιο ι πρόγραμμα προςζγγιςθσ με αναηιτθςθ εγχϊριασ ι 

διεκνοφσ χρθματοδότθςθσ. 
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 Διαμόρφωςθ μιασ ςτρατθγικισ προςαρμοςμζνθσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ και 

βαςιςμζνθσ ςτισ αναςκοπιςεισ. Θ ςτρατθγικι ςυνικωσ κακορίηει τουσ ειδικοφσ 

ςτόχουσ, τα μζςα δράςθσ, τα επίπεδα ανάλθψθσ ι περιοριςμοφ τθσ δράςθσ και των 

ςτόχων. Θ ςτρατθγικι μπορεί να ςυμπλθρωκεί με ι να ςυνεπάγεται ζνα ςχζδιο 

δράςθσ με ςτόχουσ και χρονοδιαγράμματα. Τα περιςςότερα από τα παρακάτω ςθμεία 

κα μποροφςαν να ςυμπεριλθφκοφν ςε μια ςτρατθγικι που αφορά το ηιτθμα τθσ ίςθσ 

αμοιβισ. Θ ςτρατθγικι μπορεί να βαςιςτεί ςτισ υφιςτάμενεσ γνϊςεισ και να απαιτεί 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. 

 Ζναρξθ τθσ πρωτοβουλίασ.  

 Εντοπιςμόσ ενόσ πιλοτικοφ τομζα ι υποτομζα και των δράςεων που πρζπει να 

λθφκοφν. 

 Εντοπιςμόσ των κενϊν πλθροφόρθςθσ και κακοριςμόσ του τρόπου κάλυψθσ αυτϊν 

των κενϊν πραγματοποιϊντασ ζρευνεσ ι μελζτεσ ςε εκνικό, κλαδικό ι επιχειρθματικό 

επίπεδο, ςε ςυναφείσ τομείσ δράςθσ κατά προτεραιότθτα.   

 Αναςκόπθςθ τθσ αμοιβισ ι του ελζγχου των αμοιβϊν και αναγνϊριςθ του χάςματοσ 

αμοιβισ μεταξφ των φφλων  

 Λιψθ διορκωτικϊν μζτρων  

o Αναςκόπθςθ των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων για τθν εξάλειψθ των διατάξεων που 

ειςάγουν διακρίςεισ, άμεςα ι ζμμεςα. 

o Διαπραγμάτευςθ νζων ςυμφωνιϊν ι νζων ςυμπλθρωματικϊν διατάξεων. 

o Εξζταςθ των κατϊτατων μιςκϊν και τθσ κάλυψισ τουσ. 

o Αντιμετϊπιςθ των ςυςτθμάτων ταξινόμθςθσ των επαγγελμάτων και αξιολόγθςθ  

των κζςεων εργαςίασ. 

 Κατανόθςθ του πϊσ κακορίηονται ςτθν πραγματικότθτα οι μιςκοί και οι 

αμοιβζσ. 

 Εντοπιςμόσ των αιτιϊν τθσ διαφοράσ των αμοιβϊν και των διακρίςεων. 

 Κατάργθςθ των διακρίςεων ι τθσ μερολθψίασ λόγω φφλου ςτα ςτοιχεία 

τθσ αμοιβισ, τα ςυςτιματα αμοιβισ, τα ςυςτιματα ταξινόμθςθσ των 

επαγγελμάτων και τισ πρακτικζσ ςτον εργαςιακό χϊρο. 

 Εκτζλεςθ μελζτθσ ι δοκιμϊν των μεκοδολογιϊν ςε επιλεγμζνεσ 

επιχειριςεισ ι ςε ζναν ςυγκεκριμζνο τομζα, για τον προςδιοριςμό τθσ 

ίςθσ αξίασ. Αυτι μπορεί να είναι μια αρκετά επίςθμθ διαδικαςία με 
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μεγάλθ πολυπλοκότθτα ι μια πιο άτυπθ διαδικαςία, με λιγότερθ 

πολυπλοκότθτα, ανάλογα με το μζγεκοσ των επιχειριςεων. 

o Ρροετοιμαςία ενόσ ςχεδίου περί ίςθσ αμοιβισ, για τθ διόρκωςθ των διαφορϊν 

ςτα επίπεδα αμοιβισ μζςω μζτρων ςταδιακισ ανακατάταξθσ και 

αναδιάρκρωςθσ, μζτρων ιςότθτασ των αμοιβϊν με αυξιςεισ με τθν πάροδο του 

χρόνου. 

 Διοργάνωςθ ςεμιναρίων και φόρουμ για ςυναφι κζματα.  

 Συγγραφι εγχειριδίων κοινισ κακοδιγθςθσ και κωδίκων δεοντολογίασ. Αυτά 

μποροφν να είναι ευρφτερου περιεχομζνου, να καλφπτουν τθν ιςότθτα των φφλων 

ι να αντιμετωπίηουν ςυγκεκριμζνα ηθτιματα, όπωσ θ αναγνϊριςθ του χάςματοσ 

αμοιβισ. Μποροφν να ςυμπλθρωκοφν με τθν κακοδιγθςθ μεμονωμζνων 

κοινωνικϊν εταίρων για τθ διαπραγμάτευςθ για τθν ίςθ αμοιβι. 

 Ανάπτυξθ και προϊκθςθ υλικοφ και εκςτρατειϊν προϊκθςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ 

και δθμόςιασ υπεράςπιςθσ για ςυγκεκριμζνα κζματα προτεραιότθτασ. Αυτά τα 

μζτρα ςτοχεφουν ςυχνά ςτισ ςτερεότυπεσ εικόνεσ των γυναικϊν, τθν αξία τθσ 

εργαςίασ των γυναικϊν, τισ γυναίκεσ ςε κζςεισ λιψθσ αποφάςεων και τθν 

εξιςορρόπθςθ τθσ εργαςίασ και τθσ οικογζνειασ. 

 Ανάπτυξθ ικανοτιτων ςε κοινζσ και μεμονωμζνεσ δράςεισ των κοινωνικϊν 

εταίρων. Εδϊ περιλαμβάνονται δραςτθριότθτεσ για τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ, 

τουσ επικεωρθτζσ εργαςίασ, τα μζλθ των κοινωνικϊν εταίρων, ιδιαίτερα των 

εργοδοτϊν και των εκπροςϊπων των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων που 

ςυμμετζχουν ςτισ διαπραγματεφςεισ.  

 Ρροϊκθςθ των ςχεδίων περί ιςότθτασ ςτο επίπεδο τθσ επιχείρθςθσ και ίςθσ 

αμοιβισ.  

 Σφςταςθ ενόσ ςυςτιματοσ αναςκόπθςθσ και παρακολοφκθςθσ με υποβολι 

περιοδικϊν εκκζςεων.  

 Δθμόςια αναγνϊριςθ και επιβράβευςθ των επιτευγμάτων.    

2.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 
ΣΤΟΝ ΧΩΟ ΕΓΑΣΙΑΣ4 

                                                           
4 Απόςπαςμα από τθ μελζτθ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (2015) “Strengthening Social Dialogue to tackle discrimination in 

employment  PART  B’ International review of measures taken to promote equality between men and women in 

employment with particular emphasis on the gender pay gap”. Author: Constance Thomas, International Expert, 

international labour standards specialist, former senior official from the International Labour Office.   
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Τα ςωςτά δεδομζνα είναι αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για τθν πρόοδο ςτθν αντιμετϊπιςθ 

των κεμάτων ιςότθτασ των φφλων ςτον χϊρο τθσ εργαςίασ, ιδιαίτερα των κεμάτων εκείνων  

που επθρεάηουν τθν απαςχόλθςθ, τα επίπεδα απαςχόλθςθσ και τισ αποδοχζσ. Τα ςωςτά 

δεδομζνα περιλαμβάνουν τα ςτοιχεία κατά φφλο, δθλαδι τον αρικμό των γυναικϊν και 

ανδρϊν που κάνουν αίτθςθ για τισ κζςεισ εργαςίασ, προςλαμβάνονται, παίρνουν προαγωγι, 

βρίςκονται ςτο διοικθτικό και εκτελεςτικό επίπεδο, κακϊσ και τον αρικμό αυτϊν που 

απολφονται, τουσ επιβάλλεται μείωςθ των ωρϊν εργαςίασ, παίρνουν άδεια μθτρότθτασ και 

γονικι άδεια, και, φυςικά, τον αρικμό των γυναικϊν και ανδρϊν που ζχουν πλθρωκεί 

λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα ςτοιχεία των αποδοχϊν.  

Εδϊ και αρκετό καιρό, το χάςμα αμοιβισ μεταξφ των φφλων ζχει γίνει ςυνειδθτό ςε 

εκνικό και τομεακό επίπεδο. Στθν προςπάκειά τουσ να εξαλείψουν αυτό το χάςμα, πολλζσ 

χϊρεσ ζχουν αρχίςει να μετροφν τθν πρόοδό τουσ ςυγκριτικά μεταξφ τουσ. Ωςτόςο, ςε επίπεδο 

επιχείρθςθσ εξακολουκεί να παρατθρείται ζλλειψθ διαφάνειασ ςχετικά με το επίπεδο των 

μιςκϊν, κακϊσ και άλλων πλθρωμϊν προσ τουσ εργαηομζνουσ/εσ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ το 

χάςμα δεν ιταν γνωςτό, απλά επειδι δεν ςυλλζχκθκαν ποτζ ςχετικά ςτοιχεία. Σε άλλεσ 

περιπτϊςεισ δεν γνωςτοποιικθκε, κακϊσ καλυπτόταν πίςω από ζναν μανδφα προςταςίασ των 

προςωπικϊν δεδομζνων τθσ ιδιωτικισ ηωισ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ θ ζλλειψθ διαφάνειασ 

εμπόδιηε τουσ μεμονωμζνουσ εργαηομζνουσ να γνωρίηουν εάν κακοπλθρϊνονται ςε ςφγκριςθ 

με τουσ ομολόγουσ τουσ ι άλλουσ εργαηομζνουσ. Εμπόδιηε τισ γυναίκεσ από το να γνωρίηουν 

πόςο ακριβϊσ πλθρϊνονταν οι άνδρεσ. Επίςθσ, εμπόδιηε τισ αρχζσ ιςότθτασ και τουσ 

κοινωνικοφσ εταίρουσ από το να κάνουν ευρφτερεσ ςυγκρίςεισ και να εκτιμοφν τουσ τομείσ 

όπου υπιρχε χάςμα αμοιβισ. Θ πρόςφατθ Σφςταςθ τθσ ΕΕ για τθν ενίςχυςθ τθσ αρχισ τθσ 

ιςότθτασ τθσ αμοιβισ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν μζςω τθσ διαφάνειασ (2014), και οι νζεσ 

εκνικζσ υποχρεϊςεισ των εργοδοτϊν να αναλάβουν ελζγχουσ και αναςκοπιςεισ των αμοιβϊν, 

ζχουν ωσ ςκοπό να απομακρυνκεί ο μανδφασ και να καταςτοφν τα επίπεδα αμοιβϊν γνωςτά 

ςε όλουσ/εσ.   

Πμωσ, εδϊ κα πρζπει να δοκεί λίγθ περιςςότερθ προςοχι. Φαίνεται να υπάρχει μια 

ςιωπθλι υποκείμενθ παραδοχι ι ελπίδα ότι με τον εντοπιςμό και τθ γνωςτοποίθςθ του 

χάςματοσ αμοιβισ μεταξφ των δφο φφλων, αυτό κα εξαλειφκεί αυτόματα. Ρρόκειται για 

ςθμαντικά πρϊτα βιματα, και πράγματι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ αποκάλυψθ των 

διαφορϊν μπορεί να προκαλζςει αυτόματα διορκωτικά μζτρα εκ μζρουσ του εργοδότθ. 

Ωςτόςο, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ αποκάλυψθ του χάςματοσ αμοιβισ κα πρζπει να 

παρακολουκείται με κατάλλθλεσ και αποτελεςματικζσ διορκωτικζσ ενζργειεσ με ςτόχο τα αίτια 
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του χάςματοσ των αμοιβϊν. Διαφορετικά, θ διορκωτικι ενζργεια κινδυνεφει να μείνει ςτα 

χζρια των επιμζρουσ καταγγελλόντων που καταφεφγουν ςτα δικαςτιρια για τθν επιβολι των 

νόμων περί ίςθσ αμοιβισ. Ρρζπει να αναγνωριςτεί ότι τα πιο αποτελεςματικά και εφαρμόςιμα 

μζτρα που πρζπει να λθφκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ του χάςματοσ αμοιβϊν δεν είναι πάντα 

εφκολο να ςυμφωνθκοφν, και ςυχνά δεν είναι εφκολο να παρκοφν. Εξακολουκοφν να 

υπάρχουν ςθμαντικζσ προκλιςεισ κατά τθν επιλογι και τθν εφαρμογι των μεκόδων μζτρθςθσ 

και αξιολόγθςθσ. Πμωσ, είναι ςαφϊσ αναγνωριςμζνο ότι θ εξακρίβωςθ του χάςματοσ αμοιβισ 

είναι ουςιαςτικι, και ότι οι αντικειμενικζσ μεκοδολογίεσ αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ είναι ζνα 

από τα πιο κρίςιμα διορκωτικά μζτρα που μποροφν να λθφκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ των 

ςθμαντικϊν αιτιϊν των διαφορϊν ςτθν αμοιβι, ςυμπεριλαμβανομζνων των διακρίςεων και 

τθσ υποτίμθςθσ τθσ εργαςίασ των γυναικϊν (βλ. ςτθ ςυνζχεια).  

 

3. ΤΟ ΕΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ  
 
 ΟΔΘΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΤΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ  
 
Θ αρχι τθσ ίςθσ αμοιβισ είναι κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ για τθν επίτευξθ τθσ ιςότθτασ των 
φφλων, κακϊσ ζνα μεγάλο ποςοςτό των γυναικϊν απαςχολείται ςε διαφορετικζσ κζςεισ 
εργαςίασ από τουσ άνδρεσ. Θ εκτίμθςθ τθσ αξίασ, και των αντίςτοιχων απαιτιςεων, των 
διαφορετικϊν εργαςιϊν ςτθ βάςθ κοινϊν και αντικειμενικϊν κριτθρίων ςυμβάλλει επίςθσ ςε 
πιο διαφανι και αποτελεςματικά ςυςτιματα για τον προςδιοριςμό των αμοιβϊν, ενϊ 
βελτιϊνει τισ διαδικαςίεσ επιλογισ και πρόςλθψθσ προςωπικοφ. 
Ο προςδιοριςμόσ του εάν δφο κζςεισ εργαςίασ που διαφζρουν ωσ προσ το περιεχόμενο είναι 
ίςεσ ςε αξία απαιτεί μια μζκοδο ςφγκριςισ τουσ. Οι μζκοδοι αξιολόγθςθσ των εργαςιϊν είναι 
τα εργαλεία που βοθκοφν ςτον κακοριςμό τθσ ςχετικισ αξίασ των εργαςιϊν και κατ' επζκταςθ 
προςδιορίηουν εάν θ αντίςτοιχθ αμοιβι τουσ είναι δίκαιθ. 
  
Θ μζκοδοσ αξιολόγθςθσ των εργαςιϊν αξιολογεί τθν εργαςία και όχι τον κάτοχο τθσ κζςθσ∙ 
κακϊσ οι εργαηόμενοι εξακολουκοφν να ταυτίηονται ςτενά με τθν εργαςία τουσ κα πρζπει να 
δοκεί προςοχι ςε αυτι τθν πτυχι όταν αποφαςίςουμε να εφαρμόςουμε τθ μζκοδο. 
Θ μζκοδοσ αξιολόγθςθσ των εργαςιϊν κα πρζπει να είναι ςυνεπισ, ςτο βακμό που μπορεί να 
βοθκιςει να εδραιωκεί μια καλι βάςθ για ζνα δίκαιο ςφςτθμα αμοιβϊν και για ζναν τρόπο 
ταξινόμθςθσ των εργαςιϊν με αναφορά ςτα ποςοςτά των βαςικϊν αμοιβϊν ςε ζνα 
ςυγκεκριμζνο χϊρο εργαςίασ και/ι κλάδο. Χωρίσ να είναι μια επιςτθμονικι μζκοδοσ, μπορεί 
να βοθκιςει, για παράδειγμα, να μετρθκοφν με ακριβι τρόπο τα κακικοντα και οι 
υποχρεϊςεισ που εκτελοφνται και θ αντίςτοιχθ κατανομι των ποςοςτϊν αμοιβισ ανάλογα με 
τθν απόδοςθ.    
 
Για να εξαςφαλιςτεί ότι τα αποτελζςματα γίνονται κτιμα όλων των μερϊν, είναι πάντα 
καλφτερο να: 
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 ● εμπλακοφν και να ενθμερωκοφν ςχετικά με τον ςτόχο τθσ εφαρμογισ τθσ μεκόδου 
αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ οι εκπρόςωποι των εργαηομζνων και όλοι οι εργαηόμενοι/εσ 
● είναι ενδελεχι και ςυςτθματικά όςο αφορά τθ ςυλλογι πλθροφοριϊν και τθν μζκοδο 
ανάλυςθσ 
● εξαςφαλίηουν ότι οι εργαηόμενοι/εσ  κατανοοφν τθ βάςθ επί τθσ οποίασ αξιολογοφνται οι 

εργαςίεσ  

υςτατικά τθσ επιτυχίασ ενόσ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ  

- Θ πολιτικι βοφλθςθ και θ πραγματικι δζςμευςθ τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ και ιδιαίτερα 

των ανϊτερων διευκυντικϊν ςτελεχϊν  

- Επαρκισ χρόνοσ, και ανκρϊπινοι και οικονομικοί πόροι  

- Αποφυγι δθμιουργίασ προςδοκιϊν που κα αποδειχκοφν ψευδείσ λόγω αδράνειασ μετά 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ. Ωσ εκ τοφτου, είναι ςθμαντικό να υπάρχει θ 

δυνατότθτα εφαρμογισ των αποτελεςμάτων 

- Εξαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ, ζτςι ϊςτε οι εργαηόμενοι/εσ να κατανοιςουν τισ 

διαδικαςίεσ τθσ εφαρμογισ τθσ μεκόδου και να ςυμμετζχουν ενεργά ςε αυτι 

- Ρροςπάκεια να δθμιουργθκεί μια κοινι προςζγγιςθ από τουσ διευκυντζσ/τριεσ και 

τουσ εργαηομζνουσ/εσ ςτο πνεφμα των ανοικτϊν διαπραγματεφςεων και να 

εξαςφαλιςτεί μεγαλφτερθ ςυναίνεςθ 

Σα οφζλθ μιασ επιτυχθμζνθσ Μεκόδου Αξιολόγθςθσ Εργαςίασ 

 Ακριβζςτερθ περιγραφι τθσ εργαςίασ και βελτίωςθ τθσ κατάρτιςθσ του προφίλ τθσ 

κζςθσ εργαςίασ 

 Καλφτερθ γνϊςθ των αναγκϊν εκπαίδευςθσ για μεμονωμζνεσ εργαςίεσ  

 Ταυτοποίθςθ των ςοβαρϊν κενϊν ςτθν υγεία και των κινδφνων για τθν αςφάλεια  

 Ενκάρρυνςθ του διαλόγου μεταξφ των διευκυντϊν/ντριϊν και των εργαηομζνων και 

βελτίωςθ των επιπζδων εμπιςτοςφνθσ  

 Απόκτθςθ μεγαλφτερθσ ποικιλίασ, εξαςφαλίηοντασ ότι οι περιγραφζσ των εργαςιϊν 

είναι τεκμθριωμζνεσ, αντικειμενικζσ και δομθμζνεσ με ςυνεπι τρόπο  

 Συνεπαγόμενο κόςτοσ: είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε ότι θ νζα δομι ταξινόμθςθσ 

μπορεί να απαιτεί και να επιφζρει πρόςκετθ αμοιβι.    

Προι κλειδιά – οριςμοί  

Αμοιβι 
Ρεριλαμβάνει τον ςυνθκιςμζνο, βαςικό ι κατϊτατο μιςκό ι τισ αποδοχζσ και τυχόν πρόςκετεσ 
απολαβζσ που καταβάλλονται άμεςα ι ζμμεςα, ςε χριματα ι ςε είδοσ, από τον εργοδότθ ςτον 
εργαηόμενο/θ . 
Άμεςθ διάκριςθ λόγω φφλου: 
Διαφορετικι αμοιβι για τισ γυναίκεσ και τουσ άνδρεσ ςτο ίδιο επάγγελμα 
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Διαφορετικόσ τίτλοσ κζςθσ (και αμοιβι) για ίδια ι παρόμοια επαγγζλματα 
Ζμμεςθ διάκριςθ λόγω φφλου: 
Υποτίμθςθ των δεξιοτιτων, των ικανοτιτων και των ευκυνϊν που ςχετίηονται με τθν εργαςία 
των γυναικϊν 
Ρροκαταλιψεισ λόγω φφλου ςτισ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ 
Ρροκαταλιψεισ λόγω φφλου ςτθν ταξινόμθςθ του επαγγζλματοσ και ςτα ςυςτιματα 
ταξινόμθςθσ τθσ εργαςίασ 
Ρροκαταλιψεισ λόγω φφλου ςτα ςυςτιματα αμοιβισ τθσ εργαςίασ 
 
Τί είναι θ αναλυτικι αξιολόγθςθ τθσ εργαςίασ; 

Θ μζκοδοσ αναλυτικισ αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ χρθςιμοποιεί ευρζωσ τθν εφαρμογι τθσ 

ξεχωριςτισ εκτίμθςθσ των επιμζρουσ παραγόντων των αντιςτακμιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν - 

όπωσ οι δεξιότθτεσ, θ  καταβαλλόμενθ προςπάκεια , θ ευκφνθ και οι ςυνκικεσ εργαςίασ - και 

ςυνδυάηει τισ ξεχωριςτζσ αξιολογιςεισ ςε μια βακμολογία επιμζρουσ χαρακτθριςτικϊν  για 

κάκε εργαςία. Εναλλακτικά, κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί θ μζτρθςθ άλλων παραγόντων, 

όπωσ: εκπαίδευςθ, επαγγελματικι εμπειρία, επίπεδα των κζςεων και τθσ διοίκθςθσ, εφροσ τθσ 

διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων και τθσ  ελευκερίασ δράςθσ, αυτονομία και δθμιουργικότθτα 

ςτθν εργαςία, υπευκυνότθτα, πολυπλοκότθτα εργαςίασ και ςυνκικεσ εργαςίασ. 

Κακζνα από αυτά τα χαρακτθριςτικά αναλφεται ςε «παράγοντεσ», και κάκε παράγοντασ 

αναλφεται ςε περαιτζρω επίπεδα. Οι παράγοντεσ «ςτακμίηονται» ανάλογα με τθ ςθμαςία 

τουσ. Θα πρζπει να δοκεί προςοχι κατά τθ ςτάκμιςθ κάκε παράγοντα. Για παράδειγμα, 

δίνοντασ ςτθ ςωματικι δφναμθ αδικαιολόγθτα υψθλι ςτάκμιςθ, μπορεί να οδθγθκοφμε ςε 

διακρίςεισ. Οι περιγραφζσ των εργαςιϊν αξιολογοφνται ζναντι του ςχεδίου παραγόντων, ϊςτε 

να κακοριςτεί το επίπεδο ςτο οποίο βακμολογείται θ εργαςία κάτω από κάκε παράγοντα. Για 

κάκε επίπεδο απονζμονται βακμοί. Τα ςθμεία για όλα τα επίπεδα παραγόντων ακροίηονται, 

και το ςφνολο τθσ βακμολογίασ κακορίηει τθ κζςθ μιασ εργαςίασ ςτθ ςειρά κατάταξθσ. 

Για να αναπτυχκεί ζνα πρόγραμμα ίςθσ αμοιβισ, είναι απαραίτθτο να ολοκλθρωκοφν τα 
ακόλουκα ςτάδια: 
 
1. Ρροςδιοριςμόσ τθσ επικράτθςθσ ενόσ φφλου ςτισ εργαςίεσ 
i. Λάβετε υπόψθ το ποςοςτό των ανδρϊν και των γυναικϊν ςε οριςμζνα ςφνολα απαςχόλθςθσ 
ςε μια δεδομζνθ ςτιγμι, εξελικτικά, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτερεότυπων φφλου 
ii. Επιλζξτε ποιεσ κζςεισ εργαςίασ κα ςυγκρικοφν ςε επίπεδο εταιρείασ: 
 

o Συντάξτε μια λίςτα των εργαςιϊν ςτθν επιχείρθςθ  
o Ρροςδιορίςτε αν οι κζςεισ αυτζσ είναι ανδροκρατοφμενεσ ι γυναικοκρατοφμενεσ  
o Βεβαιωκείτε ότι τα κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν για τον προςδιοριςμό τθσ 

επικράτθςθσ είναι αυςτθρά  
o Βεβαιωκείτε ότι δεν υπάρχει προκατάλθψθ λόγω του φφλου. 



 

P
ag

e2
5

 

2 . Αναπτφξτε τθ μζκοδο αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ (ΜΑΕ-JEM), λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ακόλουκεσ βαςικζσ αρχζσ  

o Χριςθ κοινϊν κριτθρίων 
o Σχετικι αξία  
o Αυςτθρι και ςυςτθματικι εξζταςθ  
o Ουδζτερθ ωσ προσ το φφλο προςζγγιςθ  

3. Βαςίςτε τθν ανάλυςθ ςτουσ 4 κυριότερουσ προςδιοριςτικοφσ παράγοντεσ  

Δεξιότθτεσ/Ρροςόντα  
 

Ρροςπάκεια 
 

Ευκφνθ Εργαςιακζσ 
Συνκικεσ  

Διαπροςωπικζσ 
δεξιότθτεσ  
 

Συναιςκθματικι 
προςπάκεια  
 

Ευκφνθ για άλλουσ 
ανκρϊπουσ  

Φυςικό 
περιβάλλον  
 

Επικοινωνιακζσ 
δεξιότθτεσ  
 

Ρνευματικι 
προςπάκεια 
 

Οικονομικι ευκφνθ  
 

Ψυχολογικζσ 
ςυνκικεσ  
 

 Σωματικι 
προςπάκεια 

Ευκφνθ για υλικοφσ 
πόρουσ  

Χρόνοσ εργαςίασ  
 

 

4. Ανάπτυξθ των εργαλείων αξιολόγθςθσ και ςυλλογι δεδομζνων ςχετικά με τισ εργαςίεσ  

o Ερωτθματολόγιο (απαλλαγμζνο από προκαταλιψεισ φφλου, αυςτθρό, δοκιμαςμζνο, 
μοιράηεται ςε όλουσ τουσ εργαηομζνουσ/εσ).  

o Συνεντεφξεισ  
o Άμεςθ παρατιρθςθ  

5. Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων  

o Ανάλυςθ του περιεχομζνου των ερωτθματολογίων ανά υποπαράγοντα  
o Δθμιουργία μιασ ςφνοψθσ κάκε εργαςίασ ανά υποπαράγοντα 
o Επικφρωςθ των αποτελεςμάτων  
o Δθμιουργία ενόσ προφίλ εργαςίασ  
o Αντιςτοίχιςθ των ςθμείων ςε κάκε προφίλ εργαςίασ  

6. Ρροςδιοριςμόσ τθσ αξίασ των εργαςιϊν  

o Σφγκριςθ των αμοιβϊν μεταξφ των εργαςιϊν ίςθσ αξίασ  
o Ανάπτυξθ του δικτφου ςτάκμιςθσ  

o Διαςφάλιςθ τθσ ςυνζπειασ και τθσ απουςίασ διακρίςεων λόγω προκατάλθψθσ  

o Κατανομι βακμϊν με βάςθ τα επίπεδα των υποπαραγόντων 

o Υπολογιςμόσ των ςυνολικϊν βακμϊν για κάκε εργαςία όπου κυριαρχεί ζνα από τα δφο 

φφλα  
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o Κακιζρωςθ διαςτθμάτων βακμϊν  

o Ομαδοποίθςθ των κζςεων εργαςίασ ανά διάςτθμα  

o Εξαςφάλιςθ τθσ απουςίασ διακρίςεων λόγω προκατάλθψθσ 

7. Εξίςωςθ των αμοιβϊν για τισ κζςεισ εργαςίασ ίςθσ αξίασ  

o Κακοριςμόσ ςυνολικισ αποηθμίωςθσ  

o Σφγκριςθ των εργαςιϊν και καταγραφι των μιςκολογικϊν χαςμάτων  

o Ρροςαρμογζσ των μιςκϊν  

o Διατιρθςθ των αποτελεςμάτων  

Μζκοδοσ αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ θ μελζτθ περίπτωςθσ τθσ Κφπρου   
 
Ριλοτικι Μελζτθ του εργαλείου αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ χωρίσ διακρίςεισ λόγω φφλου 

ςτθν Ξενοδοχειακι Βιομθχανία τθσ Κφπρου5 

 

Σκοπόσ αυτισ τθσ μελζτθσ ιταν θ εφαρμογι μιασ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ για 

ςφγκριςθ των ανδροκρατοφμενων με τα γυναικοκρατοφμενα επαγγζλματα ςτθν ξενοδοχειακι 

βιομθχανία ςε 4 περιοχζσ τθσ Κφπρου. Επιπλζον, για να καταλιξει ςε ςυμπεράςματα, θ 

μζκοδοσ λαμβάνει υπόψθ τισ παρατθριςεισ μιασ τριμεροφσ επιτροπισ για κάκε βιμα τθσ 

διαδικαςίασ ξεχωριςτά∙ βαςικό ςτοιχείο ςτθ διαδικαςία είναι θ ςυναίνεςθ.  

Θ Επιτροπι επζλεξε δφο ηεφγθ επαγγελμάτων για ςφγκριςθ, μετά από προςεκτικι εξζταςθ των 

ςτατιςτικϊν ςτοιχείων ςτθν ξενοδοχειακι βιομθχανία, διαβοφλευςθ με τουσ ςυνδικαλιςτζσ 

του κλάδου και μελζτθ των κλαδικϊν ςυλλογικϊν ςυμβάςεων. Το πρϊτο ηευγάρι 

επαγγελμάτων που επιλζχκθκε προσ αξιολόγθςθ ιταν ο Αρχιςερβιτόροσ (Μετρ) Β, ζνα 

ανδροκρατοφμενο επάγγελμα, και θ Οικονόμοσ Β, ζνα γυναικοκρατοφμενο επάγγελμα. 

Θεωρικθκε ότι αυτά τα δφο επαγγζλματα ιταν ίςθσ αξίασ, όμωσ οι κλαδικζσ ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ τα τοποκετοφςαν άνιςα ςτθν κατάταξθ των αμοιβϊν. Το δεφτερο ηεφγοσ 

επαγγελμάτων που επιλζχκθκε ιταν θ Καμαριζρα, ζνα γυναικοκρατοφμενο επάγγελμα και ο 

Αποκθκάριοσ Β, ζνα ανδροκρατοφμενο επάγγελμα.  

Θ ομάδα εργαςίασ πραγματοποίθςε προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με τουσ εργαηόμενουσ∙ 

ςυγκεκριμζνα, 80 ξενοδοχοχπαλλιλουσ που αςκοφν τα επαγγζλματα που είχαν επιλεγεί για 

αξιολόγθςθ και ςφγκριςθ από είκοςι τζςςερεισ (24) ξενοδοχειακζσ μονάδεσ.   

Τα αποτελζςματα τθσ πιλοτικισ μελζτθσ ζδειξαν ότι τα δφο ηεφγθ επαγγελμάτων δεν είναι ίςθσ 

αξίασ. Για το πρϊτο ηεφγοσ επαγγελμάτων, Αποκθκάριοσ Β και Καμαριζρα, θ υπόκεςθ που είχε 

ορίςει αρχικά προσ εξζταςθ θ ομάδα εργαςίασ και θ επιτροπι τθσ μελζτθσ δεν επαλθκεφτθκε. 

Θ υπόκεςθ ιταν ότι τα δφο επαγγζλματα είναι ίςθσ αξίασ και ότι κα πρζπει να αμείβονται ίςα. 

                                                           
5
Λ. Αντωνίου, τμιμα ιςότθτασ, Ινςτιτοφτο Εργαςίασ Κφπρου (INEK-ΡΕΟ). 
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Τα ευριματα αυτισ τθσ μελζτθσ δείχνουν ότι τα δφο επαγγζλματα όχι μόνο είναι άνιςθσ αξίασ, 

αλλά το επάγγελμα του Αποκθκάριου Β βακμολογικθκε δφο τάξεισ υψθλότερα από το 

επάγγελμα τθσ Καμαριζρασ. Με βάςθ αυτό, οι Αποκθκάριοι Β δεν κα λαμβάνουν ίςεσ ι 

λιγότερεσ αμοιβζσ από τισ καμαριζρεσ, αλλά υψθλότερεσ.  

Κάναμε επίςθσ μια δεφτερθ ίδια υπόκεςθ, για το δεφτερο ηευγάρι επαγγελμάτων, Οικονόμοσ Β 

και Αρχιςερβιτόροσ/α Β, δθλαδι ότι «τα δφο επαγγζλματα είναι ίςθσ αξίασ και κα πρζπει να 

πλθρϊνονται το ίδιο». Και ςτθν περίπτωςθ αυτι θ υπόκεςθ δεν επαλθκεφτθκε∙ αν και θ 

αιτιολογία είναι αρκετά διαφορετικι από τθν πρϊτθ περίπτωςθ ανωτζρω. Θ πρϊτθ περίπτωςθ 

είχε αιφνίδια αποτελζςματα ςε ςχζςθ με αυτό που υπολογίηαμε και υποκζςαμε αρχικά. Για 

αυτιν τθν περίπτωςθ, όμωσ, τα αποτελζςματα δεν είχαν αιφνίδια χαρακτθριςτικά, παρόλο 

που θ υπόκεςι μασ δεν επαλθκεφτθκε∙ τα αποτελζςματα είναι πιο γραμμικά και κατατάςςουν 

τα δφο επαγγζλματα άνιςα ςτο πλζγμα αξιολόγθςθσ.  

 

4. Θ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ  
 

Ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου: βαςικζσ ζννοιεσ 

Κακϊσ το κοινωνικό φφλο (gender) είναι ζνασ κοινωνικά καταςκευαςμζνοσ οριςμόσ των 

γυναικϊν και των ανδρϊν και των μεταξφ τουσ ςχζςεων, οι πολιτικζσ για τθν ιςότθτα των 

φφλων κα πρζπει να αμφιςβθτοφν και να αποδομοφν τισ άνιςεσ ςχζςεισ εξουςίασ, οι οποίεσ 

αντικατοπτρίηονται ςτισ πολιτικζσ και τισ δομζσ και αναπαράγουν τθ ανιςότθτα των φφλων ςτισ 

περιςςότερεσ ςφαίρεσ τθσ ηωισ (ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ). Ωσ εκ τοφτου, το πρόβλθμα είναι θ 

βαςιςμζνθ ςτο φφλο ιεραρχία ςτθν εξουςία, και όχι οι γυναίκεσ. Θ ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ 

του φφλου δεν αφορά τθν προςκικθ ενόσ «γυναικείου ςτοιχείου», ι ακόμα και ενόσ 

«ςτοιχείου ιςότθτασ των φφλων», ςε μια υπάρχουςα δράςθ. Ρεριλαμβάνει περιςςότερα από 

τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν. Θ ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου 

τοποκετεί τα ηθτιματα τθσ ιςότθτασ των φφλων ςτο επίκεντρο των πολιτικϊν αποφάςεων, 

των μεςοπρόκεςμων ςχεδίων, των προχπολογιςμϊν προγραμμάτων, των κεςμικϊν δομϊν 

και διαδικαςιϊν, κακϊσ και των οργανωτικϊν πρακτικϊν. Το φφλο αποτελεί μζροσ του 

ευρφτερου κοινωνικοπολιτιςτικοφ πλαιςίου. Άλλα ςθμαντικά κριτιρια για τθν 

κοινωνικοπολιτιςμικι ανάλυςθ περιλαμβάνουν τθν τάξθ, τθ φυλι, το επίπεδο φτϊχειασ, 

τθν εκνικι ομάδα και τθν θλικία. Θ υπεράςπιςθ, θ προςταςία και θ προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ 

των φφλων, όπωσ και τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, πρζπει να είναι ςυνεχισ. Θ επίτευξθ τθσ 
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ιςότθτασ των φφλων είναι μια ςυνεχισ διαδικαςία που τίκεται ςυνεχϊσ υπό αμφιςβιτθςθ, 

εξζταςθ και επαναπροςδιοριςμό6.  

Στόχοσ 

Θ χριςθ του εργαλείου τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου για να αντιμετωπιςτεί το 

χάςμα αμοιβϊν ςυνεπάγεται τθν ανάδειξθ τθσ αντίλθψθσ, τθσ εμπειρίασ, τθσ γνϊςθσ και των 

ςυμφερόντων των γυναικϊν κακϊσ και των ανδρϊν ςε όλα τα επίπεδα και τα διαφορετικά 

ςτάδια τθσ χάραξθσ πολιτικισ, του ςχεδιαςμοφ, τθσ λιψθσ αποφάςεων ςχετικά με τον 

κοινωνικό διάλογο ι τθσ ατηζντασ ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων ςε εκνικό επίπεδο, κλαδικό 

επίπεδο ι επίπεδο του χϊρου εργαςίασ τόςο του δθμόςιου όςο και του ιδιωτικοφ τομζα. 

Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ςχζςθ με τισ πολιτικζσ για τθν απαςχόλθςθ, το ςφςτθμα 

κακοριςμοφ των μιςκϊν και των εργαςιακϊν ςχζςεων∙ ςυναρκρϊνεται  επίςθσ με τισ πολιτικζσ 

για τθν ιςότθτα των φφλων, ιδίωσ εκείνων με αντίκτυπο ςτο χάςμα αμοιβϊν μεταξφ των 

φφλων, για παράδειγμα, τον διαχωριςμό τθσ εργαςίασ (οριηόντια και κάκετα) ςτθν αγορά 

εργαςίασ, τισ πολιτικζσ ςυμφιλίωςθσ, το ςφςτθμα κοινωνικισ μζριμνασ, τα ςυςτιματα 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

Ραρζχοντασ υποςτιριξθ για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων μζςω των ςυλλογικϊν 

διαπραγματεφςεων, οι ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ κα μποροφςαν να επωφελθκοφν από τθν 

προςζλκυςθ και τθ διατιρθςθ περιςςότερων γυναικϊν μελϊν, αλλά και τθ βελτίωςθ τθσ 

ανάλθψθσ ευκυνϊν. Συμβάλλουν ςτθν αφξθςθ τθσ επάρκειασ του προςωπικοφ να χειρίηεται τα  

κζματα φφλου και βελτιϊνουν τθν ιςορροπία ανάμεςα ςτισ γυναίκεσ και τουσ άνδρεσ μεταξφ 

του προςωπικοφ/εμπειρογνωμόνων, και των φορζων χάραξθσ πολιτικισ και λιψθσ 

αποφάςεων ςε όλα τα επίπεδα, κάτι που αναμφίβολα ενιςχφει μια δθμοκρατία χωρίσ 

αποκλειςμοφσ.  

Δεδομζνα από όλθ τθν Ευρϊπθ δείχνουν ότι το επίπεδο δφναμθσ των γυναικϊν (ωσ 

διαπραγματευτζσ και φορείσ λιψθσ αποφάςεων) ςτα ςυνδικάτα και θ πικανότθτα των 

ςυνδικάτων να προωκιςουν τθν ιςότθτα μζςω των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων 

ςυνδζονται (Dickens 2000). Μερικά ςυνδικάτα ζχουν πολφ υψθλά ποςοςτά ςυμμετοχισ των 

γυναικϊν (AC - Δανία, 71%), άλλα μπορεί να μθν γνωρίηουν καν αν ζχουν γυναίκεσ ςτισ 

διαπραγματευτικζσ επιτροπζσ τουσ (Garcia 2002). Το ηιτθμα τθσ εκπροςϊπθςθσ και τθσ 

ενεργοφ ςυμμετοχισ είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ, και θ ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου κα 

προςφζρει τεκμθρίωςθ που  κα βοθκιςει τθ χάραξθ πολιτικισ ςε κάκε ειδικό πλαίςιο του 

κοινωνικοφ διαλόγου.  

Οι αναμενόμενεσ εκβάςεισ  

                                                           
6
 Gender mainstreaming: Conceptual framework, methodology and presentation of good practices. Final Report of 

Activities of the group of specialists on mainstreaming, Strasburg 1998 
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Σε αυτό το πλαίςιο, οι διαδικαςίεσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου, όταν 

χρθςιμοποιοφνται ςτον τομζα του κοινωνικοφ διαλόγου και τθσ ςυλλογικισ διαπραγμάτευςθσ, 

μποροφν να αποκαλφψουν τθν ανάγκθ για αλλαγζσ ςτουσ ςτόχουσ, τισ ςτρατθγικζσ και τισ 

δράςεισ κακϊσ και να εξαςφαλίςουν ότι οι εκβάςεισ (ςυμφωνίεσ) κα περιλαμβάνουν και κα 

διαςφαλίςουν τα εργαςιακά δικαιϊματα του ςυνόλου των εργαηομζνων. Για να επιτευχκεί 

αυτό, είναι μείηονοσ ςθμαςίασ θ εκτίμθςθ των επιπτϊςεων και ςτα δφο φφλα, αλλά και να 

εξεταςτεί θ πικανότθτα άμεςθσ ι ωσ επί το πλείςτον ζμμεςθσ διάκριςθσ, που είτε κα αγνοθκεί 

ι κα δθμιουργιςει πρόςκετα μειονεκτιματα.    

Επιπλζον, μπορεί να διαςφαλίςει ότι τόςο οι γυναίκεσ όςο και οι άνδρεσ μποροφν να 

επθρεάςουν, να ςυμμετάςχουν και να επωφελθκοφν από τθν προςταςία και τθν προϊκθςθ 

των διαδικαςιϊν των δικαιωμάτων εργαςίασ που είναι το αποτζλεςμα των ςυλλογικϊν 

ςυμβάςεων. Μπορεί επίςθσ να απαιτοφνται αλλαγζσ ςτισ δομζσ, τισ διαδικαςίεσ και τισ 

πρακτικζσ, κακϊσ και τθσ κουλτοφρασ, δθλαδι να δθμιουργθκεί ζνα διαπραγματευτικό κλίμα 

το οποίο κα είναι ευνοϊκό για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων. Αυτό ςθμαίνει ότι 

λαμβάνονται υπόψθ τα ςυμφζροντα, οι ανάγκεσ και οι προτεραιότθτεσ τόςο των γυναικϊν όςο 

και των ανδρϊν - αναγνωρίηοντασ ταυτόχρονα τθν πολυμορφία των διαφορετικϊν ομάδων 

εργαηόμενων γυναικϊν και ανδρϊν. Δεδομζνου ότι θ ιςότθτα των φφλων δεν είναι ζνα 

«γυναικείο ηιτθμα», ο κοινωνικόσ διάλογοσ (διμερισ και/ι τριμερισ) κα πρζπει να αφορά, να 

εκπροςωπεί και να εμπλζκει πλιρωσ τουσ άνδρεσ όςο και τισ γυναίκεσ και τθν κοινωνία ςτο 

ςφνολό τθσ.   

 
Ραράδειγμα7: Κατά τθ ρφκμιςθ του χρόνου εργαςίασ ι των δικαιωμάτων και των 
περιοριςμϊν που αφοροφν τθν εργαςία μερικισ απαςχόλθςθσ, κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ 
οι διαφορζσ μεταξφ των φφλων ςτον χρόνο που δαπανάται ςτθν αμειβόμενθ και μθ 
αμειβόμενθ εργαςία. Θ μεγάλθ πλειοψθφία των εργαηομζνων μερικισ απαςχόλθςθσ είναι 
γυναίκεσ. Οι γυναίκεσ περνοφν κατά μζςο όρο τα δφο τρίτα του χρόνου εργαςίασ τουσ ςε μθ 
αμειβόμενεσ δραςτθριότθτεσ∙ οι άνδρεσ μόνο το ζνα τρίτο. Αυτζσ είναι διαφορζσ που ζχουν 
αντίκτυπο ςτθ ςυμμετοχι ανάλογα με το φφλο (επίπεδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ), κακϊσ 
και ςτθν κατανομι των πόρων (χρόνοσ, ειςόδθμα, ευκαιρίεσ καριζρασ). Τα πρότυπα και οι 
αξίεσ ςυμβάλλουν ςτισ επιλογζσ που βαςίηονται ςτο φφλο ςτθν εκπαίδευςθ και τθ 
ςταδιοδρομία και ςτθν εςωτερικι κατανομι των κακθκόντων και των αρμοδιοτιτων ςτα 
νοικοκυριά. Οι διαφορζσ ςτα δικαιϊματα που αφοροφν τουσ εργαηόμενουσ πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ και μερικισ απαςχόλθςθσ επθρεάηουν διαφορετικά τισ γυναίκεσ και τουσ 
άνδρεσ. Θ αξιολόγθςθ του αντίκτυπου των διακρίςεων λόγω φφλου κα βοθκιςει ςτο να 
εμποδιςτεί θ «δικι ςασ» πρόταςθ πολιτικισ από το να ενιςχφςει περαιτζρω τισ υφιςτάμενεσ 
διαφορζσ  ςτθ ςυμμετοχι, τθν κατανομι των πόρων, τουσ κανόνεσ που ειςάγουν διακρίςεισ 
και τισ αξίεσ και τθ διαρκρωτικι άμεςθ ι ζμμεςθ διάκριςθ. 

                                                           
7
 Οδθγόσ για τθν εκτίμθςθ τθσ επίπτωςθ τθσ διάκριςθσ λόγω φφλου από τθν ΕΕ 

ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4376 
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Αξιολόγθςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτο ςτάδιο προετοιμαςίασ τθσ ςυλλογικισ 

διαπραγμάτευςθσ, κατά τθ διάρκεια των διαπραγματεφςεων και ςε ςχζςθ με τθ ςυμφωνία8   

Αν οι περιςςότερεσ απαντιςεισ ςτισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ είναι «ναι», αυτό ςθμαίνει ότι θ 

διαπραγμάτευςθ λαμβάνει υπόψθ τθσ τθ διάκριςθ λόγω φφλου. Αν περιςςότερεσ από τισ 

μιςζσ απαντιςεισ είναι «όχι» ι «δεν είμαι ςίγουροσ/θ», απαιτείται μεγαλφτερθ προςοχι για 

να βεβαιωκείτε ότι ο κοινωνικόσ διάλογοσ καλφπτει τισ ανάγκεσ και τισ ανθςυχίεσ των 

εργαηόμενων ανδρϊν και γυναικϊν ςτθν ςυγκεκριμζνθ εταιρεία, ςτο χϊρο εργαςίασ, τον 

κλάδο, τθν τοπικι αγορά εργαςίασ κ.λπ. Ο όροσ "Ρρόγραμμα" κα πρζπει να χρθςιμοποιείται 

με τρόπο που να αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ενόσ ςχεδίου με ςτόχο τθν ίςθ αμοιβι των δφο 

φφλων, το οποίο ειςάγεται ςε μια επιχείρθςθ/κλάδο, για τθν προετοιμαςία τθσ διαβοφλευςθσ 

και τθσ ατηζντασ. Αυτι θ άςκθςθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από εξωτερικοφσ 

διαμεςολαβθτζσ/τριεσ, εμπειρογνϊμονεσ/ςυμβοφλουσ ςτα ηθτιματα ιςότθτασ, 

εκπαιδευτζσ/τριεσ, διευκυντζσ/ντριεσ ανκρϊπινου δυναμικοφ κ.λπ. 

Άςκθςθ: Σκεφτείτε, ςυηθτιςτε και επιλζξτε τθν πιο κατάλλθλθ απάντθςθ  

Βιμα 1: Σχεδιαςμόσ και προγραμματιςμόσ  Ναι Πχι Δεν είμαι ςίγουροσ/θ 

Ρραγματοποιείται μια ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ με 

αναλυτικά ωσ προσ το φφλο ςτοιχεία πριν από τον 

κακοριςμό των απαιτιςεων και διεκδικιςεων;  

   

Διεξάγεται θ ανάλυςθ από τθ ςκοπιά του φφλου;     

Θ θμεριςια διάταξθ και οι ςτόχοι των διαπραγματεφςεων 

αναφζρει ρθτά ςτόχουσ που αφοροφν τθν ιςότθτα των 

φφλων;  

   

Θ ανάλυςθ του προβλιματοσ αναγνωρίηει προςεγγίςεισ  

διάκριςθσ και αποκλειςμοφ λόγω φφλου για να 

περιγράψει τθν κατάςταςθ των γυναικϊν και των ανδρϊν;  

   

Θ επιλογι των ομάδων ςτόχου εξετάηει τισ ανάγκεσ και τα 

ςυμφζροντα με βάςθ το φφλο;  

   

Ζχουν ερωτθκεί όλεσ οι γυναίκεσ και οι άνδρεσ 

διαφορετικϊν εργαςιακϊν ςχζςεων, δθλαδι μερικισ/ 

πλιρουσ απαςχόλθςθσ κλπ., για τθν αξιολόγθςθ τθσ 

χρθςιμότθτασ του ςχεδίου διαπραγμάτευςθσ/ιςότθτασ 

αμοιβϊν κλπ.; 

   

                                                           
8
 Ρροςαρμογι ςτθ βάςθ ςχετικισ άςκθςθσ του εγχειριδίου για τουσ διαμεςολαβθτζσ  ελζγχου των διακρίςεων 

λόγω φφλου: Μεκοδολογία ελζγχου τθσ ιςότθτασ των φφλων με ςυμμετοχι τθσ ΔΟΕ. 
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Βιμα 2: Εφαρμογι του προγράμματοσ    

Το πρόγραμμα αντανακλά τισ ευκφνεσ και τθν 

εμπειρογνωμοςφνθ που ςχετίηονται με το φφλο;  

   

Ζχουν διατεκεί για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των 

φφλων πόροι χρθματικοί, ανκρϊπινοι, τεχνικοί, χρόνου ι 

πλθροφορίασ;  

   

Το πρόγραμμα αντιμετωπίηει τα ηθτιματα ανιςότθτασ και 

διακρίςεων μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν πλιρουσ και 

μερικισ απαςχόλθςθσ και αναλφει τα βακφτερα αίτια των 

ανιςοτιτων λόγω φφλου, όταν εντοπίηονται ςτθν ανάλυςθ 

τθσ κατάςταςθσ; 

   

Ρεριλαμβάνει το πρόγραμμα κατάρτιςθ για τουσ εταίρουσ 

υλοποίθςθσ, ϊςτε να μπορζςουν να προςδιορίςουν τισ 

λφςεισ ςτα διάφορα τρωτά ςθμεία που αντιμετωπίηουν οι 

εργαηόμενοι άνδρεσ και οι εργαηόμενεσ γυναίκεσ; 

   

Βιμα 3: Ραρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ     

Θ αξιολόγθςθ και θ παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ 

απαιτοφν εκτιμιςεισ τθσ διαφοροποιθμζνθσ επίπτωςθσ 

του ςτισ εργαηόμενεσ γυναίκεσ/εργαηόμενουσ άνδρεσ;  

   

Το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ περιλαμβάνει ποιοτικοφσ 

και ποςοτικοφσ δείκτεσ ςε ηθτιματα ιςότθτασ των φφλων;  

   

Οι διαςτάςεισ τθσ διάκριςθσ λόγω φφλου αναφζρονται 

ςυςτθματικά ςτθν αποτελεςματικότθτα του 

προγράμματοσ;  

   

Συμπεριλιφκθςαν εμπειρογνϊμονεσ ςτθν ιςότθτα των 

φφλων ωσ μζλθ τθσ ομάδασ αξιολόγθςθσ του 

προγράμματοσ;  

   

Τα κζματα ιςότθτασ των φφλων περιλαμβάνονται ςε όλεσ 

τισ ςυνεδριάςεισ ανάλυςθσ;  

   

 

 

 

Ενςωμάτωςθ τθσ Διάςταςθσ του Φφλου ζναντι των Θετικϊν Δράςεων  

 

Θ εφαρμογι τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου (gender mainstreaming) δεν κα 

πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να υποκαταςτιςει τισ Θετικζσ Δράςεισ, οι οποίεσ κα πρζπει να 

ςυνεχιςτοφν προκειμζνου να αρκοφν τα προθγοφμενα ιςτορικά μειονεκτιματα που ζχουν 

βιϊςει οι γυναίκεσ. Από τθν άλλθ μεριά, είναι επίςθσ αλικεια ότι θ ενςωμάτωςθ τθσ 

διάςταςθσ του φφλου εξακολουκεί να είναι ςχετικά νζα, και ωσ εκ τοφτου αντιμετωπίηεται από 

πολλοφσ, ειδικά από το προςωπικό των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων, ωσ πιο κεωρθτικι, 
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κακϊσ χρθςιμοποιεί κεωρθτικζσ ζννοιεσ και τεχνικι ορολογία. Ωσ εκ τοφτου, θ εφαρμογι τθσ 

ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου απαιτεί τθν προθγοφμενθ εκπαίδευςθ των μελϊν των 

ςυνδικάτων, των διαμεςολαβθτϊν και των διαπραγματευτϊν, ανδρϊν και γυναικϊν, από 

ειδικοφσ ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων. Χωρίσ ειδικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τα μείηονα 

ηθτιματα τθσ διάκριςθσ λόγω φφλου δεν κα μποροφςαν να ενιςχυκοφν τα υπάρχοντα 

πρότυπα και ςτερεότυπα, π.χ. ςτισ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ. Για παράδειγμα, θ βελτίωςθ 

τθσ άδειασ μθτρότθτασ για τισ γυναίκεσ κα μποροφςε να κεωρθκεί ζνα κετικό μζτρο για τθν 

αφξθςθ του ποςοςτοφ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ μιςκωτι 

εργαςία, όμωσ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από δραςτθριότθτεσ ευαιςκθτοποίθςθσ και επίςθσ 

από γονικζσ άδειεσ αποκλειςτικά για τουσ εργαηόμενουσ πατζρεσ ι από ιςοδφναμα 

μοιραηόμενθ γονικι άδεια. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ςταματιςει θ αναπαραγωγι των 

κοινωνικϊν ςτερεοτφπων ότι θ φροντίδα είναι γυναικείοσ ρόλοσ και να προωκθκεί μια 

κουλτοφρα ίςου μοιράςματοσ. 

 

5. ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΤΘΣ ΕΡΙΡΤΩΣΘΣ  ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ  

Για να πραγματοποιθκεί θ αξιολόγθςθ τθσ επίπτωςθσ των διακρίςεων λόγω φφλου (gender 

impact assessment) ςτισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ, κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι υφιςτάμενεσ 

διαφορζσ ςτισ αμοιβζσ και το χάςμα αμοιβισ μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν, το ςφςτθμα 

κακοριςμοφ των μιςκϊν και οι δείκτεσ του χάςματοσ αμοιβϊν μεταξφ φφλων ςε εκνικό 

επίπεδο, ϊςτε να διαςφαλιςτεί ότι θ πρόταςθ που εκπονείται ςυμβάλλει ςτθν εξάλειψθ των 

ανιςοτιτων ςτισ αμοιβζσ και προωκεί τον ςτόχο τθν ΕΕ και του κάκε κράτουσ για τθν ιςότθτα 

τθσ αμοιβισ μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν. Βάςθ για τθν εκκίνθςθ τθσ ανάλυςθσ των 

διακρίςεων λόγω φφλου αποτελεί θ φπαρξθ καλά επεξεργαςμζνων δεδομζνων, ξεχωριςτϊν 

για κάκε φφλο. Είναι απαραίτθτεσ ειδικζσ γνϊςεισ ςχετικά με τισ ςχζςεισ των δφο φφλων και 

τθν πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν ιςότθτα. Εάν δεν υπάρχουν, μποροφν να 

αποκτθκοφν οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ και γνϊςεισ π.χ. από τθ Eurostat, τον/τθν 

υπευκυνο/θ για κζματα ιςότθτασ ανά Υπουργείο ςε επίπεδο χϊρασ, τθ Μονάδα Κςων 

Ευκαιριϊν (Equal Opportunities Unit) ι εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ, ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ.  

Ρότε χρθςιμοποιείται θ Εκτίμθςθ τθσ Επίπτωςθσ κατά φφλο   

• Εκ των προτζρων: Για να αξιολογθκοφν οι δυνθτικζσ επιπτϊςεων των προτεινόμενων 

αλλαγϊν ςε επίπεδο επιχείρθςθσ, κλάδου ι οικονομικοφ τομζα, κακϊσ και ςτο επίπεδο του 

νομικοφ πλαιςίου. Γίνεται κατά τθ διάρκεια των ςταδίων ανάπτυξθσ, δθλαδι πριν από τθν 

εφαρμογι αυτισ τθσ πολιτικισ ι νομοκεςίασ.  
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• Εκ των υςτζρων: Για να αξιολογθκοφν οι πραγματικζσ ςυνζπειεσ μιασ υπάρχουςασ δράςθσ, 

π.χ. μιςκολογικι πολιτικι ι νόμοσ ίςθσ αμοιβισ. Γίνεται είτε κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ 

για τθν παρακολοφκθςθ των επιπτϊςεϊν τθσ ςτουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ, ι μετά τθν 

εφαρμογι, για τθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων τθσ για τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ. 

Κριτιρια για τθν Εκτίμθςθ τθσ Επίπτωςθσ κατά Φφλο 

Θ αξιολόγθςθ τθσ επίπτωςθσ κατά φφλο (Gender Impact Assessment) αξιολογεί προςεκτικά 

κακζναν από τουσ ακόλουκουσ τζςςερεισ τομείσ, για να δθμιουργιςει μια ολοκλθρωμζνθ 

εικόνα τθσ επίπτωςθσ για τουσ άνδρεσ και τισ γυναίκεσ. 

* ςυμμετοχι: ςφνκεςθ ωσ προσ το φφλο των ομάδων ςτόχου/πλθκυςμοφ, δθλαδι 

εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν και των ανδρϊν ςε ενεργθτικζσ πολιτικζσ απαςχόλθςθσ, ςτισ 

ομάδεσ διαπραγμάτευςθσ, ςτισ διευκυντικζσ κζςεισ εργαςίασ, ςτθν κατανομι εργαςίασ ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ εταιρεία/κλάδο, κ.λπ.   

* πόροι: πρόςβαςθ, κριτιρια επιλογισ και κατανομι των ηωτικισ ςθμαςίασ πόρων όπωσ ο 

χρόνοσ, ο χϊροσ, οι πλθροφορίεσ και τα χριματα, θ πολιτικι και οικονομικι εξουςία, θ 

εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ, θ εργαςία και θ επαγγελματικι ςταδιοδρομία, οι νζεσ 

τεχνολογίεσ, οι υπθρεςίεσ υγειονομικισ περίκαλψθσ, θ ςτζγαςθ, τα μζςα μεταφοράσ, ο 

ελεφκεροσ χρόνοσ.  

* κανόνεσ και αξίεσ που επθρεάηουν τουσ ρόλουσ των φφλων, τον καταμεριςμό τθσ εργαςίασ 

με βάςθ το φφλο, τθν επιλογι επαγγζλματοσ από τισ γυναίκεσ και τουσ άνδρεσ αντίςτοιχα, και 

τισ ανιςότθτεσ ςτθν αξία που αποδίδεται ςτουσ άνδρεσ και ςτισ γυναίκεσ ι ςτα αρςενικά και 

κθλυκά χαρακτθριςτικά.  

* δικαιϊματα που αφοροφν τθν άμεςθ ι ζμμεςθ διάκριςθ λόγω φφλου, τα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα, δθλαδι τθν ίςθ αμοιβι, τθν αξιοπρεπι εργαςία, ςυμπεριλαμβανομζνου τθσ 

αντιμετϊπιςθσ τθσ ζμφυλθσ βίασ και τθν ίςθ πρόςβαςθ ςτθ δικαιοςφνθ, το νομικό, πολιτικό ι 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.  

Εκτίμθςθ τθσ Επίπτωςθσ των Διακρίςεων λόγω Φφλου: Ροιά κριτιρια είναι απαραίτθτα για 
τθν ανάλυςθ των ηθτθμάτων από τθν προοπτικι των διακρίςεων λόγω φφλου;  
 
(A) Ροιοτικι ςυμμετοχι  
Ροιο είναι το ποςοςτό των γυναικϊν μεταξφ των φορζων (ςτθ λιψθ αποφάςεων, τον 
ςχεδιαςμό, τθ ςφνκεςθ των διαφόρων δομϊν) ι ωσ ομάδα -ςτόχοσ των δράςεων. 
(B) Ροςοτικι κατανομι των πόρων  
Ρϊσ κατανζμονται τα κεφάλαια, ο χρόνοσ, οι εγκαταςτάςεισ, οι υπθρεςίεσ μεταξφ γυναικϊν 
και ανδρϊν. 
Απαιτοφνται αναλυτικά ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν τρζχουςα κατάςταςθ, ϊςτε να 
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αναδειχτοφν οι διαφορζσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν. 
(Γ) Ροιοτικι αξιολόγθςθ  
Ροιά πρότυπα και αξίεσ επθρεάηουν τουσ ρόλουσ των δφο φφλων, τον καταμεριςμό τθσ 
εργαςίασ μεταξφ των φφλων και τθ ςτάςθ και τθ ςυμπεριφορά των γυναικϊν και των ανδρϊν;  
Οι γυναίκεσ και οι άνδρεσ απολαμβάνουν επιςιμωσ τα ίδια δικαιϊματα και τισ ευκφνεσ; Ρϊσ 
τα ςτερεότυπα δθμιουργοφν/ενιςχφουν τθν ανιςότθτα;  
Βαςικζσ ερωτιςεισ: 
Ροιά είναι θ παροφςα κατάςταςθ ςτον εξεταηόμενο τομζα (ςθμείο Α και Β);  
Γιατί θ κατάςταςθ είναι ωσ ζχει (ςθμείο Γ);  
Ροιά είναι τα εμπόδια ςτον δρόμο για τθν προϊκθςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων; 
Ρϊσ μποροφν να αρκοφν τα εμπόδια και να προωκθκεί θ ιςότθτα;  
 
Source: SAK (2004). 

 
6. ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΣΥΝΕΚΤΙΜΘΣΘΣ ΤΘΣ ΙΣΟΤΘΤΑΣ 

ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  
 

Ο απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ παρακολοφκθςθσ – ςυνεχοφσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ τθσ 

ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου, για παράδειγμα ςτισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ μιασ 

εταιρείασ ι ενόσ τομζα - μπορεί να επιτευχκεί μόνο εάν τα αποτελζςματα των εκκζςεων 

αξιολόγθςθσ και άλλων δραςτθριοτιτων παρακολοφκθςθσ ζχουν ςυνζπειεσ ςτθν ανάπτυξθ 

των μελλοντικϊν πολιτικϊν και ενεργειϊν αποκατάςταςθσ. 

Δεδομζνου του γεγονότοσ ότι θ ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου είναι μια ςχετικά νζα 

και καινοτόμοσ ςτρατθγικι, θ παρακολοφκθςθ είναι πολφ ςθμαντικι για τθν περαιτζρω 

ανάπτυξθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτάσ τθσ.   

Αποτελζςματα και δράςεισ  

 Ρροςδιορίςτε πόςοι άνδρεσ και γυναίκεσ ζχουν ςυμμετάςχει ςτον κοινωνικό διάλογο/ 

ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ και με ποιο τρόπο.  

 Εάν το ποςοςτό των γυναικϊν που ςυμμετείχαν και επωφελικθκαν από αυτόν είναι 

χαμθλό, να προςδιοριςτοφν οι αιτίεσ και να λθφκοφν διορκωτικά μζτρα. Μπορεί να 

χρειαςτεί να αντιμετωπιςτοφν κάποιοι από τουσ ακόλουκουσ περιοριςμοφσ:  

o χαμθλό επίπεδο ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου μεταξφ του 

προςωπικοφ, π.χ. ςτθ Δράςθ Ιςότθτασ των Φφλων και/ι τισ επαγγελματικζσ 

ενϊςεισ ςτισ προτάςεισ και/ι τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ. Αυτό οδθγεί ςε 

εςφαλμζνεσ υποκζςεισ ςχετικά με τουσ γυναικείουσ ρόλουσ και τισ ανάγκεσ που 

δεν βαςίηονται ςε πραγματικά ςτοιχεία, κάνουν τθν εργαςία των γυναικϊν 

αόρατθ και υποτιμοφν τθ δυνατότθτα των γυναικϊν να ςυμμετάςχουν και να 

επωφελθκοφν από τα αποτελζςματα, π.χ. τθ ςυμφωνία.   
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o ζλλειψθ ειδικισ αναφοράσ ςτθ διάκριςθ των φφλων ςτο κείμενο του 

προγράμματοσ 

o ανεπαρκισ εκπροςϊπθςθ των γυναικϊν και των γυναικείων οργανϊςεων ςτον 

ςυντονιςμό του προγράμματοσ ι ςτθ ςυμβουλευτικι επιτροπι λόγω εμποδίων 

ςυμμετοχισ, όπωσ το χρονοδιάγραμμα, θ τοποκεςία ι θ διάρκεια των 

δραςτθριοτιτων του προγράμματοσ   

o χαμθλι δζςμευςθ ι ενδιαφζρον των γυναικϊν, επειδι το πρόγραμμα δεν 

ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ τουσ ι αυξάνει τον φόρτο εργαςίασ τουσ 

o χριςθ διαφλων επικοινωνίασ που δεν είναι προςιτοί ςτισ γυναίκεσ 

Απρόβλεπτα γεγονότα  

 Μιπωσ ςυνζβθκε κάποιο απρόβλεπτο γεγονόσ, το οποίο επθρζαςε τθ ςυμμετοχι των 

γυναικϊν ςτο πρόγραμμα με κετικό ι αρνθτικό τρόπο; Ρεριγράψτε αυτό το  γεγονόσ, 

τισ ςυνζπειζσ του για το πρόγραμμα, αν υπάρχουν, και τθν ενζργεια που απαιτικθκε.  

Ενζργειεσ μεταπαρακολοφκθςθσ  

 Εάν ζχουν εντοπιςτεί περιοριςμοί ςχετικά με τθ ςυμμετοχι των γυναικϊν ςτο 

πρόγραμμα, κα πρζπει να λθφκοφν διορκωτικά μζτρα. Ζνα οικονομικά αποδοτικό 

μζτρο, το οποίο ςυνικωσ μπορεί να πραγματοποιθκεί αμζςωσ, είναι θ 

πραγματοποίθςθ μιασ ανάλυςθσ ωσ προσ τθ διάςταςθ του φφλου με τουσ άμεςουσ 

αποδζκτεσ και/ι δικαιοφχουσ.  

 Θα παράςχουν πραγματικζσ πλθροφορίεσ για τουσ ρόλουσ, τισ ανάγκεσ και τουσ 

περιοριςμοφσ των γυναικϊν και ταυτόχρονα κα ενιςχφςουν τθν ευαιςκθτοποίθςθ και 

κα αυξιςουν τθν ικανότθτα των υπεφκυνων για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ να 

αντιμετωπίςουν τα ηθτιματα διάκριςθσ λόγω φφλου και ιςότθτασ. Στθ βάςθ αυτϊν των 

πλθροφοριϊν, μποροφν να ςχεδιαςτοφν και να εφαρμοςτοφν ςυγκεκριμζνα μζτρα, 

προςαρμοςμζνα ςτο κζμα τθσ διάςταςθσ των φφλων.  

 Υποδείξτε τισ προτεινόμενεσ ενζργειεσ που προκφπτουν από τθν αξιολόγθςθ τθσ 

διάςταςθσ του φφλου, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν ανακεωριςεων του 

προγράμματοσ (ι μερϊν αυτοφ) και του πλάνου εργαςίασ του. Κακορίςτε το είδοσ τθσ 

δράςθσ, τα ονόματα των υπευκφνων ι τα ιδρφματα/οργανιςμοφσ και τθ διορία.  

 
7.ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΘΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘΣ ΤΘΣ ΔΙΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ  
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Ο ζλεγχοσ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου (gender audit) είναι ζνα πρόςφατα 
αναπτυχκζν εργαλείο, χριςιμο ςε ζνα πιο προχωρθμζνο ςτάδιο εφαρμογισ τθσ ενςωμάτωςθσ 
τθσ διάςταςθσ του φφλου και ζχει μακροςκοπικι προοπτικι.  

Σκοπόσ και ςτόχοι του ελζγχου τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου 

Γενικόσ ςτόχοσ του ελζγχου τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου είναι θ προϊκθςθ τθσ 

οργανωςιακισ μάκθςθσ ςχετικά με το πωσ εφαρμόηεται αποτελεςματικά θ ενςωμάτωςθ τθσ 

διάςταςθσ του φφλου ςτισ πολιτικζσ, τα προγράμματα και τισ δομζσ, και θ αξιολόγθςθ τθσ 

ζκταςθσ ςτθν οποία ζχει κακιερωκεί ςε επίπεδο: 

 Οργάνωςθσ 

 Μονάδασ εργαςίασ  

 Ατόμου 

Οι ςτόχοι του ελζγχου τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου είναι να9: 

 Δθμιουργιςει κατανόθςθ τθσ ζκταςθσ ςτθν οποία ζχει κατακτθκεί και ζχει εφαρμοςτεί 
από το προςωπικό θ ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου  

 Αξιολογιςει τθν ζκταςθ τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςε ςχζςθ με τθν 
ανάπτυξθ και τθν παροχι προϊόντων και υπθρεςιϊν  

 Ταυτοποιιςει και να ανταλλάξει πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ μθχανιςμοφσ, τισ 
πρακτικζσ και τισ ςυμπεριφορζσ που ζχουν ςυνειςφζρει κετικά ςτθν ενςωμάτωςθ τθσ 
διάςταςθσ του φφλου ςε ζναν οργανιςμό  

 Αξιολογιςει το επίπεδο των πόρων που διατίκενται και δαπανϊνται ςε ενζργειεσ για 

τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου και τθσ ιςότθτασ ευκαιριϊν  

 Εξετάςει τθν ζκταςθ ςτθν οποία οι πολιτικζσ διαχείριςθσ των ανκρϊπινων πόρων είναι 

ευαίςκθτεσ ςτθ διάςταςθ του φφλου  

 Εξετάςει τθν ιςορροπία των φφλων ςτθ ςτελζχωςθ του προςωπικοφ ςτα διαφορετικά 

επίπεδα οργάνωςθσ  

Συνοπτικά, ο ζλεγχοσ τθσ διάςταςθσ του φφλου: 

 Ενιςχφει τθ ςυλλογικι ικανότθτα ενόσ οργανιςμοφ να εξετάςει τισ δράςεισ του από τθ 
ςκοπιά του φφλου και να εντοπίςει τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία ςτθν προϊκθςθ των 
κεμάτων ιςότθτασ των φφλων 

 Βοθκά να δθμιουργθκεί οργανωςιακι ευκφνθ για τισ πρωτοβουλίεσ ςχετικά με τθν 

ιςότθτα των φφλων 

 Οξφνει τθν οργανωςιακι μάκθςθ ςε ηθτιματα τθσ διάςταςθσ του φφλου μζςα από μια 

διαδικαςία δθμιουργίασ ομάδασ, ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και προβλθματιςμοφ. 

 

                                                           
9
 EIGE http://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/tools-and-methods/gender-auditThe gender audit  
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Μεκοδολογία για τον Ζλεγχο τθσ Ιςότιμθσ Συμμετοχισ των Φφλων. Ο Ζλεγχοσ τθσ Ιςότιμθσ  

Συμμετοχισ των Φφλων (PGA) είναι ζνα εργαλείο και μια διαδικαςία που βαςίηεται ςε μια 

ςυμμετοχικι μεκοδολογία. Ρροωκεί πρακτικά και αποτελεςματικά τθν οργανωςιακι μάκθςθ 

ςχετικά με τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου, όπωσ για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ 

των κοινϊν επιτροπϊν για τθν εφαρμογι ενόσ ςχιματοσ αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. Ο ζλεγχοσ 

από τθν οπτικι του φφλου: 

 Εξετάηει εάν οι εςωτερικζσ πρακτικζσ και τα ςυναφι ςυςτιματα υποςτιριξθσ για τθν 

ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου είναι αποτελεςματικά και αλλθλοενιςχφονται, 

και εάν τθροφνται  

 Ραρακολουκεί και αξιολογεί τθ ςχετικι πρόοδο που ςθμειϊκθκε  

 Εγκακιςτά ζνα επίπεδο αναφοράσ  

 Ρροςδιορίηει τα κρίςιμα κενά και τισ προκλιςεισ  

 Ρροτείνει τρόπουσ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ, και υποδεικνφει νζεσ και πιο 

αποτελεςματικζσ ςτρατθγικζσ  

 Τεκμθριϊνει τισ ορκζσ πρακτικζσ για τθν επίτευξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων.  

Χρθςιμοποιϊντασ αυτι τθν ςυμμετοχικι μεκοδολογία αυτοαξιολόγθςθσ, οι ζλεγχοι από τθν 

οπτικι του φφλου λαμβάνουν υπόψθ τα αντικειμενικά δεδομζνα και τισ αντιλιψεισ του 

προςωπικοφ για τθν επίτευξθ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε ζναν οργανιςμό, ϊςτε να γίνουν 

καλφτερα κατανοθτά τα απτά και τα ατεκμθρίωτα γεγονότα και ερμθνείεσ. 

Βαςικοί τομείσ ανάλυςθσ  

Οι ακόλουκοι βαςικοί τομείσ αποτελοφν το επίκεντρο τθσ ανάλυςθσ κατά τθ διάρκεια ενόσ 

ελζγχου τθσ ιςότιμθσ ςυμμετοχισ των φφλων. Οι ερωτιςεισ ζχουν ςχεδιαςτεί για να αυξιςουν 

τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε κάκε βαςικό τομζα. Σκοπόσ τουσ είναι να εξοικειϊςουν τθν ομάδα 

ελζγχου ςτα κζματα που κα δϊςουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςτο τζλοσ του ελζγχου.  

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι ενδεικτικοί βαςικοί τομείσ για ζλεγχο:  

 Οι τρζχουςεσ εκνικζσ/διεκνείσ τάςεισ ςε ςχζςθ με το χάςμα αμοιβισ μεταξφ των φφλων 

που αφοροφν τθ μονάδα ελζγχου, π.χ. ςυνδικάτο/εταιρεία, και τθν αλλθλεπίδραςι τθσ 

με τα εκνικά ιδρφματα για τθν ιςότθτα των φφλων και τισ γυναικείεσ οργανϊςεισ και/ι 

οργανιςμοφσ εταίρουσ  

 Θ ςτρατθγικι τθσ ενςωμάτωςθσ τθσ διάςταςθσ του φφλου του οργανιςμοφ, όπωσ 

αντικατοπτρίηεται ςτουσ ςτόχουσ, το πρόγραμμα, τον προχπολογιςμό, κ.λπ.  

 Υφιςτάμενθ τεχνογνωςία ςε κζματα ιςότθτασ των φφλων και ςτρατθγικι για τθν 

οικοδόμθςθ ικανοτιτων ςτο ηιτθμα τθσ ιςότθτασ των φφλων  

 Ρλθροφορίεσ και διαχείριςθ τθσ γνϊςθσ ςχετικά με το ηιτθμα τθσ ιςότθτασ των φφλων  
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 Συςτιματα και όργανα που χρθςιμοποιοφνται για τθν παρακολοφκθςθ και τθν 

αξιολόγθςθ 

 Ρροϊόντα και δθμόςια εικόνα  

 Λιψθ αποφάςεων ςχετικά με τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου  

 Στελζχωςθ και ανκρϊπινοι πόροι  

 Οργανωτικι κουλτοφρα  

 

8. ΟΜΑΔΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ  
 

Ζνασ άλλοσ τρόποσ για να εξαςφαλιςτεί θ ζνταξθ των κεμάτων ιςότθτασ των φφλων ςτο 

επίπεδο του κοινωνικοφ διαλόγου είναι θ δθμιουργία ομάδων εργαςίασ εξειδικευμζνων ςτα 

κζματα ιςότθτασ των φφλων ςτο επίπεδο των εκνικϊν φορζων διαβοφλευςθσ, δθλαδι τισ 

οργανϊςεισ εργοδοτϊν και εργαηομζνων, αλλά και ςε κυβερνθτικό επίπεδο, όπωσ οι δθμόςιοι 

φορείσ ιςότθτασ των φφλων. Ραραδείγματα αποτελοφν το Εκνικό Κοινωνικοοικονομικό 

Συμβοφλιο (NSEC) τθσ Αλγερίασ, το Εκνικό Συμβοφλιο Εργαςίασ (NLC) του Βελγίου, το 

Συμβοφλιο για τθν Κοινωνικοοικονομικι Ανάπτυξθ (CSED) τθσ Βραηιλίασ, το Εκνικό Συμβοφλιο 

Εργαςίασ (NLC) τθσ Λαϊκισ Δθμοκρατίασ του Κονγκό, το Συμβοφλιο για τον Διάλογο με τουσ 

Ραραγωγικοφσ Τομείσ (CDSP) του Μεξικοφ και τα Κοινωνικοοικονομικά Συμβοφλια τθσ Γαλλίασ 

και τθσ Ιςπανίασ10.  

Ζνα παράδειγμα περίπτωςθσ είναι θ ομάδα εργαςίασ του Κοινωνικοφ και Οικονομικοφ 

Συμβουλίου (SEC), θ οποία τον Φεβρουάριο του 2003 αποτζλεςε ςτθ Γαλλία τθν 

«Αντιπροςωπεία για τα δικαιϊματα των γυναικϊν και τθν ιςότθτα των ευκαιριϊν μεταξφ 

ανδρϊν και γυναικϊν». Αυτι θ ομάδα παρεμβαίνει με δφο τρόπουσ: Ρρϊτον, θ διενζργεια 

ελζγχου μζςω τθσ ακρόαςθσ, όπου τα μζλθ που είναι επιφορτιςμζνα με τθν προετοιμαςία των 

γνωμοδοτιςεων ι των τεχνικϊν εκκζςεων ςτον SEC παρουςιάηουν το ζργο και ςυμμετζχουν 

ςε μια ςυηιτθςθ με τα μζλθ τθσ ομάδασ ςχετικά με τον τρόπο που μπορεί να αντιμετωπιςτεί θ 

διάςταςθ του φφλου. Αυτι θ μζκοδοσ είναι αρκετά ευζλικτθ, κακϊσ επιτρζπει ςτουσ 

εκπροςϊπουσ  να επανζλκουν ςτθν ομάδα όςο ςυχνά χρειάηεται. Θ δεφτερθ εντολι είναι να 

οργανωκοφν οι λεγόμενεσ «ενθμερωτικζσ παρεμβάςεισ», που ςυνίςτανται από τθν πρόςκλθςθ 

προσ εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ να κάνουν παρουςιάςεισ ςε κζματα που αφοροφν τισ 

γυναίκεσ. 

9.ΡΑΑΤΘΘΤΘΙΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΙΣΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  
                                                           
10 Women’s participation in social dialogue institutions at the national level Social Dialogue, Labour Law and 

Labour Administration Branch, Paper No. 16. Breneman-Pennas, Tracy & Rueda Catry, Marleen; International 
Labour Office. Geneva: ILO, 2008.  
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Θ δθμιουργία παρατθρθτθρίου για τθν ιςότθτα των φφλων κα μποροφςε να είναι άλλοσ ζνασ 

τρόποσ για να αποκτιςουν τα κεςμικά όργανα διαβοφλευςθσ τθν απαραίτθτθ τεχνογνωςία, 

αλλά και για να αυξιςουν τθν ικανότθτά τουσ να παρεμβαίνουν. Ο ςτόχοσ ενόσ τζτοιου 

μθχανιςμοφ είναι να δθμιουργθκεί μια μόνιμθ διαδικαςία ςυλλογισ και ανάλυςθσ 

ςυςτθματικϊν πλθροφοριϊν και ςτοιχείων ςχετικά με τθν αγορά εργαςίασ, και να βοθκιςει τα 

μζλθ του ςυμβουλευτικοφ οργάνου να κάνουν ςυςτάςεισ ςχετικά με τθν ακολουκοφμενθ 

πολιτικι, τεκμθριωμζνεσ πάνω ςτισ αναφερόμενεσ ανιςότθτεσ. Αυτά τα παρατθρθτιρια είναι 

τεχνικζσ ομάδεσ εργαςίασ, οι οποίεσ ςυνικωσ τοποκετοφνται μζςα ςτισ γραμματείεσ των 

οργάνων διαβοφλευςθσ. Κάκε επιμζρουσ τομζασ/κζμα περιλαμβάνει ςυςτθματικά τουσ 

δείκτεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ από τθν οπτικι του φφλου και τθν ανάλυςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ 

ανιςότθτασ που ςχετίηεται με τα φφλα.  

Ο ςτόχοσ αυτϊν των παρατθρθτθρίων είναι να βελτιωκεί θ γνϊςθ ςχετικά με τθν ανιςότθτα, 

να ςυγκεντρωκοφν πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ υπάρχουςεσ δράςεισ, τα προγράμματα, τισ 

πολιτικζσ και τουσ πόρουσ με ςτόχο τθ διόρκωςθ των ανιςοτιτων και τθν προϊκθςθ του 

διαλόγου μεταξφ κυβερνθτικϊν και μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων ςχετικά με τα επιτευχκζντα 

αποτελζςματα. Οι πρωτοβουλίεσ αυτζσ βαςίηονται ςτθν πεποίκθςθ ότι οι πολιτικζσ για τθν 

ιςότθτα των φφλων και οι ειδικζσ δράςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των διακρίςεων ςχετικά με το 

χάςμα αμοιβϊν μεταξφ των φφλων ςχεδιάηονται και αξιϊνονται καλφτερα όταν βαςίηονται ςε 

ακριβείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ υπάρχουςεσ ανιςότθτεσ ςτθν αγορά εργαςίασ και τισ 

εργαςιακζσ ςχζςεισ. Θ πρόςβαςθ των κοινωνικϊν εταίρων ςε αυτζσ τισ πλθροφορίεσ κα 

μποροφςε να ςυμβάλει ϊςτε να αυξθκεί θ ςυνειδθτοποίθςθ για τθν ανάγκθ ενςωμάτωςθσ τθσ 

διάςταςθσ του φφλου ςτον κοινωνικό διάλογο και να ευαιςκθτοποιιςει όχι μόνο όλουσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ παράγοντεσ/ςυμμάχουσ, αλλά και τθν κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ.  

10. ΡΛΑΝΟ ΔΑΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΙΣΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΘΝ ΑΜΟΙΒΘ  
 

Για τθν ανάπτυξθ ενόσ επιτυχθμζνου ςτρατθγικοφ ςχεδίου ιςότθτασ των φφλων ςτισ αμοιβζσ 

ςε επίπεδο εταιρείασ/ςυνδικάτου ι ςε κλαδικό  επίπεδο είναι απαραίτθτο να ςυνδυαςτοφν 

διάφορεσ πτυχζσ ςχεδιαςμοφ και να ζχουμε κατά νου ότι είναι αρκετά χριςιμο να 

ςυνυπολογιςτοφν οι εμπειρίεσ και οι πόροι άλλων οργανιςμϊν ςε εκνικό ι ακόμθ και ςε 

διεκνζσ επίπεδο. Ρρζπει επίςθσ να λθφκοφν αποφάςεισ για τθ ςτόχευςθ, τον ςυγχρονιςμό και 

τουσ αναγκαίουσ πόρουσ.  

 

 Θ ςτόχευςθ αφορά τθν εξαςφάλιςθ ότι θ ιεράρχθςθ, θ διαμόρφωςθ και θ παράδοςθ 

του ςωςτοφ μθνφματοσ μεταφζρεται ςτο κατάλλθλο κοινό. Αυτό ςθμαίνει ότι για το 
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κζμα το οποίο κα τεκεί, π.χ. θ μθτρότθτα μετ' αποδοχϊν, κα υπάρξουν πολλζσ 

προοπτικζσ επιτυχίασ, γιατί ζχει δθμιουργθκεί ζνα κίνθμα εργαηομζνων.  

 Ο ςυγχρονιςμόσ ςθμαίνει μια αλλθλουχία ενεργειϊν που μποροφν να δομθκοφν θ μια 

πάνω ςτθν άλλθ. Εδϊ, για παράδειγμα, ζνα πρόγραμμα ι ςχζδιο δράςθσ κα 

αξιοποιιςει ςτρατθγικά τθν απιχθςθ ςε ζνα ευρφτερο κοινό λόγω μιασ ταυτόχρονθσ 

νομοκετικισ μεταρρφκμιςθσ ι αλλαγισ τθσ πολιτικισ ςε εκνικό και/ι ευρωπαϊκό 

πλαίςιο κ.λπ.   

 Πόροι - ανκρϊπινοι, υλικοί και οικονομικοί - κα χρειαςτοφν για να ςτθριχκεί θ 

ανάπτυξθ του ςχεδίου δράςθσ για τθν ιςότθτα των αμοιβϊν.    

 

Τα βαςικά ςτάδια για τθν ανάπτυξθ ενόσ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Ιςότθτα των Αμοιβϊν μπορεί 

να αφοροφν: 

 

(1) Τθ διενζργεια ζρευνασ και/ι τθ χριςθ δευτερογενϊν ςτατιςτικϊν ςτοιχείων και 

πλθροφοριϊν ςχετικά με τθ κζςθ των ανδρϊν και των γυναικϊν ςτθν αγορά εργαςίασ και τισ 

εργαςιακζσ ςχζςεισ εν γζνει ι ςε κλαδικό/εταιρικό ι εκνικό επίπεδο 

(2) Σφνταξθ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ για το ςχεδιαςμό των αναγκαίων πόρων, όπωσ και για τουσ 

εμπειρογνϊμονεσ και το προςωπικό των ςυνδικάτων που κα εμπλακοφν, τον ςυγχρονιςμό και 

το κόςτοσ 

(3) Φροντίδα για μια φιλικι προσ τισ γυναίκεσ (π.χ. λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ϊρεσ των  

ςυναντιςεων) ςυμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ των αντιπροςϊπων για τα ηθτιματα του Σχεδίου 

Δράςθσ ςτον χϊρο εργαςίασ/ςυνδικάτο κλπ.      

(4) Ρρογραμματιςμόσ διαβουλεφςεων ςχετικά με το κζμα με άλλουσ φορείσ, όπωσ θ 

κυβζρνθςθ, οι επιτροπζσ γυναικϊν των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων, οι οργανϊςεισ των 

εργοδοτϊν, κακϊσ και οι φορείσ ιςότθτασ των φφλων  

(5) Δίκτυο για τθν αναηιτθςθ εξωτερικισ υποςτιριξθσ από οργανϊςεισ και φορείσ 

δικαιωμάτων, ΜΚΟ γυναικϊν κλπ. 

(6) Εκκίνθςθ καμπάνιασ δθμοςιότθτασ, ανάπτυξθ και/ι χριςθ εξειδικευμζνου υλικοφ 

(ζντυπου, οπτικοακουςτικοφ κλπ.) 

(7) Σφνταξθ και υποβολι καλά τεκμθριωμζνων αξιϊςεων προσ τουσ εργοδότεσ, τθ διοίκθςθ, 

τουσ φορείσ λιψθσ αποφάςεων, τουσ ςυνθγόρουσ κ.λπ.  

(8) Θ διενζργεια ςτακμιςμζνων και καλά τεκμθριωμζνων διαπραγματεφςεων με τουσ 

εργοδότεσ δθμιουργεί περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για επιτυχία∙ πάντα να υποςτθρίηετε ότι θ 

μείωςθ του χάςματοσ αμοιβϊν μεταξφ των φφλων είναι προσ το ςυμφζρον όλων!  

(9) Ρροετοιμαςία κοινοποιιςεων των διαφορϊν ςε περίπτωςθ αποτυχίασ των 

διαπραγματεφςεων. Συνεχίςτε να εμπλζκεςτε ενεργά και να επικοινωνείτε ςε κάκε βιμα με τα 

μζλθ των ςωματίων  
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Συμπεραςματικά, θ εφαρμογι οποιουδιποτε από αυτά τα εργαλεία ςκοπό ζχει 
να υποςτθρίξει τθν προϊκθςθ τθσ μείωςθσ του χάςματοσ αμοιβϊν μεταξφ των 
φφλων. Για αυτό κα πρζπει να κακοριςτοφν και να παρακολουκοφνται οι ςτόχοι, 
οι ςκοποί και ο ςυγχρονιςμόσ, ζτςι ϊςτε να αξιολογθκεί θ πρόοδοσ και να 
πιςτοποιθκεί ότι οι δεςμεφςεισ μεταφράηονται ςε πράξεισ. 
Θ επιτυχία εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθ δζςμευςθ να ακολουκθκοφν οι 
ςυγκεκριμζνεσ πρωτοβουλίεσ. Θ ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου είναι 
μια μακροχρόνια διαδικαςία και απαιτεί τόςο οικονομικοφσ όςο και 
ανκρϊπινουσ πόρουσ, και κα πρζπει να κεωρθκεί επζνδυςθ ςτθ ςυμβολι των 
γυναικϊν ςτθν κοινωνία γενικότερα. 
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ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΙΑ. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘΣ  
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ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘΣ  
 
Στόχοι  
 • ενθμζρωςθ για τθν ενςωμάτωςθ τθσ διάςταςθσ του φφλου ςτθ διαδικαςία των 
διαπραγματεφςεων  
• κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ τθσ προετοιμαςίασ ςτθ διαπραγματευτικι διαδικαςία  
• εξάςκθςθ ςτθν προετοιμαςία τθσ ςτρατθγικισ  
• βελτίωςθ των διαπραγματευτικϊν ικανοτιτων  
 
Ράντοτε να: 
1. Μοιράηεςτε τισ εμπειρίεσ – κακοδθγείτε τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ  να μάκουν ο ζνασ από 
τον άλλο/θ. Ρροςπακιςτε να χτίςετε δεςμοφσ μεταξφ των εμπειριϊν των ανκρϊπων και των 
πλθροφοριϊν που τουσ δίνονται κατά τθ διάρκεια των ςεμιναρίων  
2. Εξετάηετε τθ ςυμπεριφορά - ωσ προσ τισ πλθροφορίεσ που δίνονται κατά τθ διάρκεια του 
μακιματοσ, τισ εμπειρίεσ των ςυμμετεχόντων και τθν πολιτικι των ςυνδικάτων  
3. Συνδυάςτε τισ ιδζεσ όλων – ςυγκεντρϊςτε τεσ όλεσ γφρω από τα κφρια κζματα του 
μακιματοσ 
4. Λφςτε τα προβλιματα ι κάνετε ςχζδια - μάκετε αν απαιτείται περαιτζρω ςυηιτθςθ και 
ελζγξτε αν το ςχζδιο κα ζχει αποτζλεςμα   
 
Τρόποσ εργαςίασ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα – Θ δομι μιασ ςυνεδρίασ εργαςίασ είναι απλι: 
 
1. Ο/Θ εκπαιδευτισ/τρια  κάνει μια ςφντομθ ειςαγωγι ςτο κζμα (περίπου 15-25 λεπτά) - 
μερικζσ φορζσ κα εμπλζξετε τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςε αυτό το αρχικό ςτάδιο, ηθτϊντασ 
τουσ, για παράδειγμα, να ορίςουν κάτι μαηί ςασ. Θυμθκείτε να χρθςιμοποιιςετε οπτικά 
βοθκιματα για να εξθγιςετε τθν παρουςίαςι ςασ (για παράδειγμα, μια παρουςίαςθ 
PowerPoint, ςλάιντ OHP/διαφάνειεσ ι αφίςεσ, κλπ) 
Χρθςιμοποιιςτε πλθροφορίεσ από τθν εκνικι πραγματικότθτα π.χ. κεςμικό και νομικό 
πλαίςιο, και προςπακιςτε να δϊςετε ζνα ςφντομο παράδειγμα/μελζτθ περίπτωςθσ από τθ 
χϊρα ςασ για κάκε μάκθμα, για να εξθγιςτε το ςθμείο (το μινυμα) του.  
 
2. Ρρακτικζσ αςκιςεισ (μία ι περιςςότερεσ) - δραςτθριότθτεσ - ςτόχοσ τουσ είναι να 
βοθκιςουν τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να εξαςκθκοφν ςτισ νζεσ γνϊςεισ ι δεξιότθτεσ τουσ. 
Συνικωσ ακολουκοφνται από αναφορζσ κατά τθ διάρκεια μιασ ςυνεδρίασ  ςε ολομζλεια. 
 
3. Να κυμάςτε πάντα να ςυνοψίηετε το κζμα!   
 
4. Θυμθκείτε να δείξετε εκτίμθςι για το ζργο των ςυμμετεχόντων/ουςϊν.   
 
5. Θυμθκείτε να χρθςιμοποιιςετε δραςτθριότθτεσ που ςπάνε τον πάγο - δεν είναι χάςιμο 
χρόνου! Βοθκοφν ςτο δζςιμο τθσ ομάδασ, τθν απελευκζρωςθ τθσ ζνταςθσ, κ.λπ. 
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Θ δομι του εκπαιδευτικοφ πακζτου  
 
Για να διευκολυνκεί το ζργο ςασ ωσ εκπαιδευτι/τρια διατίκεται γραπτό υλικό – Φυλλάδια, για 
χριςθ τόςο για τθ δικι ςασ προετοιμαςία, αλλά και ωσ ενδεχόμενα φυλλάδια για τουσ 
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ. Τα Φυλλάδια (handouts),  κα πρζπει να διανζμονται ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ανάλογα με τθν ομάδα ςτόχο, αφοφ παρουςιάςετε και εργαςτείτε ςε 
ζνα κζμα. Υπάρχουν οριςμζνεσ εξαιρζςεισ όπου οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ πρζπει να 
χρθςιμοποιοφν τα κείμενα ενϊ εργάηονται ςε ομάδεσ (αυτό μπορεί να αποφαςιςτεί από κάκε 
εκπαιδευτι/τρια ξεχωριςτά). 
Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει επίςθσ μερικά παραδείγματα πρακτικϊν αςκιςεων - 
Δραςτθριότθτεσ. Οδθγίεσ - Σθμειϊςεισ για τον εκπαιδευτι/τρια με κάποιεσ πλθροφορίεσ για 
τον τρόπο εξζλιξθσ ενόσ ςεμιναρίου βαςιςμζνο ςτο ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό υλικό.  
 

Μθ διςτάςετε να κάνετε τισ απαραίτθτεσ περικοπζσ ι να προςκζςετε κάτι ςτα φυλλάδια (handouts) 

ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ομάδασ-ςτόχου ςασ. 
 
Οι δραςτθριότθτεσ είναι πρακτικζσ αςκιςεισ που ςυνίςτανται από τα ακόλουκα ςτοιχεία: 
Οι ςτόχοι εξθγοφν  τι κα πρζπει να μάκουν οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ από τισ δραςτθριότθτεσ. 
Κατά τθν οργάνωςθ τθσ ομαδικισ εργαςίασ, πάντα να εξετάηετε προςεκτικά τουσ ςτόχουσ. Θα 
πρζπει να ςκεφτείτε το πϊσ κα μποροφςαν να επιτευχκοφν. 
Οι περιςςότερεσ από τισ δραςτθριότθτεσ εφαρμόηονται ςε ομάδεσ εργαςίασ, αλλά και ςε 
άλλεσ μεκόδουσ, όπωσ θ ατομικι εργαςία, θ ςυηιτθςθ, "καταιγιςμόσ ςκζψεων", θ 
παρουςίαςθ, θ προςομοίωςθ ρόλων. 
Σθμείωςθ: Θ παρουςίαςθ μπορεί να διαρκζςει 20 ι 30 λεπτά, ανάλογα με τον αρικμό των 
ομάδων και τισ εργαςίεσ. Βεβαιωκείτε ότι ζχετε ενθμερϊςει τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ότι 
κάκε ομάδα κα ζχει μόνο 3-5 λεπτά για τθν παρουςίαςθ και ηθτιςτε ςυγκροτθμζνεσ, εφςτοχεσ 
εκκζςεισ! Θυμθκείτε να κάνετε μια περίλθψθ! 
 
Ρρακτικζσ παρατθριςεισ  
α. Βεβαιωκείτε ότι όλεσ οι ςθμειϊςεισ και οι δραςτθριότθτεσ είναι ςε ξεχωριςτζσ ςελίδεσ. 
β. Διανζμετε το υλικό κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου - βεβαιωκείτε ότι ζχετε ζνα αντίγραφο 
για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ. ΜΘΝ διανζμετε το εκπαιδευτικό υλικό ςτο ςφνολό του 
ΡΙΝ από το ςεμινάριο- Χρθςιμοποιιςτε τα κείμενα ζνα προσ ζνα, ςφμφωνα με το πρόγραμμα 
του ςεμιναρίου. 
γ. Οργανϊςτε το Ρρόγραμμα Κατάρτιςθσ ςε κακθμερινζσ ϊρεσ 
  
 
A. Παρουςίαςθ των ςυμμετεχόντων και  ςυμμετεχουςϊν: 
Μοιράςτε χαρτιά και μαρκαδόρουσ ςε όλουσ/εσ. 
Ηθτιςτε από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ  να ςχεδιάςουν μια κατάςταςθ/άτομο που τουσ 
επθρζαςε για να γίνουν ςυνδικαλιςτζσ. 
Οργανϊςτε τουσ ςε ηευγάρια. 
Ηθτιςτε τουσ να παρουςιάςουν τθν κατάςταςθ/άτομο ςτον ςφντροφό τουσ (ο ζνασ ςτον άλλο), 
προςκζτοντασ επίςθσ τθν παροφςα κζςθ τουσ ςτο ςυνδικάτο, τθν εμπειρία που ςχετίηονται με 



 

P
ag

e4
5

 

το κζμα του ςεμιναρίου, κ.λπ. 
Ηθτιςτε από το πρόςωπο «Α» να παρουςιάςει ςτο πρόςωπο "Β" τθν κατάςταςθ/άτομο και το 
αντίςτροφο. 
B. Οι “Χρυςοί Κανόνεσ” του ςεμιναρίου 
Ετοιμάςτε ζναν πίνακα παρουςιάςεων και μαρκαδόρο και γράψτε ςτο επάνω μζροσ «Χρυςοί 
Κανόνεσ». 
Κάνετε μια μικρι ειςαγωγι «Θα πρζπει να εργαςτοφμε μαηί για κάποιο χρονικό διάςτθμα, δεν 
γνωρίηουμε ο ζνασ τον άλλον, ζτςι για να γίνει θ δουλειά μασ πιο εφκολθ, ασ ςκεφτοφμε ζνα 
ςφνολο κανόνων για όλουσ ....» 
Τί μποροφν να ςυμπεριλθφκεί; - Μερικά παραδείγματα: Απαγορεφεται το κάπνιςμα ςτθν 
αίκουςα του ςεμιναρίου∙ Να είςτε ςυνεπείσ∙ Να είςτε επικεντρωμζνοι/εσ ςτο κζμα∙ 
Απενεργοποιιςτε τα κινθτά τθλζφωνα ςασ, κ.λπ. 
Γ. Χαλαρωτικζσ δραςτθριότθτεσ κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου 
Κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου μπορεί να αντιμετωπίςετε διάφορα προβλιματα, από τουσ 
ανκρϊπουσ που είναι κουραςμζνοι και ζχουν χάςει τθ ςυγκζντρωςι τουσ, βρίςκονται ςε  
ζνταςθ και απογοιτευςθ μζςα ςτθν ομάδα. Για να δθμιουργιςετε μια χαλαρι ατμόςφαιρα, 
χρθςιμοποιιςτε 1-2 αςκιςεισ π.χ. ρωτιςτε κακζνα από τα μζλθ τθσ ομάδασ: 
- να ολοκλθρϊςει τθ φράςθ ςιμερα νιϊκω ςαν ... 
- αν ιμουν ζνα ηϊο, ποιό κα ιταν και πϊσ αιςκάνομαι γι 'αυτό ... 
Δ. Προτάςεισ για τθ διαίρεςθ τθσ ομάδασ 
Μζτρθςθ - για παράδειγμα, ςε μια ομάδα 20 ςυμμετεχόντων ηθτιςτε  τουσ να μετριςουν: 
1,2,3,4 και πάλι 1,2,3,4 .... (5 φορζσ ςυνολικά) και όλοι οι "αρικμοί 1" κα αποτελζςουν μία 
ομάδα, οι "αρικμοί 2» τθ δεφτερθ, κ.λπ. 
Χρωματιςτό χαρτί: Ρροετοιμάςτε 4 ςετ από μικρά κομμάτια χαρτιοφ διαφορετικϊν (4) 
χρωμάτων. Ανακατζψτε τα ςε ζνα καλάκι/καπζλο, κλπ και αφιςτε τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ 
να πάρουν ζνα. Κάκε χρϊμα ςχθματίηει μια ομάδα. 
Ε. Πρόςκετθ προετοιμαςία 
Κάντε μια λίςτα του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ και των χαρτικϊν που κα χρθςιμοποιιςετε κατά τθ 
διάρκεια του ςεμιναρίου (ελζγξτε το πρόγραμμα για αυτά ςτθ ςτιλθ υλικϊν και εξοπλιςμοφ). 
τ.  Ελζγξτε τθν κατανομι των εργαςιϊν μεταξφ εκπαιδευτι και ςυν-εκπαιδευτι/ διοργανωτι. 
 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1: ΟΙ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΟΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 
 
Θ Σφμβαςθ Αρ 98 (Συνδικαλιςτικό Δικαίωμα και Συλλογικζσ Διαπραγματεφςεισ), περιγράφει 
τισ ςυλλογικζσ διαπραγμάτευςθσ ωσ εξισ: «Εκελοντικι διαπραγματεφςεισ μεταξφ εργοδοτϊν ι 
εργοδοτικϊν οργανϊςεων και των οργανϊςεων των εργαηομζνων με ςκοπό τθ ρφκμιςθ των 
όρων και των ςυνκθκϊν απαςχόλθςθσ από τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ.» 
Οι ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ κα μποροφςαν επίςθσ να οριςτοφν ωσ διαπραγματεφςεισ 
ςχετικά με τουσ όρουσ απαςχόλθςθσ και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ μεταξφ του εργοδότθ, μιασ 
ομάδασ εργοδοτϊν ι μιασ εργοδοτικισ οργάνωςθσ από τθ μία πλευρά και εκπροςϊπουσ των 
οργανϊςεων των εργαηομζνων από τθν άλλθ, με ςκοπό τθν επίτευξθ ςυμφωνίασ. 
Υπάρχουν πολλά βαςικά χαρακτθριςτικά των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων, το ςφνολο των 
οποίων δεν μπορεί να αντικατοπτρίηεται ςε ζναν και μόνο οριςμό ι περιγραφι τθσ 
διαδικαςίασ: 
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Δεν είναι ιςοδφναμθ με τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ, επειδι θ ςυλλογικι διαπραγμάτευςθ 
αναφζρεται ςτθ διαδικαςία ι τα μζςα, και οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ςτο εφικτό αποτζλεςμα, 
τθσ διαπραγμάτευςθσ. 
 
Οι ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ μπορεί να οδθγοφν πάντα ςε μια ςυλλογικι ςφμβαςθ. 
Είναι μια μζκοδοσ που χρθςιμοποιείται από τα ςυνδικάτα για τθ βελτίωςθ των όρων και των 
ςυνκθκϊν απαςχόλθςθσ των μελϊν τουσ. Επιδιϊκει να αποκαταςτιςει τθν άνιςθ 
διαπραγματευτικι κζςθ μεταξφ εργοδότθ και εργαηομζνου. 
 
Πταν οδθγεί ςε μια ςυμφωνία, τροποποιεί, παρά αντικακιςτά, τθν ατομικι ςφμβαςθ εργαςίασ. 
Δεν δθμιουργεί τθ ςχζςθ εργοδότθ-εργαηόμενου∙ αντίκετα, εδραιϊνει ζνα πλαίςιο ςτο οποίο 
διευκετείται θ ατομικι ςφμβαςθ. 
 
Θ διαδικαςία είναι διμερισ, αλλά ςε οριςμζνεσ χϊρεσ το κράτοσ παίηει ζναν ρόλο, με τθ μορφι 
του μεςολαβθτι όταν διαπιςτϊνονται διαφωνίεσ ι όταν οι ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ 
προςκροφουν ςτθν κυβερνθτικι πολιτικι. 
 
Θ Σφμβαςθ Αρ 154 (Συλλογικζσ Διαπραγματεφςεισ), 1981, κακορίηει τισ ςυλλογικζσ 
διαπραγματεφςεισ ςτο Άρκρο 2 ωσ εξισ: 
 
«Ο όροσ "ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ" επεκτείνεται ςε όλεσ τισ διαπραγματεφςεισ που 
λαμβάνουν χϊρα μεταξφ εργοδότθ, μιασ ομάδασ εργοδοτϊν ι μίασ ι περιςςότερων 
οργανϊςεων εργοδοτϊν, αφενόσ, και μίασ ι περιςςότερων οργανϊςεισ των εργαηομζνων, 
αφετζρου, για: (α) τον κακοριςμό των ςυνκθκϊν εργαςίασ και των όρων απαςχόλθςθσ∙ και/ι 
(β) τθ ρφκμιςθ των ςχζςεων μεταξφ εργοδοτϊν και εργαηομζνων∙ και/ι γ) τθ ρφκμιςθ των 
ςχζςεων μεταξφ των εργοδοτϊν ι των οργανϊςεϊν τουσ και τθσ οργάνωςθσ των εργαηομζνων 
ι των οργανϊςεων των εργαηομζνων». 
 
Σφμβαςθ Αρ 98 (Δικαίωμα του Συνδικαλίηεςκαι και Συλλογικζσ Διαπραγματεφςεισ), 1949 
 
Στόχοσ: θ προςταςία των εργαηομζνων που αςκοφν το δικαίωμα του ςυνδικαλίηεςκαι∙ μθ 
παρεμβολισ μεταξφ των οργανϊςεων των εργαηομζνων και των εργοδοτϊν∙ προϊκθςθ τθσ 
εκελοντικισ ςυλλογικισ διαπραγμάτευςθσ.  
Περίλθψθ: Οι εργαηόμενοι κα πρζπει να προςτατεφονται από τισ διακρίςεισ λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ ςτισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ. Συγκεκριμζνα, κα πρζπει να 
προςτατεφονται από τθν άρνθςθ να προςλθφκοφν λόγω τθσ ιδιότθτασ του μζλουσ του 
ςυνδικάτου και από τθν απόλυςθ ι οποιαδιποτε άλλθ προκατάλθψθ που βαςίηεται ςτθ 
ςυμμετοχι ςε ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ ι ςυμμετοχι ςε ςυνδικαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ.  
Οι οργανϊςει των εργαηομζνων και των εργοδοτϊν κα πρζπει να τυγχάνουν προςταςίασ κατά 
των πράξεων παρεμβολισ από τον άλλο εταίρο. Αυτι θ προςταςία επεκτείνεται, ιδιαίτερα, 
κατά των πράξεων που αποςκοποφν ςτθν προϊκθςθ τθσ εξουςίασ, τθσ χρθματοδότθςθσ ι του 
ζλεγχου των οργανϊςεων των εργαηομζνων από τουσ εργοδότεσ ι τισ οργανϊςεισ εργοδοτϊν. 
Θα πρζπει να λαμβάνονται μζτρα κατάλλθλα για τισ εκνικζσ ςυνκικεσ, όπου είναι αναγκαίο, 
ϊςτε να ενκαρρυνκεί και να προωκθκεί θ ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ των εκελοντικϊν 
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ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων ωσ μζςο για τθν ρφκμιςθ των όρων και των ςυνκθκϊν 
απαςχόλθςθσ. 
 
Οι Συμβάςεισ Αρ 98, Αρ 151 και Αρ 154 και Σφςταςθ Αρ 91 εςτιάηονται ςτο περιεχόμενο των 
ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων ςχετικά με τουσ όρουσ και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ και 
απαςχόλθςθσ και για τθ ρφκμιςθ των ςχζςεων μεταξφ εργοδοτϊν και εργαηομζνων, κακϊσ και 
μεταξφ των οργανϊςεων των εργοδοτϊν και των εργαηομζνων. 
Θ εκελοντικι φφςθ των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων προβλζπεται ρθτϊσ ςτο Άρκρο 4 τθσ 
Σφμβαςθσ 98, και αποτελεί μια κεμελιϊδθ πτυχι των αρχϊν τθσ ελευκερίασ του 
ςυνεταιρίηεςκαι. 
Στισ προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ για τθ Σφμβαςθ Αρ 154, αναγνωρίςτθκε ότι οι ςυλλογικζσ 
διαπραγματεφςεισ μποροφν να λειτουργιςουν αποτελεςματικά μόνο εάν διεξαχκοφν με καλι 
πίςτθ και από τα δφο μζρθ∙ αλλά κακϊσ θ καλι πίςτθ δεν μπορεί να επιβλθκεί με το νόμο, κα 
μποροφςε να επιτευχκεί μόνο ωσ αποτζλεςμα τθσ εκελοντικισ και επίμονθσ προςπάκειασ και 
των δφο μερϊν. 
 
Εφροσ ιςχφοσ: Θ Σφμβαςθ Αρ 98, υιοκετικθκε το 1949, εξαιροφςε από τα όρια ιςχφοσ τουσ 
δθμοςίουσ υπαλλιλουσ που απαςχολοφνται ςτθ διοίκθςθ του κράτουσ, αλλά θ Σφμβαςθ Αρ 
151, υιοκετικθκε το 1978, ζκανε ζνα ςθμαντικό βιμα προσ τα εμπρόσ, απαιτϊντασ από τα 
κράτθ να προωκιςουν τουσ μθχανιςμοφσ για τθ διαπραγμάτευςθ ι άλλεσ τζτοιεσ μεκόδουσ 
ϊςτε να επιτραπεί ςτουσ εκπροςϊπουσ των δθμοςίων υπαλλιλων να ςυμμετάςχουν ςτον 
κακοριςμό των όρων και των ςυνκθκϊν απαςχόλθςθσ τουσ. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1981, 
υιοκετικθκε θ Σφμβαςθ Αρ 154, θ οποία προωκεί τισ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ τόςο ςτον 
ιδιωτικό τομζα όςο και ςτθ δθμόςια διοίκθςθ (με εξαίρεςθ τισ ζνοπλεσ δυνάμεισ και τθν 
αςτυνομία). 
 

 Σθμείωμα εκπαιδευτι: Θυμθκείτε τον τρόπο που οι ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ 
ρυκμίηονται από τθ νομοκεςία του κράτουσ ςασ και ιδίωσ όςον αφορά τισ πρόςφατεσ 
αλλαγζσ. 

 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2: ΚΥΙΕΣ ΑΝΙΣΟΤΘΤΕΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ11  

 

Οι ανιςότθτεσ μεταξφ γυναικϊν και ανδρϊν εξακολουκοφν να υφίςτανται. Θ παγκοςμιοποίθςθ 

ζχει δθμιουργιςει απρόςμενεσ οικονομικζσ ευκαιρίεσ, αλλά και αφξθςθ των κοινωνικϊν 

ανιςοτιτων και τθσ προςωπικισ αναςφάλειασ. Ζχουν πλθγεί τόςο οι άνδρεσ όςο και οι 

γυναίκεσ. Ωςτόςο, οι γυναίκεσ υποφζρουν ςαφϊσ περιςςότερο:  

 Το χάςμα αμοιβισ μεταξφ των φφλων παραμζνει υψθλό (μζςοσ όροσ 16 /%) ςτισ 

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ μετά από 40 χρόνια νομικϊν διατάξεων και πολιτικϊν δράςεων για 

τθν καταπολζμθςι του. Οδθγεί, επίςθσ, ςε μια παγίδα φτϊχειασ κατά τθ 

                                                           
11 Promoting Gender Equality A resource kit for trade unions , Gender Promotion Programme International 
Labour Office, 2002 
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ςυνταξιοδότθςι (χάςμα ςυντάξεων): οι γυναίκεσ αντιμετωπίηουν πολφ υψθλότερο 

κίνδυνο από τουσ άνδρεσ για μια δραςτικι πτϊςθ του βιοτικοφ επιπζδου όταν 

ςυνταξιοδοτθκοφν. Ωςτόςο, οι γυναίκεσ αποτελοφν τθν πλειοψθφία του πλθκυςμοφ 

άνω των 60 ετϊν ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ.  

 Κακϊσ εργάηεται μόλισ το 54 τοισ εκατό των γυναικϊν που βρίςκεται ςε εργάςιμθ 

θλικία, ςε ςφγκριςθ με πάνω από το 80 τοισ εκατό τθσ ςυμμετοχισ των ανδρϊν ςτο 

εργατικό δυναμικό, ο κόςμοσ δεν αξιοποιεί τα ταλζντα και τισ δυνατότθτεσ των 

γυναικϊν.  

 Θ φτϊχεια κακίςταται ςτακερά γυναικεία υπόκεςθ. Οι γυναίκεσ αποτελοφν το 70 τοισ 

εκατό των 1,3 διςεκατομμυρίων που ηουν ςε απόλυτθ φτϊχια παγκόςμια.  

 Το μιςό του παγκόςμιου εργατικοφ δυναμικοφ απαςχολείται ςε επαγγζλματα με 

ςτερεότυπα ωσ προσ το φφλο, με τισ γυναίκεσ να κυριαρχοφν ςε εκείνα τα επαγγζλματα 

που ζχουν χαμθλότερεσ αμοιβζσ, λιγότερθ εξαςφάλιςθ και λιγότερθ προςταςία.  

 Οι γυναίκεσ εξακολουκοφν να είναι κυρίωσ υπεφκυνεσ για τθν ‘οικονομία φροντίδασ’. 

Αν ςυμπεριλθφκεί θ αξία τθσ απλιρωτθσ, αόρατθσ εργαςίασ των γυναικϊν - περίπου 

11 τρισ δολλάρια τον χρόνο-, θ παγκόςμια παραγωγι κα είναι περίπου 50 τοισ εκατό 

μεγαλφτερθ.  

 Μερικζσ γυναίκεσ ζχουν ςπάςει τουσ γυάλινουσ τοίχουσ και τα ταβάνια, αλλά ςε όλο 

τον κόςμο κατζχουν μόνο το 1 τοισ εκατό των κζςεων διευκφνοντοσ ςυμβοφλου. Θ 

πλειοψθφία βιϊνει τισ ςυνζπειεσ του λεγόμενου ‘κολλιματοσ’ ςτισ κατϊτατεσ βακμίδεσ 

του επαγγζλματόσ τουσ.  

 Οι γυναίκεσ εξακολουκοφν να ζχουν μικρότερθ πρόςβαςθ από τουσ άνδρεσ ςτισ 

επενδφςεισ ςτισ δεξιότθτεσ, τθ γνϊςθ και τθ δια βίου μάκθςθ. Σε ζναν κόςμο που 

κυριαρχείται όλο και περιςςότερο από τθν τεχνολογία τθσ πλθροφορίασ και των 

επικοινωνιϊν, οι ανιςότθτεσ μεταξφ των φφλων οδθγεί ςε νζεσ μορφζσ κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ (ψθφιακό χάςμα).  

 Οι γυναίκεσ μεταναςτεφουν όλο και περιςςότερο, νόμιμα και παράνομα, με ςτόχο τθν 

απαςχόλθςθ. Οι μετανάςτριεσ εργαηόμενεσ είναι περιςςότερο ευάλωτεσ ςτθν 

εκμετάλλευςθ και τθν κακοποίθςθ.  

 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 3. ΤΙ ΧΕΙΑΗΕΤΑΙ ΝΑ ΓΝΩΙΗΟΥΜΕ ΡΙΝ ΑΡΟ ΤΙΣ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ12 
 
ΡΟΛΙΤΙΚΘ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΤΘ ΧΩΑ   
Νομοκεςία ςχετικά με τθ διαπραγμάτευςθ 
Επικυρωμζνεσ ςυμβάςεισ τθσ ΔΟΕ, και άλλεσ δεςμευτικζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ, ανάλογα με τθν 
περίπτωςθ 

                                                           
12 Ρροςαρμογι από το “Negotiating better working and living conditions. Gender mainstreaming in 
collective bargaining” I C F T U C E E & NI S W o m e n ’ s Ne t w o r k  
 



 

P
ag

e4
9

 

Οικονομικζσ τάςεισ, μζςοι μιςκοί, επιδόματα, ςυνκικεσ κλπ με διακρίςεισ ωσ προσ το φφλο, το 
επάγγελμα και τον κλάδο 
Τα επίπεδα ανεργίασ και οι τάςεισ με βάςθ το φφλο, τθν θλικία, το μορφωτικό επίπεδο 
Οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ από τον ςυγκεκριμζνο κλάδο ι τομζα 
Οι τοπικζσ και εκνικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των μιςκϊν και των πολιτικϊν, 
κακϊσ και τα ςυςτιματα αμοιβϊν 
Ελάχιςτεσ νομικζσ απαιτιςεισ όςον αφορά τουσ μιςκοφσ, τα επιδόματα, τισ ςυνκικεσ εργαςίασ 
Απαγόρευςθ/ρφκμιςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτα ςυνδικάτα, εντολι, ρόλοσ, δράςεισ, απεργίεσ 
Ρικανοί ςφμμαχοι για τον εργοδότθ και το ςωματείο ςτθν τοπικι κοινότθτα και ςε εκνικό 
επίπεδο 
Ρικανοί κυβερνθτικοί ςφμμαχοι για τον εργοδότθ και το ςωματείο 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ & ΤΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΑΥΤΑ  
Λεπτομερείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα μζλθ του ςυνδικάτου ανά φφλο, τθ δφναμθ του 
ςυνδικάτου ςτθ ςυγκεκριμζνθ εταιρεία/κλάδο, κακϊσ και κάκε άλλο δθμογραφικό ςτοιχείο 
Γενικι κατάςταςθ και οικονομικι κζςθ του ςυνδικάτου 
Ρρόςφατεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ τρζχοντεσ μιςκοφσ, επιδόματα, προχπθρεςία, κζςεισ 
(απαιτείται εκ του νόμου ςε πολλζσ χϊρεσ) από τα μζλθ του ςυνδικάτου, κακϊσ και θ 
προκυμία και θ ικανότθτά των μελϊν να ςτθρίξουν το ςυνδικάτο, για απεργία κ.λπ. 
Ρροςδιορίςτε τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, τόςο γυναίκεσ όςο και άνδρεσ, που επικυμοφν να 
ςυμμετάςχουν ςτισ διαπραγματεφςεισ παράλλθλα με οριςμζνεσ δράςεισ ενδυνάμωςθσ, για να 
ενκαρρφνουν τισ γυναίκεσ που ςυνικωσ δεν ςυμμετζχουν (χριςθ πολφ γνωςτϊν 
ςυνδικαλιςτϊν, από ανδροκρατοφμενουσ και γυναικοκρατοφμενουσ τομείσ ωσ πρότυπα προσ 
μίμθςθ) 
Ρριν από τισ διαπραγματεφςεισ, ςχεδιαςμόσ και διεξαγωγι ζρευνασ για όλα τα μζλθ, ϊςτε να 
αποκτιςουν μια αίςκθςθ του τι είδουσ αλλαγζσ κα ικελαν να δουν οι εργαηόμενοι ςτθ 
ςφμβαςι τουσ χωρίσ να παραλθφκεί να ςυμπεριλθφκοφν κζματα φφλου και οι ιδιαίτερεσ 
ανάγκεσ και ανθςυχίεσ των γυναικϊν. 
Θ ζρευνα/ερωτθματολόγιο κα πρζπει να προετοιμαςτεί πολφ προςεκτικά και κα πρζπει να 
λάβει χϊρα αφοφ πραγματοποιθκεί θ προκαταρκτικι ανάλυςθ, ζτςι ϊςτε το ςυνδικάτο να ζχει 
ιδθ μια ιδζα για το τι είδουσ ηθτιματα/τομείσ κα κζςει ςτθν ατηζντα των διαπραγματεφςεων. 
Θ διαφανισ, ανοικτι και καλι επικοινωνία με όλουσ τουσ εργαηόμενουσ/εσ  κα βελτιϊςει τθ 
φιμθ των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων και κα μποροφςε να φζρει περιςςότερεσ 
προςχωριςεισ, ιδιαίτερα αν οι εργαηόμενεσ γυναίκεσ αιςκάνονται ότι ςυμπεριλαμβάνονται 
και υποςτθρίηονται οι δικζσ τουσ ανθςυχίεσ. 
 

 Σθμείωςθ εκπαιδευτι/τριασ: Μπορείτε επίςθσ να χρθςιμοποιιςετε το παρακάτω 
ερωτθματολόγιο  

 
Ερωτθματολόγιο 
 
Ζχετε ςυμμετάςχει ςε ςυνδικαλιςτικζσ διαπραγματεφςεισ πριν; Δθλαδι,  
• Ολοκλθρϊςατε μια ζρευνα προ-διαπραγμάτευςθσ  
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• Συμμετείχατε ςε μια ςυνάντθςθ με τα μζλθ του ςυνδικάτου για να εξετάςετε προτάςεισ ι να 
ςυηθτιςετε τθν πρόοδο των διαπραγματεφςεων  
• Συμμετείχατε ςε μια ςυνάντθςθ για ζγκριςθ ι πλθροφορίεσ  
• Μζλοσ τθσ διαπραγματευτικισ ομάδασ  
• Βοθκιςατε να δθμιουργθκεί υποςτιριξθ για τθν ομάδα διαπραγμάτευςθσ  
• Συμμετείχατε ςε διάςκεψθ πολιτικισ για να ςυηθτιςετε και να ψθφίςετε ςχετικά με τισ 
προτεραιότθτεσ του ςυνδικάτου 
• Ριζςατε τθν κυβζρνθςθ ςχετικά με τα πρότυπα απαςχόλθςθσ και τθ νομοκεςία περί 
προςταςίασ των εργαηομζνων  
• Συμμετείχατε ςε «προειδοποιθτικι απεργία»  
Άλλο: …………………………………………………………………...... 
 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 4: ΣΤΑΤΘΓΙΚΘ ΙΣΟΤΘΤΑΣ ΣΤΘΝ ΑΜΟΙΒΘ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ –ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΡΟΤΑΣΕΩΝ  

 
Οι διαπραγματεφςεισ δεν είναι ποτζ εντελϊσ προβλζψιμεσ, οφτε κα πρζπει να είναι – το όλο 
νόθμα των διαπραγματεφςεων είναι να δθμιουργθκεί μια ςυμφωνία που δεν υπάρχει κατά 
τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ. Αυτό ιςχφει περιςςότερο για τθ ςτόχευςθ των διαφορϊν ςτισ 
αμοιβζσ και για τθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ίςθσ αμοιβισ για εργαςία ίςθσ αξίασ ςε εκνικό, 
κλαδικό/τομεακό και εταιρικό επίπεδο. Ο πιο προφανισ λόγοσ είναι ότι ςτισ περιςςότερεσ 
περιπτϊςεισ αυτό ςθμαίνει οικονομικό κόςτοσ. Ωσ εκ τοφτου, δεν είναι δυνατόν να γνωρίηουμε 
εάν πρόκειται να υπάρξει ςυμφωνία και με ποιουσ όρουσ. 
Ζχοντασ επαρκείσ πλθροφορίεσ, οι διαπραγματευτζσ/τριεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να 
αναπτφξουν ζνα ςχζδιο διαπραγμάτευςθσ και μια ςτρατθγικι που κα τουσ βοθκιςει να 
μείνουν επικεντρωμζνοι/εσ ςτον ςτόχο τουσ, τθν επίτευξθ μιασ καλισ ςυμφωνίασ. 
Τα βαςικά βιματα ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςτρατθγικισ διαπραγμάτευςθσ είναι: 
 
1. ΚΑΘΟΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ  
Είςτε ξεκάκαροι/εσ για το τι κζλετε να επιτφχετε; Είναι ςαφζσ για τα μζλθ ςασ; Ροιά είναι θ 
κόκκινθ γραμμι ςασ; Ροιά είναι θ εναλλακτικι ατηζντα/κανάλι ςασ; Κακορίςτε τουσ βζλτιςτουσ 
και τουσ ελάχιςτουσ ςτόχουσ ςασ. 
2. ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ ΑΤΗΕΝΤΑΣ 
Οι προτάςεισ προζρχονται από διάφορεσ πθγζσ, που ςυμπεριλαμβάνουν τισ ζρευνεσ των 
μελϊν, τισ ςυναντιςεισ του ςυνδικάτου, τθν επανεξζταςθ των προθγοφμενων ςυμφωνιϊν, 
προβλθματικϊν τομζων, κακϊσ και μια ματιά ςε άλλεσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ. 
Τα ςυνδικάτα κα πρζπει να κάνουν ςοβαρζσ επιλογζσ κατά τθ ςφνταξθ τθσ διαπραγματευτικισ 
ατηζντασ τουσ. Θα πρζπει να εκπροςωποφν τα ςυμφζροντα όλων των μελϊν τουσ και να 
αναπτφξουν ζνα πρόγραμμα τζτοιο που να αντιπροςωπεφει καλφτερα τουσ 
διαπραγματευτικοφσ ςτόχουσ τουσ και να ζχει τισ περιςςότερεσ πικανότθτεσ επιτυχίασ. 
Ραραδοςιακά, τα κζματα τθσ ατηζντασ των διαπραγματεφςεων μποροφν να χωριςτοφν ςε 
οικονομικά και μθ οικονομικά (για παράδειγμα: Οικονομικά - 5% αφξθςθ∙ Μθ οικονομικά - 
ευζλικτο ωράριο εργαςίασ). 
 
Ζνασ άλλοσ τρόποσ για να κατθγοριοποιιςετε τα ηθτιματα, προκειμζνου να καταςτεί ςαφισ θ 
ατηζντα, είναι να εξετάςετε τον ρόλο που παίηουν ςτθ ηωι των μελϊν του ςωματείου ςτθν 
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εργαςία και ζξω από αυτι. Βαςιηόμενοι ςε αυτό μποροφμε να δθμιουργιςουμε τισ ακόλουκεσ 
ομάδεσ: 
Ρροςταςία των δικαιωμάτων μασ 
Θ πρϊτθ ομάδα κεμάτων αφορά αυτά που ενιςχφουν και προςτατεφουν τα εργαςιακά 

δικαιϊματα των γυναικϊν και βοθκοφν ςτθν εξάλειψθ των διακρίςεων (άμεςεσ και ζμμεςεσ) 

ςτον χϊρο εργαςίασ. 

Ευάλωτοι εργαηόμενοι 

Ευάλωτεσ ομάδεσ εργαηομζνων και υπαλλιλων, θ πλειοψθφία των οποίων είναι γυναίκεσ, 

όπωσ μερικισ απαςχόλθςθσ, αλλά και εκείνοι που αποτελοφν αντικείμενο διακρίςεων π.χ. με 

βάςθ τα αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ τθσ «μεκόδου διαφορετικισ αμοιβισ». Σε γενικζσ 

γραμμζσ, όλοι οι εργαηόμενοι, άνδρεσ και γυναίκεσ, που υφίςτανται διακρίςεισ και 

αντιμετωπίηονται διαφορετικά. 

Ραραδοςιακά βαςικά κζματα 

Τα λεγόμενα «παραδοςιακά βαςικά κζματα» τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ – μιςκοί, χρόνοσ 

εργαςίασ, βάρδιεσ, επικουρικά ςυςτιματα υγείασ και ςυντάξεων, παροχζσ, επιδόματα, 

ςυνκικεσ εργαςίασ, απολφςεισ, αποηθμιϊςεισ απόλυςθσ, υγεία και αςφάλεια, κλπ. Θ 

διαπραγμάτευςθ αυτϊν των κεμάτων ζχει τεράςτιο αντίκτυπο ςτισ ηωζσ μασ. Κακορίηει το 

είδοσ των κατοικιϊν που μποροφμε να αντζξουμε οικονομικά, το αν μποροφμε να 

ανταποκρικοφμε ςτθν οικονομικι επιβάρυνςθ για τον οδοντίατρο των παιδιϊν μασ, και εάν κα 

είμαςτε φτωχοί όταν κα γεράςουμε. 

 
3. ΚΑΘΟΙΣΤΕ ΤΘΝ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΡΟΤΑΣΕΩΝ  
Δεν είναι όλεσ οι προτάςεισ εξίςου ςθμαντικζσ. Άρα, πϊσ μποροφμε να τισ κατατάξουμε; Ροιά 
κριτιρια χρθςιμοποιοφμε για να ταξινομιςουμε τισ προτάςεισ; Ροιό είναι το πιο ςθμαντικό; 
Εξετάςτε τα ακόλουκα ςτθν κατάταξθ των προτάςεϊν ςασ: 
Επικυμίεσ & υποςτιριξθ των μελϊν 
Δυςκολία/ευκολία του να κερδθκεί κάτι 
Δυςκολία/ευκολία κινθτοποίθςθσ τθσ υποςτιριξθσ για κάτι 
Επιπτϊςεισ ςτα μζλθ, ζνωςθ 
 

Τα μζλθ του ςυνδικάτου κα πρζπει να ςυμμετζχουν ςτθν ιεράρχθςθ όλων των ςυλλεχκζντων 
προτάςεων, ςυμπεριλαμβανομζνων των προτάςεων ςχετικά με τθν ιςότθτα των φφλων. Στο 
ςτάδιο αυτό είναι ςθμαντικό να εξαςφαλιςτεί ότι οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν ιςότθτα των 
φφλων δεν υποβάλλονται μετά από πιο γενικζσ απαιτιςεισ του ςυνδικάτου. Θα πρζπει να 
αναφζρονται ςαφϊσ, κακϊσ οι γυναίκεσ αποτελοφν ςυχνά περιςςότερο από το μιςό του 
εργατικοφ δυναμικοφ και ζχουν ίςα δικαιϊματα με τουσ άνδρεσ να ςυμπεριλθφκοφν τα 
κζματα τουσ ςτθν ατηζντα. 
Θ προςκικθ ενόσ κζματοσ ςτθν ατηζντα των διαπραγματεφςεων μπορεί να είναι μερικζσ 
φορζσ πιο δφςκολθ από τθ διαπραγμάτευςθ με τον εργοδότθ. Τα μζλθ τθσ διαπραγματευτικισ 
ομάδασ πρζπει αρκετά ςυχνά να τα βγάλουν πζρα με ανταγωνιςτικζσ απαιτιςεισ από 
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διαφορετικζσ ομάδεσ εργαηομζνων, και μερικζσ φορζσ πρζπει να λάβουν δφςκολεσ αποφάςεισ 
- γι 'αυτό είναι ςθμαντικό να εκπροςωποφνται όλοι οι εργαηόμενοι/εσ ςτθν ομάδα. 
 

 
Λίςτα ελζγχου 
Λίςτα ελζγχου για τθν ιεράρχθςθ των αιτθμάτων τθσ ιςότθτασ των φφλων και των γυναικϊν 
ςτθν ατηζντα των διαπραγματεφςεων 
Θυμθκείτε: 
- οι πολιτικζσ τθσ εταιρείασ που υποςτθρίηουν τισ γυναίκεσ ςυχνά βοθκοφν και τουσ άνδρεσ 
- οι διευκολφνςεισ που υποςτθρίηουν τισ γυναίκεσ, για παράδειγμα, θ φροντίδα των παιδιϊν, 
ωφελεί και τισ μθτζρεσ και τουσ πατζρεσ, τα παιδιά, τισ οικογζνειεσ και τισ κοινότθτεσ 
- οι προτάςεισ που ωφελοφν τισ γυναίκεσ ζχουν ςυνζπειεσ αιςκθτζσ ςτισ οικογζνειεσ και τισ 
κοινότθτεσ 
- πολλζσ προτάςεισ που υποςτθρίηουν το ςφνολο των μελϊν του ςυνδικάτου μπορεί να ζχουν 
άμεςα κετικά οφζλθ για τισ γυναίκεσ. Καλφτερεσ αμοιβζσ, αυξθμζνα μζτρα αςφαλείασ, 
καλφτεροσ φωτιςμόσ, κλπ είναι μζτρα που ωφελοφν τόςο τισ γυναίκεσ όςο και τουσ άνδρεσ. 
 

 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 5. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ ΗΘΤΘΜΑΤΑ ΡΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΗΟΥΝ ΤΑ 
ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ 
 

Οι ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ ζχουν τθν τάςθ να αντανακλοφν τισ προτεραιότθτεσ και τισ 

ανάγκεσ του «κυρίαρχου εργαηόμενου» ςε ζνα ςυγκεκριμζνο εργαςιακό χϊρο ι κλάδο/τομζα, 

μια παράδοςθ που ζχει ωσ αποτζλεςμα τον αποκλειςμό των γυναικϊν ωσ εκπρόςωπουσ, και 

κατά ςυνζπεια των δικϊν τουσ αναγκϊν και ςυμφερόντων από τισ προτεραιότθτεσ και τισ 

αξιϊςεισ των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων. Αυτό αντικατοπτρίηεται ςτθ ςυλλογικι 

διαπραγματευτικι ατηζντα, όπου τα προβλιματα και οι διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ των 

γυναικϊν παραλείπονται ι ςυμπεριλαμβάνονται ελάχιςτα. Γι’ αυτό, μερικζσ φορζσ μπορεί να 

προκφψουν εντάςεισ λόγω τθσ αντίςταςθσ να αναγνωριςτοφν οι μειονεκτικζσ κζςεισ και οι 

διακρίςεισ που βιϊνει ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ εργαηομζνων γυναικϊν, και θ προϊκθςθ μιασ 

ατηζντασ με εςτίαςθ ςτθν ιςότθτα των φφλων κεωρείται ότι ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν 

παραδοςιακι ςτρατθγικι δόμθςθσ τθσ δφναμθσ του ςυνδικάτου πάνω ςτα κοινά ςυλλογικά 

ςυμφζροντα και τθν κοινι ταυτότθτα των μελϊν του.  

Επιπλζον, θ δζςμευςθ για τθν επίλυςθ των διαφορϊν ςτισ αμοιβζσ μπορεί να δθμιουργιςει 

τον κίνδυνο να προκλθκοφν αλλαγζσ ςτισ αμοιβζσ ανδρϊν. Αυτό δθμιουργεί εςωτερικζσ 

εντάςεισ και ςυγκροφςεισ ςτισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ ςχετικά με το πϊσ κα προωκθκεί θ 

ιςότθτα αμοιβϊν μεταξφ των φφλων, χωρίσ να δθμιουργθκοφν εςωτερικζσ διαιρζςεισ ι 

απομάκρυνςθ των ανδρϊν μελϊν. Αυτζσ οι δυςκολίεσ μποροφν να ξεπεραςτοφν μόνο εάν τα 

ςυνδικάτα αποδειχκοφν αρκετά αποφαςιςμζνα να αμφιςβθτιςουν τα κατεςτθμζνα 

ςυμφζροντα και τισ δομζσ εξουςίασ. Ρρζπει να ανοίξουν τισ πόρτεσ τουσ ςτον αυξανόμενο 
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αρικμό των εργαηόμενων γυναικϊν και να αποδείξουν ότι προτίκενται να προςτατεφςουν τα 

δικαιϊματά τουσ.   

Παραδόξωσ, επομζνωσ, οι ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ μπορεί να είναι τόςο μζροσ τθσ λφςθσ 

όςο και μζροσ του προβλιματοσ για τθν ανιςότθτα και τισ διακρίςεισ ςτο χϊρο εργαςίασ13. 

 

Μελζτθ περίπτωςθσ  

Ασ εξετάςουμε τον χειριςμό μθχανθμάτων μεταλλουργίασ, που είναι ζνασ ανδροκρατοφμενοσ 
τομζασ, και τθν κλωςτοχφαντουργία-ζνδυςθ, που είναι γυναικοκρατοφμενοσ. Τα ςτοιχεία 
δείχνουν ότι ςτο ίδιο επίπεδο ταξινόμθςθσ, το χάςμα αμοιβϊν μεταξφ των φφλων είναι 
υψθλότερο ςτον πρϊτο τομζα ςε ςχζςθ με τον δεφτερο. Επίςθσ κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι το 
εφροσ των διαφορϊν είναι υψθλότερο ςτον χειριςμό μθχανθμάτων μεταλλουργίασ απ’ ό,τι 
ςτουσ τομείσ τθσ κλωςτοχφαντουργίασ-ζνδυςθσ, ενϊ για τουσ άνδρεσ το χάςμα αμοιβϊν είναι, 
ςε ποςοςτιαίο μζγεκοσ, ευρφτερο από ό,τι για τισ γυναίκεσ. 
 

Σθμείωςθ εκπαιδευτι/τριασ:  Ηθτιςτε από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να δϊςουν τισ δικζσ 
τουσ εξθγιςεισ για τθν περίπτωςθ αυτι (ζνασ γφροσ ςχολίων). Γράψτε τεσ ςε ζναν χαρτί ςτον 
πίνακα και ςυηθτιςτε μζχρι να υπάρξει κάποια ςυναίνεςθ ςχετικά με τουσ παράγοντεσ. 

  

 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 6. ΑΝΑΔΕΙΞΘ ΤΩΝ ΡΟΚΑΤΑΛΘΨΕΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΙΣΜΟ ΤΩΝ 
ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΡΟΔΟΧΩΝ14  
Θ χριςθ του κριτθρίου διαμόρφωςθσ των ςτοιχείων αμοιβισ/μπόνουσ που ςχετίηεται με τθν 

προςζλευςθ ςτθν εργαςία, μπορεί να ςυνεπάγεται μια ζμμεςθ δυςμενι διάκριςθ εισ βάροσ 

των γυναικϊν, λόγω τθσ άνιςθσ κατανομισ χρόνου των οικογενειακϊν βαρϊν. Θ ςυμπερίλθψθ 

οριςμζνων τφπων άδειασ, όπωσ θ άδεια μθτρότθτασ και θ γονικι άδεια, ςτθ μζτρθςθ τθσ 

παρουςίασ ςτθν εργαςία μπορεί να είναι ζνα διορκωτικό μζτρο ικανό να μειϊςει τον 

αντίκτυπο των διακρίςεων που προκφπτουν από τθ χριςθ ενόσ τζτοιου κριτθρίου. 

Το χάςμα αμοιβϊν μεταξφ των φφλων προζρχεται επίςθσ από τθν ατομικι διαπραγμάτευςθ ι 
λιψθ μπόνουσ, που δίνεται από τθν εταιρεία ςε επιλεκτικι βάςθ, με ζλλειψθ διαφάνειασ, 
χωρίσ να αφινονται περικϊρια ςτουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ για ζλεγχο και ςχετικι δράςθ. 
Άλλωςτε, ακόμθ και όταν θ εταιρικι ςυμφωνία ρυκμίηει τα μπόνουσ παραγωγικότθτασ, οι 
εταιρείεσ μπορεί να χρθςιμοποιοφν διαφορετικά - και μθ διαπραγματευμζνα - ςυςτιματα 
αμοιβισ τθσ παραγωγικότθτασ για τισ υψθλότερεσ κζςεισ ςτθν ιεραρχία τθσ εταιρείασ, με βάςθ 
μια υποκειμενικι αξιολόγθςθ τθσ εμπειρίασ και τθσ ικανότθτασ επίτευξθσ ςυγκεκριμζνων 
ςτόχων από τον εργαηόμενο/θ. Θ αντιμετϊπιςθ τθσ μυςτικότθτασ ςχετικά με τθν επιλεκτικι 

                                                           
13  A.Blackett & C. Sheppard, “The links between collective bargaining and equality”, International Labour Office, 

Geneva, 2002. 

 
14

 Ο.π. 11 
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πλθρωμι είναι μια πρόκλθςθ για τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ, όμωσ θ επιλεκτικι αμοιβι 
ευκφνεται για ζνα ςθμαντικό ποςοςτό του χάςματοσ αμοιβϊν ςε οριςμζνουσ τομείσ, π.χ. ςτον 
χρθματοοικονομικό. Οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ κα πρζπει να περιλαμβάνουν διαφανι κριτιρια 
βάςει των οποίων κα αξιολογείται θ ατομικι παραγωγικότθτα και κα καταβάλλονται τα 
μπόνουσ, και να αςκοφν πίεςθ για τθν εφαρμογι ελζγχων τθσ ιςότθτασ ςε ςχζςθ με τα 
μπόνουσ. 
Θ αξιοποίθςθ τθσ ανάλυςθσ των απαιτιςεων μιασ εργαςίασ κα μποροφςε επίςθσ να βοθκιςει 

ςτον κακοριςμό των κριτθρίων για τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των εργαηομζνων και τθσ 

παραγωγικότθτασ των εργαηομζνων ςε μια διαφανι και πιο αντικειμενικι βάςθ. Αυτό εφιςτά 

τθν προςοχι ςτθ ηωτικι ςθμαςία που ζχει μια αναλυτικι αξιολόγθςθ τθσ εργαςίασ όταν 

πραγματοποιείται ςε βάςθ ουδζτερθ ωσ προσ το φφλο (βλζπε επίςθσ 2θ Ενότθτα). 

Ραράδειγμα: ςυγκρίνετε τισ χειρονακτικζσ/επαναλαμβανόμενεσ εργαςίεσ που είναι 
πικανότερο να καλφπτονται από βαςικά ποςοςτά αμοιβισ, τα οποία κακορίηονται από εκνικζσ 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ και επθρεάηονται λιγότερο από τισ διαφορζσ ςτο μπόνουσ, κάτι που 
ςυμβαίνει με τισ επιλεκτικζσ πλθρωμζσ ςτισ κζςεισ υψθλϊν βακμίδων, όπου οι γυναίκεσ 
υποεκπροςωποφνται. 
 

ΦΥΛΛΑΔΙΟ 7: ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΤΟΡΟΙ ΝΑ ΞΕΡΕΑΣΤΕΙ  
 
Αδιζξοδο ςτθ διαπραγματευτικι διαδικαςία ςυμβαίνει ςυνικωσ όταν ζνα ι και τα δφο μζρθ 
παραδζχεται ότι δεν είναι δυνατι θ περαιτζρω πρόοδοσ προσ τθν επίτευξθ ςυμφωνίασ, ακόμθ 
κι αν οι δφο πλευρζσ δεν ςυμπίπτουν και δεν μοιράηονται τθν απόφαςθ για το τζλοσ των 
διαπραγματεφςεων και το αδιζξοδο. 
Ιςτορικά, θ απεργία που οργανϊνεται από το ςυνδικάτο είναι ο ςυνικθσ τρόποσ που 
επιλεγόταν για τθν επίλυςθ του ηθτιματοσ των εργαςιακϊν ςυγκροφςεων. Για μια ςειρά από 
διαφορετικοφσ λόγουσ θ απεργία ωσ όπλο ζχει κεωρθκεί επιηιμια και ίςωσ λιγότερο 
κερδοφόρα, και επιλζγονται όλο και πιο ειρθνικζσ λφςεισ. 
Με τθν εκκίνθςθ των διαπραγματεφςεων, ςτόχοσ είναι να επιτευχκεί μια ςυμφωνία∙ όμωσ 
αυτό δεν ςυμβαίνει πάντα. Στο πλαίςιο ενόσ αδιεξόδου, επομζνωσ, τι επιλογζσ ζχει ζνα 
ςυνδικάτο; 
 

α. να βρει νζουσ εταίρουσ/ςυμμάχουσ  
β. να αςκιςει πίεςθ (αξιοποίθςθ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ) 
γ. να καλζςει εμπειρογνϊμονεσ 
δ. να αλλάξει τθν ατηζντα  
ε. να κάνει ςυμβιβαςμό και διαμεςολάβθςθ  
ςτ. να κθρφξει απεργία 
 
Να βρει νζουσ εταίρουσ   
 

Είναι πικανό να μθν μποροφν να αποτελζςουν τα πάντα αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ με τον 
εργοδότθ. Ζτςι, μια ιδζα είναι να βρείτε άλλουσ υποςτθρικτικοφσ "εξωτερικοφσ" εταίρουσ με 



 

P
ag

e5
5

 

βάςθ τα αντικείμενα/κζματα διαπραγμάτευςθσ που μποροφν να ςυηθτθκοφν μαηί τουσ, όπωσ 
για παράδειγμα φορείσ για τθν ιςότθτα των φφλων, τοπικζσ αρχζσ (τοπικά μζςα μαηικισ 
μεταφοράσ, μονάδεσ παιδικισ μζριμνασ, κλπ). Κςωσ μπορείτε να βρείτε μια άλλθ ζνωςθ 
εργοδοτϊν, ι κάποια μθ-κυβερνθτικι οργάνωςθ με τθν οποία ζχετε ζνα κοινό ςυμφζρον. 
Ρίεςθ 
Μια άλλθ πικανι επιλογι κα μποροφςε να είναι θ επιπλζον άςκθςθ πίεςθσ προσ τθν άλλθ 
πλευρά να αλλάξει τθ κζςθ τθσ, ζτςι ϊςτε να γίνει αποδεκτι από το ςυνδικάτο. Είναι 
ςθμαντικό εδϊ να γνωρίηουμε ότι το ςυνδικάτο γνωρίηει καλφτερα πϊσ να εφαρμόςει πίεςθ - 
ςτθν κοινότθτα, ςτο χϊρο εργαςίασ, με τα πολιτικά κόμματα, τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, το 
καταναλωτικό κοινό, κ.λπ. Και εξίςου ςθμαντικό είναι το ςυνδικάτο να είναι ςε κζςθ να 
αςκιςει πίεςθ ςτθν άλλθ πλευρά. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό για διάφορουσ λόγουσ, δεν κα 
πρζπει να υπάρξουν απειλζσ που δεν μποροφν να πραγματοποιθκοφν. Αυτό προφανϊσ 
αποδυναμϊνει τθ μελλοντικι διαπραγματευτικι κζςθ του ςυνδικάτου. 
Στθν πραγματικότθτα, θ ςτρατθγικι τθσ άςκθςθ πίεςθσ είναι ζνα κρίςιμο μζροσ των 
προπαραςκευαςτικϊν εργαςιϊν. Το είδοσ τθσ πίεςθσ που χρθςιμοποιεί το ςυνδικάτο 
εξαρτάται από: 
• τι γνωρίηει το ςυνδικάτο ςχετικά με τον εργοδότθ και τθν επιχείρθςι του 
• τθν αντοχι τθσ ςτιριξθσ των μελϊν 
• τθν ευρφτερθ δφναμθ, δθλαδι τθν υποςτιριξθ από τθν κοινότθτα/κοινωνία  
Ρεριττό να ποφμε ότι το ςυνδικάτο δεν πρζπει να περιμζνει μζχρι να παρουςιαςτεί το 
αδιζξοδο για να ξεκινιςει να εφαρμόηει πίεςθ. Μπορεί πάντα να υπενκυμίςει ςτθν άλλθ 
πλευρά ότι θ μθ επίτευξθ ςυμφωνίασ κα ζχει κόςτοσ (π.χ. ςτθν παραγωγικότθτα, ςτθν εικόνα 
τθσ εταιρείασ, ςτθν κοινωνικι ειρινθ, κλπ). Ζνασ βαςικόσ κανόνασ για τθν πίεςθ είναι να 
ξεκινιςει εφκολα, και θ πίεςθ να κλιμακωκεί - να αυξθκεί το κόςτοσ για τον εργοδότθ - όταν 
δεν λειτουργιςει θ εφκολθ πίεςθ.   
Κλιςθ εμπειρογνωμόνων  
Καλζςτε εμπειρογνϊμονεσ ςε κζματα φφλου και ιςότθτασ αμοιβϊν και ςχθματίςτε κοινζσ 
ομάδεσ εμπειρογνωμόνων, ϊςτε να ςυγκεντρωκοφν περιςςότερα επιχειριματα για τα υπό 
διαπραγμάτευςθ κζματα, χρθςιμοποιϊντασ μια ομάδα διακζςιμων εμπειρογνωμόνων για τθν 
επίλυςθ των ςυγκροφςεων ςτο τραπζηι των διαπραγματεφςεων. 
Συμβιβαςμόσ και Διαμεςολάβθςθ  
Ο ςυμβιβαςμόσ και θ διαμεςολάβθςθ είναι κάπωσ παρόμοια και κεωροφνται "ιπιεσ" 
προςεγγίςεισ, επειδι αφοροφν χαμθλά επίπεδα εξωτερικισ πίεςθσ προσ τα μζρθ για να 
επιλφςουν τισ διαφωνίεσ τουσ. 
Ο ςυμβιβαςμόσ ςυνίςταται από κάποιο είδοσ ουδζτερθσ λφςθσ από άποψθ δθμιουργίασ 
κάποιου ουδζτερου χϊρου όπου τα μζρθ κα ςυναντθκοφν και κα επιλφςουν τισ διαφορζσ 
τουσ. Ο/Θ διαμεςολαβθτισ/τρια ζχει ζνα ςχετικά ενεργό ρόλο ςτθν ενκάρρυνςθ προσ τθν 
εξεφρεςθ λφςθσ, αλλά ςυνικωσ δεν εμπλζκεται ενεργά ςτα κζματα ουςίασ μεταξφ των μερϊν. 
Στθ διαμεςολάβθςθ, ζνα ουδζτερο τρίτο μζροσ είναι πιο ενεργό ςτθν προςπάκεια να 
μετακινθκοφν τα διαφωνοφντα μζρθ από το αδιζξοδο προσ τθ ςυμφωνία. Συνικωσ, ζνασ 
ςυμφιλιωτισ, όπωσ ο διαμεςολαβθτισ, δεν ζχει εξουςία να επιβάλει μια διευκζτθςθ ςτα μζρθ. 
Μπορεί να προτείνει μόνο ςυμβιβαςτικζσ λφςεισ και/ι εναλλακτικζσ προςεγγίςεισ για τθν 
επίλυςθ των ηθτθμάτων του αδιζξοδου. Αν οι προτάςεισ δεν αρζςουν ςτα μζρθ, μποροφν να 
τισ απορρίψουν. 
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Ο διαμεςολαβθτισ/τρια μπορεί να ςυναντθκεί με τα μζρθ από κοινοφ ι μεμονωμζνα. Με 
άλλα λόγια, θ διαμεςολάβθςθ περιλαμβάνει τθν ειςαγωγι ενόσ τρίτου παράγοντα ςτθ διμερι 
διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ. 
Σε οριςμζνεσ χϊρεσ υπάρχουν επίςθμα ςυςτιματα διαμεςολάβθςθσ και ςυμφιλίωςθσ και 
χρθςιμοποιοφνται ςυχνά για τθν επίλυςθ των αδιεξόδων κατά τθ διάρκεια των 
διαπραγματεφςεων (π.χ. ΟΚΕ). Ρολλζσ φορζσ, θ χριςθ μιασ τζτοιασ διαμεςολάβθςθσ 
απαιτείται από το νόμο πριν μπορζςει να απεργιςει ζνα ςυνδικάτο. 
Είναι ςθμαντικό να κατανοιςει το ςυνδικάτο τι είναι θ διαμεςολάβθςθ και τι δεν είναι. 
Δεδομζνου ότι θ διαμεςολάβθςθ είναι μια επζκταςθ τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ, ζνα 
ςυνδικάτο δεν μπορεί ςυνικωσ να κερδίςει μζςα από διαμεςολάβθςθ κάτι που δεν μπορεί να 
κερδίςει μζςω τθσ πίεςθσ ι ςτο τραπζηι τθσ διαπραγμάτευςθσ. Ο διαμεςολαβθτισ είναι 
ουδζτεροσ και δεν ζχει ςυμφζρον για το πϊσ κα λυκεί το αδιζξοδο. Δεν είναι αρμοδιότθτα του 
διαμεςολαβθτι το να κερδίςει το ςυνδικάτο τθν καλφτερθ δυνατι ςυμφωνία, αλλά απλά το να 
επιτευχκεί μια ςυμφωνία - οποιαδιποτε ςυμφωνία. 
Ειςάγοντασ ζναν διαμεςολαβθτι δεν ςθμαίνει ότι το ςυνδικάτο μπορεί και πρζπει να 
ςταματιςει οποιαδιποτε από τισ τακτικζσ πίεςισ του. 
Ρολλζσ φορζσ, θ τακτικι τθσ πίεςθσ είναι αυτό που κάνει τον εργοδότθ ι τθν άλλθ πλευρά να 
κακίςει ςτο τραπζηι με ζναν διαμεςολαβθτι και το ςωματείο. Θ διαμεςολάβθςθ μπορεί να 
είναι ζνα πολφ χριςιμο εργαλείο για τθν επίτευξθ τθσ ςυμφωνίασ, αλλά μόνο εάν και οι δφο 
πλευρζσ κατανοοφν τθ διαδικαςία, γνωρίηουν τα όριά τθσ και ςυμφωνοφν να ειςζλκουν ςε 
αυτι με καλι πίςτθ. 
Αλλαγι ατηζντασ/αιτθμάτων 
Κατά το ςτάδιο προετοιμαςίασ κα πρζπει να προετοιμαςτεί μια εναλλακτικι ατηζντα και 
ςτρατθγικι. Αυτό κα βοθκιςει ςε περίπτωςθ που χρειαςτεί να αλλάξουν τα αιτιματα, για 
παράδειγμα από τα πιο απαιτθτικά οικονομικά ςε αυτά που μπορεί να βελτιϊςουν περαιτζρω 
τθ μείωςθ των επιπτϊςεων του μιςκολογικοφ χάςματοσ, όπωσ τα «κζματα ςυμφιλίωςθσ» και 
άλλα.  
Απεργία 
Συνικωσ, αυτι είναι θ τελευταία λφςθ, και όταν αποφαςιςτεί ςθμαίνει ότι οι 
διαπραγματεφςεισ ζχουν καταρρεφςει πλιρωσ και το ςυνδικάτο ςτθρίηεται ςτθν απλι δφναμθ 
για να κερδίςει μια ςυμφωνία. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ, θ απεργία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για 
να αςκθκεί κάποια πίεςθ ςτον εργοδότθ, όπωσ και μια μονοιμερθ απεργία ι μια 
προειδοποιθτικι απεργία δφο ωρϊν. 
Οι λεπτομζρειεσ τθσ απεργίασ εξαρτϊνται από πολλοφσ παράγοντεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των εργαςιακϊν νόμων τθσ χϊρασ, αλλά το πιο ςθμαντικό είναι θ ικανότθτα του ςυνδικάτου 
να κερδίςει τθν απεργία. Υπάρχουν πολλά ςτοιχεία που οδθγοφν ςε μια επιτυχθμζνθ και 
νικθφόρα απεργία, αλλά ο εκ των προτζρων ςχεδιαςμόσ είναι το πιο ςθμαντικό. Το ςυνδικάτο 
πρζπει να είναι προετοιμαςμζνο για μια πικανι απεργία από τθν αρχι τθσ οποιαςδιποτε 
διαπραγμάτευςθσ, να γνωρίηει αν θ απεργία είναι μια ρεαλιςτικι επιλογι, και πρζπει να είναι 
ςε κζςθ να γνωςτοποιιςει αυτι τθν ετοιμότθτα και τθν προκυμία ςτον εργοδότθ. 
 
ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΡΟΥ ΡΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΡΘΕΑΣΟΥΝ ΤΘΝ ΕΡΙΤΥΧΙΑ ΤΘΣ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΙΣΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  
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Ζχει εντοπιςτεί μζςω ζρευνασ μια ςειρά από παράγοντεσ που είναι πικανό να ενκαρρφνουν ι 
να αποκαρρφνουν τθ διαπραγμάτευςθ τθσ ιςότθτασ των φφλων: 
Οι παράγοντεσ που ςχετίηονται με τα ςυνδικάτα περιλαμβάνουν: 
-τον βακμό ςτον οποίο θ φωνι των γυναικϊν ακοφγεται μζςα ςτο ςυνδικάτο, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αναλογίασ των γυναικϊν μελϊν και τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο 
ςυνδικάτο 
-τον βακμό ςτον οποίο οι γυναίκεσ ζχουν δφναμθ μζςα ςτο ςυνδικάτο και το βακμό ςτον 
οποίο οι κατζχοντεσ τθν εξουςία (άνδρεσ ι γυναίκεσ) είναι ευαιςκθτοποιθμζνθ ςε κζματα 
ιςότθτασ 
-τθ ςθμαςία που αποδίδεται από το ςυνδικάτο ςτθν ιςότθτα κατά τθ διαπραγμάτευςθ  
-τθν φπαρξθ και τθ φφςθ των πολιτικϊν και των δομϊν για να προκφψει αυτό το αποτζλεςμα. 
Ραράγοντεσ που ςχετίηονται με τουσ εργοδότεσ (ςε επίπεδο εταιρείασ) περιλαμβάνουν: 
-τθν αγορά εργαςίασ και τθν ανταγωνιςτικι κζςθ  
-τθ ςφνκεςθ του εργατικοφ δυναμικοφ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αναλογίασ των γυναικϊν) 
-τθ πραγματικι ι επικυμθτι εικόνα του εργοδότθ 
-το είδοσ και τθν κουλτοφρα τθσ διοίκθςθσ 
-τθν ταυτότθτα και τον ρόλο των ατόμων κλειδί εντόσ του οργανιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των κεμάτων ιδιοκτθςίασ και ελζγχου. 
Ραράγοντεσ που ςχετίηονται με τθ φφςθ και τθ δομι των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων ςτο 
πλαίςιο ενόσ οργανιςμοφ: 
-ο βακμόσ αναγνϊριςθσ που ζχει το ςυνδικάτο από τον εργοδότθ 
-θ ποιότθτα τθσ διαπραγματευτικισ ςχζςθσ  
-θ φφςθ, θ δφναμθ και θ κρίςθ τθσ διαπραγματευτικισ ομάδασ  
-ο τρόποσ με τον οποίο δομοφνται οι διαπραγματευτικζσ ατηζντεσ  
-οι ςυνδζςεισ μεταξφ των δομϊν ιςότθτασ ςτισ εργοδοτικζσ ι τισ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ 
αφενόσ και των διαπραγματευτικϊν δομϊν, από τθν άλλθ, και θ ςχζςθ μεταξφ των διαφόρων 
παραγόντων/μονάδων διαπραγμάτευςθσ. (Ρθγι: Equal Opportunities and Collective Bargaining 
in Europe Defining the Issues. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions). 
 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΘΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ  
 
Τι είναι θ ομάδα; 
Μια ομάδα που ςυγκεντρϊκθκε για ζναν ςυγκεκριμζνο κοινό ςκοπό; 
Υπάρχει διάκεςθ να τεκοφν οι ςτόχοι τθσ ομάδασ πάνω από τουσ προςωπικοφσ; 
Τί κάνει μια ομάδα αποτελεςματικι; 
Οι ικανότθτεσ επικοινωνίασ και ανατροφοδότθςθσ; 
Θ ικανότθτα διατιρθςθσ τθσ ομάδασ; 
Υποςτιριξθ τθσ θγεςίασ; 
Θ ιςορροπία μεταξφ των ςχετικϊν αρμοδιοτιτων; 
Το κλίμα εμπιςτοςφνθσ, θ δεκτικότθτα και το μοίραςμα; 
Θ πλιρθσ και πρόκυμθ ςυμμετοχι; 
Δζςμευςθ ςτουσ ςτόχουσ τθσ ομάδασ; 
Καταμεριςμόσ των αρμοδιοτιτων; 
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Δφναμθ και υποςτιριξθ; 
Ροιά είναι τα μειονεκτιματα τθσ ομαδικισ εργαςίασ; 
Είναι χρονοβόρα; 
Απϊλεια ατομικισ ταυτότθτασ; 
 
όλοι τθσ ομάδασ (όλα τα παρακάτω νοοφνται και ςτο κθλυκό)  
• πρόεδροσ - ςυντονιςτισ∙ καλόσ ακροατισ και καλόσ κριτισ 
• διαμορφωτισ - ο θγζτθσ ςτο ζργο, χαρακτθρίηεται από ορμι και πρωτοβουλία  
• πρόςωπο ιδεϊν - φανταςία και γνϊςεισ, αλλά χωρίσ να δίνει ςθμαςία ςτισ λεπτομζρειεσ 
(ονειροπόλοσ) 
• επιτθρθτισ - αξιολογθτισ - αναλυτικά ευφυισ, κριτικόσ  
• αυτόσ/θ που διερευνά τθν φπαρξθ διακζςιμων πόρων - κετικόσ και εξωςτρεφισ, καλόσ ςτισ 
επαφζσ  
• εργαηόμενοσ τθσ εταιρείασ - ο πρακτικόσ διοργανωτισ με κοινι λογικι και ςκλθρι δουλειά  
• δθμιουργόσ τθσ ομάδασ - καλόσ ςτο χτίςιμο γεφυρϊν μεταξφ των ανκρϊπων, ςυμπακισ και 
μθ ανταγωνιςτικόσ  
• αυτόσ που ανθςυχεί για τισ εκκρεμότθτεσ και ζχει τθν πρόκεςθ να λφςει τα προβλιματα 
 
Ζνα άτομο μπορεί να εκπλθρϊςει περιςςότερουσ από ζναν από αυτοφσ τουσ ρόλουσ, αλλά και 
διαφορετικοί ρόλοι κα αναδυκοφν ςε διαφορετικά άτομα υπό διαφορετικζσ καταςτάςεισ. Οι 
θγζτεσ τθσ ομάδασ κα πρζπει να ζχουν επίγνωςθ των διαφορετικϊν ρόλων που υιοκετοφν τα 
άτομα μζςα ςτθν ομάδα και πϊσ αυτοί ςχετίηονται μεταξφ τουσ, για να βοθκιςουν ςτθν 
αποτελεςματικι λειτουργία τθσ ομάδασ. 
Διαςτάςεισ τθσ Ομάδασ 
Κάκε ομάδα ζχει δφο βαςικζσ διαςτάςεισ: 
• Διάςταςθ εργαςίασ - θ εςτίαςθ είναι ςε αυτό που προςπακεί να επιτφχει θ ομάδα 
• Διάςταςθ ομάδασ - όπου θ εςτίαςθ είναι ςτθν εςωτερικι ςχζςθ και δυναμικι: θ ποιότθτα 
τθσ ομαδικισ ηωισ  
Πταν μια ομάδα λειτουργεί αποτελεςματικά, και οι δφο αυτζσ διαςτάςεισ λειτουργοφν 
παράλλθλα. 
Πμωσ, όλοι ζχουμε βρεκεί ςε καταςτάςεισ όπου τα ατομικά ςυμφζροντα είναι τόςο 
αντιφατικά και κυριαρχοφν ςε τζτοιο βακμό, που δεν μπορεί να ςθμειωκεί πρόοδοσ ςτο ζργο. 
Υπάρχουν κάποιεσ περιπτϊςεισ όπου θ διάςταςθ τθσ ομάδασ γίνεται το ςθμείο εςτίαςθσ, οι 
απαιτιςεισ του ζργου χάνονται κάπου, και θ ομάδα μετατρζπεται ςε κοινωνικι ςυντροφιά. Γι' 
αυτό είναι πολφ ςθμαντικό αυτι τθν ιςορροπία να είναι ςυνειδθτι αλλά και διαχειρίςιμθ. 
Σιμερα οι οργανϊςεισ προςπακοφν να εργαςτοφν ςε ομάδεσ. Θ ςυνζργεια που δθμιουργείται 
από ανκρϊπουσ που δουλεφουν για ζναν κοινό ςτόχο επιτρζπει να επιτευχκοφν πολφ 
περιςςότερα από ό,τι κα μποροφςε να γίνει από μεμονωμζνα άτομα που δεν μοιράηονται το 
ίδιο όραμα. Συχνά, όμωσ, οι ομάδεσ μασ είναι γεωγραφικά ανόμοιεσ και ςυνίςτανται από ζνα 
μείγμα αμειβόμενου και μθ αμειβόμενου προςωπικοφ, πλιρουσ και μερικισ απαςχόλθςθσ, 
νζων και μεγαλφτερων και ικανϊν και ανίκανων. Θ ποικιλία αυτι φζρνει τόςο οφζλθ όςο και 
προκλιςεισ. 
Κάκε πρόςωπο φζρνει ταλζντα και δεξιότθτεσ και γνϊςεισ και πείρα ςτθν εργαςία του. Κάκε 
πρόςωπο ζχει ζνα μοναδικό ςφνολο ικανοτιτων, που μπορεί να εφαρμοςτεί με διαφορετικοφσ 
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τρόπουσ και ςε διαφορετικζσ καταςτάςεισ. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο ρόλοσ του επικεφαλισ μιασ 
ομάδασ είναι τόςο ςθμαντικόσ, κακϊσ θ διαχείριςθ των ανκρϊπων αφορά τθν αξιοποίθςθ 
αυτϊν των ικανοτιτων, για τον όςο το δυνατό περιςςότερο χρόνο, και εξαςφαλίηοντασ ότι 
αυτζσ οι ικανότθτεσ κα ςυνεχίςουν να αναπτφςςονται. 
 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 9. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΘΤΕΣ  
 
Οι επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ είναι πολφ ςθμαντικζσ όχι μόνο ςτθν πορεία τθσ 
διαπραγματευτικισ διαδικαςίασ, αλλά ωσ μια δραςτθριότθτα ενδυνάμωςθσ για τθν 
υποςτιριξθ των γυναικϊν εργαηομζνων-ςυνδικαλιςτϊν-εκπροςϊπων να υπεραςπιςτοφν και 
να παρουςιάςουν τα δικαιϊματά τουσ ςε διαφορετικζσ περιςτάςεισ. 
Κατά τθ διάρκεια των διαπραγματεφςεων είναι ςθμαντικό να υπάρχει καλόσ διάλογοσ με τθν 
άλλθ πλευρά. Αυτό μπορεί να μθν ςυμβεί αμζςωσ - ςτθν πραγματικότθτα θ εδραίωςθ ενόσ 
καλοφ διαλόγου είναι μια διαδικαςία και πραγματοποιείται με τθν πάροδο του χρόνου. Και 
ακριβϊσ το ότι ωσ διαπραγματευτισ/τρια κζλετε ζναν καλό διάλογο δεν ςθμαίνει ότι το κζλει 
και θ άλλθ πλευρά.  
Τί αφορά ο καλόσ διάλογοσ; 

 Βαςίηεται ςτθν κατανόθςθ. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι πρζπει να ςυμφωνιςουμε με τθν 
άλλθ πλευρά, αλλά ότι πρζπει να τθν καταλάβουμε. Ραρόμοια, θ άλλθ πλευρά κα 
πρζπει να κατανοιςει τα ςυμφζροντά μασ, ακόμθ και αν δεν ςυμφωνεί με αυτά. 

 Είναι μθ-κρίςιμοσ. Δεν ζχουμε να διαφωνιςουμε άμεςα με τθν άλλθ πλευρά για τισ 
κζςεισ τθσ. Αργότερα, πικανότθτα να διαφωνιςουμε, αλλά όχι πριν τθν ακοφςουμε και 
τθν κατανοιςουμε. 

 Χαρακτθρίηεται από μια ςτάςθ ανοίγματοσ, ςεβαςμοφ, κατανόθςθσ και περιζργειασ. 
Ρροςπακοφμε να βάλουμε τον εαυτό μασ ςτθ κζςθ τθσ άλλθσ πλευράσ και αναμζνουμε 
τον ίδιο ςεβαςμό. 

 Να ζχετε το κάρροσ να λζτε τθ γνϊμθ ςασ. Να ζχετε αυτοπεποίκθςθ ότι μπορείτε να 
ςυμβάλετε αποτελεςματικά. 

Ενεργθτικι ακρόαςθ: 
Για να ζχετε ζναν καλό διάλογο, πρζπει να είςτε τόςο καλόσ ομιλθτισ/τρια όςο και καλόσ 
ακροατισ/τρια. Το να είςτε καλόσ/θ ακροατισ/τρια είναι πολφ πιο δφςκολο. 
Ακολουκοφν μερικζσ βαςικζσ υποδείξεισ που κα ςασ βοθκιςουν να γίνετε καλφτεροι : 
1. Να κυμάςτε πάντα να βάηετε τον εαυτό ςασ ςτθ κζςθ του άλλου ατόμου, ϊςτε να 
μπορζςετε να καταλάβετε τι λζει και πωσ αιςκάνεται. 
2. Δείξτε κατανόθςθ και αποδοχι μζςω τθσ μθ λεκτικισ ςυμπεριφοράσ: 
- οπτικι επαφι 
- ζκφραςθ προςϊπου 
- χειρονομίεσ 
- τόνοσ τθσ φωνισ 
- ςτάςθ του ςϊματοσ 
3. Επαναδιατυπϊςτε τισ πιο ςθμαντικζσ ςκζψεισ και ςυναιςκιματα. 
4. Μθν διακόπτετε, να  προςφζρετε ςυμβουλζσ ι να  κάνετε προτάςεισ. 
5. Ραραμείνετε ουδζτεροσ. Μθν αςκείτε αμζςωσ κριτικι. 
6. Εκπαιδευτείτε ςε ανοικτζσ ερωτιςεισ που αρχίηουν με: γιατί, τι, ποιον ... 
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Οι περιςςότεροι ζμπειροι/εσ διαπραγματευτζσ/τριεσ  γνωρίηουν ότι πολλά από αυτά που 
ανακοινϊνονται ςτο τραπζηι των διαπραγματεφςεων δεν ζχουν κοινοποιθκεί άμεςα. Ασ δοφμε 
οριςμζνα παραδείγματα άμεςθσ και ζμμεςθσ επικοινωνίασ: 
 
• Εάν ζνα ηιτθμα είναι πολφ ςθμαντικό, κζλουμε να το τονίςουμε ιςχυρά. Είμαςτε πολφ 
άμεςοι, με οπτικι επαφι, μιλϊντασ εμφατικά. 
Αντίκετα, αν ζνα ηιτθμα δεν είναι τόςο ςθμαντικό για εμάσ, μποροφμε να επιτρζψουμε ςτθν 
άλλθ πλευρά να το καταλάβει εάν δεν μιλάμε κακαρά ι δυνατά, χωρίσ οπτικι επαφι. 
• Αν κζλουμε να απορρίψουμε μια πρόταςθ τθσ άλλθσ πλευράσ και είναι πολφ ςθμαντικό το 
γεγονόσ να αποςυρκοφν από αυτι τθν πρόταςθ, δθλϊνουμε πολφ ζντονα ότι δεν υπάρχει 
κανζνασ τρόποσ να αποδεχτοφμε αυτι τθν ιδζα, κάνουμε οπτικι επαφι, δεν χαμογελάμε. 
Αντίκετα, αν λζμε "Πχι", αλλά ςτθν πραγματικότθτα εννοοφμε «Κςωσ», είμαςτε λιγότερο 
εμφατικοί, δεν κάνουμε οπτικι επαφι, αφινουμε περικϊρια για ςυηιτθςθ. 
• Αν κζλουμε να υποχωριςουμε ςε μια πρόταςθ για να βοθκιςουμε τθν εξζλιξθ των 
διαπραγματεφςεων, δεν χρειάηεται να ποφμε ότι υποχωροφμε. Μποροφμε απλά να 
ςταματιςουμε να το ςυηθτάμε, δεν το επαναφζρουμε. 
• Αν κζλουμε να υποχωριςει θ άλλθ πλευρά ςε μια πρόταςθ, μποροφμε να τθν αγνοιςουμε 
κάκε φορά που τθν επαναφζρει, να αρνθκοφμε να ανταποκρικοφμε ςε τυχόν αλλαγζσ που 
μπορεί να κάνει θ άλλθ πλευρά, να τθν προςπεράςουμε ςτθ διάρκεια των ςυηθτιςεων. 
Μεγάλο τμιμα τθσ επικοινωνίασ ςτο τραπζηι των διαπραγματεφςεων είναι μθ-λεκτικό, και ο 
καλόσ διαπραγματευτισ κοιτάηει και παρακολουκεί τθν άλλθ πλευρά για να δει, αλλά και να 
ακοφςει. Στθν πράξθ αφιςτε να περάςει λίγοσ χρόνοσ ΡΙΝ από τισ διαπραγματεφςεισ, κάνετε 
μια πρόταςθ, απαντιςτε ςε ζνα επιχείρθμα. Αυτό μπορεί να φανεί πολφ χριςιμο για τα μζλθ 
τθσ διαπραγματευτικισ ομάδασ, ειδικά αν είναι νζα ςτθ διαδικαςία. Εξαςκθκείτε: για 
παράδειγμα, βάλτε κάποιον από τθν ομάδα ςασ να κάνει τθν άλλθ πλευρά και ελζγξετε "ςτθν 
πράξθ" πόςο καλά είναι τα επιχειριματά ςασ.  
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ΑΣΚΘΣΕΙΣ – 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΣΤΙΣ 
ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 1 -  
ΟΙ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ  
Στόχοι: 
- Να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι οι 
διαπραγματεφςεισ δεν γίνονται 
μόνο ςτο τραπζηι των διαπραγματεφςεων 
μεταξφ των ςυνδικάτων και των 
εκπρόςωπων των εργοδοτϊν 
- Να ανακαλζςουμε τθ δικι μασ εμπειρία 
από τθν κακθμερινι διαπραγμάτευςθ  
Μζκοδοι: 
- Ατομικι εργαςία  
- Εργαςία ςε ηεφγθ 

Χρόνοσ: 30 λεπτά 
 
 
 
 
 
Ζργαςίεσ: 
1. Σκεφτείτε και ςθμειϊςτε ςε ζνα χαρτί: 
πόςεσ φορζσ διαπραγματευτικατε τθν 
τελευταία εβδομάδα; 
τί διαπραγματευτικατε; 
με ποιόν/α? 
Δουλεφοντασ ςε ηευγάρια, 
διαπραγματευτείτε με τον άλλο ςτα εξισ: 
- "Ο αρικμόσ ζνα" κα διαπραγματευτεί τθν 
τιμι ενόσ καςκόλ (ι αχλαδιϊν, κλπ) ςτθν 
αγορά 
- "Ο αρικμόσ δφο" κα διαπραγματευτεί τθν 
αγορά μιασ τθλεόραςθσ (ι ψυγείο, κλπ.) με 
τθν/τον ςφηυγό  
 

 
 Σθμείωςθ εκπαιδευτι/τριασ: 

 
Αυτι είναι μια άςκθςθ ειςαγωγικι ςε αυτό το μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ. Τθν ζχουμε 
ςυμπεριλάβει επειδι πολλοί άνκρωποι αγχϊνονται με τθν εμπλοκι ςτισ διαπραγματεφςεισ, 
κακϊσ νομίηουν ότι δεν ζχουν τισ δεξιότθτεσ, τθν εμπειρία, κ.λπ. 
Μοιράςτε ζνα χρωματιςτό χαρτί, και εξθγιςτε τθν ΕΓΑΣΙΑ 1. 
Πταν θ ομάδα είναι ζτοιμθ, χωρίςτε τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ  ςε ηευγάρια - μετρϊντασ (1, 2∙ 
1, 2∙ κλπ.) και εξθγιςτε τθν ΕΓΑΣΙΑ 2 (όπωσ προθγουμζνωσ) - αναφζρετε ότι είναι ζνα απλό 
«παιχνίδι ρόλων», όπου: Στθν πρϊτθ περίπτωςθ: ο "αρικμόσ ζνα" κα γίνει αγοραςτισ ςτθν 
αγορά και ο "αρικμόσ δυο" κα είναι ο πωλθτισ. 
Στθ δεφτερθ περίπτωςθ: ο "αρικμόσ ζνα" είναι ο/θ ςφηυγοσ που διαπραγματεφεται με τον/τθ 
ςφντροφό του. 
Πταν τα ηευγάρια ζχουν ολοκλθρϊςει, ρωτιςτε τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ τι ζμακαν από 
αυτι τθ δραςτθριότθτα. 
Συνοψίηοντασ, αναφζρουμε ότι ο κακζνασ ζχει κάποια εμπειρία ςε αυτό τον τομζα και ότι 
κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ κα πρζπει να βαςίηεται ςε αυτι, κλπ. 
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ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 2- 
ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΟΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΘΣ 
ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘΣ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΕ  Α 
98 & 154 
Στόχοι: 
- Εξοικείωςθ με τισ Συμβάςεισ 
- Συηιτθςθ των δικαιωμάτων που 
καλφπτονται από αυτζσ  
 
Μζκοδοι: 
- μικρζσ ομάδεσ εργαςίασ  
Διαβάςτε τισ Συμβάςεισ 98 και 154 τθσ ΔΟΕ. 
διατάξεισ (μπορείτε να το κάνετε με 
μεμονωμζνθ ανάγνωςθ, ι ζνα άτομο   

μπορεί να διαβάςει δυνατά, οι άλλοι 
υπογραμμίηουν τισ κφριεσ διατάξεισ) 
Συηιτθςθ: τθροφνται αυτζσ οι διατάξεισ ςτθ 
χϊρα ςασ; Αν όχι, γιατί; (Ροιά εμπόδια 
υπάρχουν;) 
Συηιτθςθ: πϊσ μπορεί το ςυνδικάτο ςασ να 
εξαςφαλίςει ότι τθροφνται οι ςυμβάςεισ 
τθσ ΔΟΕ; 
Θυμθκείτε να επιλζξετε ζνα πρόςωπο για 
να παρουςιάςει τθν ζκκεςθ τθσ ομάδασ 
ςτθν ολομζλεια (χρθςιμοποιιςτε τον 
πίνακα παρουςιάςεων και μαρκαδόρουσ 
για τθν προετοιμαςία τθσ ζκκεςθσ). 

Χρόνοσ: 1 ϊρα και 15 λεπτά 
Ρθγζσ: 
Συμβάςεισ ΔΟΕ 98 και 154 
 

 Σθμείωςθ εκπαιδευτι/τριασ: 
Μοιράςτε αντίγραφα των Συμβάςεων 98 και 154 (κα τα βρείτε ςτο φυλλάδιο Αρ 1) 
Χωρίςτε τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςε τρεισ μικρζσ ομάδεσ. 
Εξθγιςτε τον ςκοπό ςτισ ομάδεσ εργαςίασ και υπενκυμίςτε τουσ τον χρόνο και τθν ζκκεςθ 
(κάκε ομάδα κα ζχει μόνο 6-8 λεπτά για τθν υποβολι των εκκζςεων) 
Θυμθκείτε να ςυνοψίςετε υπογραμμίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ χριςθσ των προτφπων τθσ ΔΟΕ ωσ 
εργαλεία και τονίηοντασ τα κφρια ςθμεία από τισ εκκζςεισ. 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ   3 
ΡΟΫΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘ ΙΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  
Στόχοι:  
Να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι θ αξίωςθ ιςότθτασ ςτισ αμοιβζσ δεν είναι ζνα κζμα που γίνεται 
άπαξ  αλλά μια διαδικαςία.  
Να μάκουμε τισ βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν ανάπτυξθ ενόσ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Ιςότθτα 
ςτισ Αμοιβζσ και το πωσ κα πρζπει να εργαςτοφμε για τθν εφαρμογι του. 
Να αυξθκεί θ ετοιμότθτα. 
 
Μζκοδοι 
“Καταιγιςμόσ ιδεϊν γραπτϊσ” 
Εργαςίεσ 

1. Ηθτιςτε από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να γράψουν ςε ζνα χαρτί ξεχωριςτά τι πρζπει 
να γνωρίηουν (προχποκζςεισ) πριν από τθν ζναρξθ τθσ προετοιμαςίασ τθσ ατηζντασ για 
τθν ίςθ αμοιβι. 

2. Ηθτιςτε από ζναν εκελοντι να φτιάξει τον κατάλογο των προχποκζςεων ςε ζναν 
πίνακα παρουςιάςεων μετά από ζναν γφρο ςχολίων.  
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Χρόνοσ: 45 λεπτά  
 

 Σθμείωςθ εκπαιδευτι/τριασ: εκμεταλλευτείτε τθν ευκαιρία για να κάνετε κάκε μζλοσ 
τθσ ομάδασ  να ςκεφκεί τθ δικι του/τθσ ετοιμότθτα και να ςυνειδθτοποιιςει τθν 
αναγκαιότθτα των μζτρων υποςτιριξθσ.   

 
ΔΑΤΘΙΟΤΘΤΑ  4 
Θ ΑΤΗΕΝΤΑ ΙΣΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  

Στόχοι:  

-αφξθςθ τθσ γνϊςθσ και ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τα μεγάλα κζματα τθσ ιςότθτασ των 

φφλων  

- κατανόθςθ των ςυςχετιςμϊν μεταξφ του χάςματοσ αμοιβϊν και των κοινωνικϊν ςυςτατικϊν 

των ανιςοτιτων μεταξφ των φφλων∙ αναςκόπθςθ των ςθμαντικϊν ςχετικϊν μζτρων και  

πολιτικϊν  

Μζκοδοσ: ομαδικι εργαςία/εργαςία καταιγιςμοφ ιδεϊν  

Εργαςίεσ:  

1. Ηθτιςτε από τα μζλθ τθσ ομάδασ να αναφζρουν τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν το 

χάςμα αμοιβϊν μεταξφ των φφλων.  

2. Καταγράψτε ςτον πίνακα παρουςιάςεων μια λίςτα με τουσ κφριουσ παράγοντεσ, 

δθλαδι τον ςυμβιβαςμό, τον διαχωριςμό τθσ εργαςίασ, τθν κατανομι τθσ εργαςίασ 

ανά φφλο, τθ δθμιουργία προκαταλιψεων για τον ρόλο των φφλων, τθ μικρότερθ 

ςυμμετοχι και υποεκπροςϊπθςθ ςτα ςυνδικάτα κλπ., και τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτο 

χάςμα αμοιβϊν μεταξφ των φφλων.   

 

Χρόνοσ: 50 λεπτά 

 

 Σθμείωςθ εκπαιδευτι/τριασ: Θυμθκείτε τισ ςχετικζσ νομικζσ διατάξεισ και πολιτικζσ 

για αυτοφσ του κφριουσ τομείσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ςε εκνικό επίπεδο.  

  

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 5 
Θ ΙΣΟΤΘΤΑ ΑΜΟΙΒΘΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ;  

Στόχοι 

- ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τα ηθτιματα τθσ διαφοροποίθςθσ και το ηιτθμα τθσ ίςθσ 

εκπροςϊπθςθσ  

- επεξεργαςία ενόσ οικολογικοφ ςυςτιματοσ που χρθςιμοποιεί αλλαγζσ ςε ατομικό, κοινοτικό 

και κοινωνικό επίπεδο.     

Μζκοδοι 

Καταιγιςμόσ ιδεϊν 

Ατομικι εργαςία  
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Εργαςίεσ:  

1. Ηθτιςτε από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να αναφζρουν τισ μειονοτικζσ ομάδεσ εργαηομζνων 

των οποίων τα ςυμφζροντα ςυνικωσ δεν εκπροςωποφνται/περιλαμβάνονται ςτθν ατηζντα των 

ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων 

2. Ηθτιςτε τουσ να αναφζρουν και να καταγράψουν τθ λίςτα των εργαςιακϊν δικαιωμάτων 

των μειονοτικϊν ομάδων που κα μποροφςαν να αξιωκοφν και να προωκθκοφν κατά 

προτεραιότθτα. 

3. Αναφζρετε τισ ςυμμαχίεσ που απαιτοφνται για να πετφχει αυτό.   

Χρόνοσ: 30 λεπτά 

  

 Σθμείωςθ εκπαιδευτι/τριασ: Θυμθκείτε τθ διαςφνδεςθ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων 
με τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. Ρροετοιμαςτείτε να παρουςιάςετε κάποια 
παραδείγματα.   

 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 6 
ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΘΣ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΘΣ 
ΑΤΗΕΝΤΑΣ  
Στόχοι: 
Να μάκετε περιςςότερα ςχετικά με τθ 
ςθμαςία μιασ καλισ διαπραγματευτικισ 
ατηζντασ  
Να ςυηθτθκοφν οι πικανοί τομείσ 
διαπραγματεφςεων - ανάπτυξθ τθσ 
ατηζντασ 
Μζκοδοι: 
A: Αναηιτθςθ λφςεων 
B: Ομαδικι εργαςία 
Χρόνοσ: 2 ϊρεσ 
 
Εργαςίεσ: 
A/ Δουλεφοντασ μζςα ςτθν ομάδα, με βάςθ 
τθν εμπειρία ςασ και τον πρόλογο που ζγινε 
από τον εκπαιδευτι/τρια, αναπτφξτε (ςε 
μια ςυνεδρία καταιγιςμοφ ιδεϊν) μια λίςτα 
με τα ςτοιχεία/ςτάδια που κα πρζπει να 
περιλαμβάνονται ςε μια καλι 
διαπραγματευτικι ςτρατθγικι (ςχζδιο). 
 
 
 

 
 
 
B/ Θ καλι, ευαιςκθτοποιθμζνθ ωσ προσ τθ 
διάςταςθ του φφλου διαπραγματευτικι 
ατηζντα και τα επιχειριματα για να 
υποςτθρίξετε τισ κζςεισ ςασ είναι ζνα πολφ 
ςθμαντικό μζροσ τθσ ςτρατθγικισ, ζτςι 
εργαηόμενοι ςτθ μικρι ομάδα ςασ: 
Ρροετοιμάςτε επιχειριματα για τθν 
υποςτιριξθ των "κεμάτων που ςχετίηονται 
με τθν ιςότθτα των φφλων" από τθν 
ατηζντα ςασ. 
Θυμθκείτε να επιλζξετε ζνα πρόςωπο για 
να παρουςιάςει τθν ζκκεςι ςασ ςτο 
ςφνολο του ςεμιναρίου. 
Ρροετοιμάςτε τθν ζκκεςι ςασ 
χρθςιμοποιϊντασ διαφάνειεσ ι ςλάιντ  
Σχεδιάςτε τθ διαπραγματευτικι ατηζντα 
ςασ για ΜΙΑ από τισ ακόλουκεσ ομάδεσ, 
δίνοντασ ιδιαίτερθ προςοχι ςτα κζματα 
ιςότθτασ των φφλων: 
Ομάδα 1: Ρροςταςία των δικαιωμάτων μασ 
Ομάδα 2: Εξιςορρόπθςθ επαγγελματικισ 
και οικογενειακισ ηωισ 
Ομάδα 3: Ιςότθτα αμοιβϊν  
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Ομάδα 4. Ευάλωτοι εργαηόμενοι/εσ  
 
 

 

 Σθμείωςθ εκπαιδευτι/τριασ: 
Μπορείτε να παρουςιάςετε αυτι τθ δραςτθριότθτα μετά τθν ειςαγωγι ςασ ςτο κζμα ςχετικά 
με τθν ανάπτυξθ ςτρατθγικισ, με βάςθ τα Φυλλάδια 2 και 3, απλά ηθτϊντασ από τα μζλθ τθσ 
ομάδασ να ςυγκεντρϊςουν (ςε μία ςυνεδρία καταιγιςμοφ ιδεϊν) μια λίςτα με τα 
ςτοιχεία/ςτάδια που κα πρζπει να περιλαμβάνονται ςε μια καλι διαπραγματευτικι 
ςτρατθγικι (ςχζδιο) - το οποίο είναι θ ΕΓΑΣΙΑ A. Ηθτιςτε από ζναν/μια ςυμμετζχοντα/ουςα 
να γράψει τισ ιδζεσ ςτον πίνακα και ςτθ ςυνζχεια να ςυνοψίςει τθν πρϊτθ εργαςία, 
παρουςιάηοντασ τθν πλιρθ λίςτα των ςτοιχείων (βεβαιωκείτε ότι υπάρχουν ΟΛΑ τα ςθμαντικά 
ςθμεία και, εάν είναι απαραίτθτο, διαγράψτε εκείνα που δεν είναι ςχετικά). 
Ετοιμάςτε (εκ των προτζρων) μια μικρι λίςτα για τθν Εργαςία Β, για να αποφευχκεί 
οποιαδιποτε παρανόθςθ. Δϊςτε τθ ςτισ ομάδεσ ωσ παράδειγμα.  
Στθ ςυνζχεια, εξθγείςτε ότι θ διαπραγματευτικι ατηζντα είναι ζνα από τα ςθμαντικά κομμάτια 
τθσ ςτρατθγικισ, γι' αυτό κα ιταν καλό να τθσ αφιερϊςετε λίγο χρόνο. Συνεχίςτε εξθγϊντασ 
τθν ΕΓΑΣΙΑ B και ενθμερϊςτε τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςχετικά με τον χρόνο για τθν 
εργαςία ςε ομάδεσ (περίπου 40 λεπτά). Υπενκυμίςτε τουσ ότι πρζπει να κάνουν μια 
καταγραφι (μοιράςτε κενζσ ςελίδεσ και μαρκαδόρουσ) και ενθμερϊςτε ότι κάκε ομάδα κα 
ζχει περίπου 7-8 λεπτά για τθν παρουςίαςι τθσ. 
Τζλοσ, χωρίςτε τθν ομάδα ςασ ςε 4 μικρότερεσ ομάδεσ. Μοιράςτε τα Φυλλάδια 2 & 3 (μπορεί 
να χρειαςτοφν ωσ ςθμεία αναφοράσ). 
Αφοφ γίνει θ αναφορά - αξιολογιςτε εν ςυντομία τισ ατηζντεσ τουσ (εμπλζξτε τθν ομάδα, αν 
είναι δυνατόν) - δϊςτε ιδιαίτερθ προςοχι ςτο πϊσ είναι διαμορφωμζνεσ οι ευαίςκθτεσ ωσ 
προσ τθ διάςταςθ του φφλου ατηζντεσ. Κλείςτε τθ ςυνεδρία ςυνοψίηοντασ τα όςα ζμακαν. 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 7 
«ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΘ ΜΡΑΛΑ» Θ ΣΘΜΑΣΙΑ ΤΘΣ ΟΜΑΔΙΚΘΣ ΕΓΑΣΙΑΣ  
Στόχοι: 
-Συνειδθτοποίθςθ τθσ μεγάλθσ ςθμαςίασ τθσ ομαδικισ εργαςίασ  
-Εξάςκθςθ ςτισ δεξιότθτεσ τθσ ομαδικισ εργαςίασ  
-Εκπαίδευςθ του τρόπου εργαςίασ ςαν ομάδα και του τρόπου λιψθσ αποφάςεων  
Μζκοδοσ: 
Ομαδικι εργαςία 
Εργαςίεσ: 
1. Για τουσ παίκτεσ: Θα ςασ δοκεί μια μπάλα. Ζχετε 20 λεπτά για να αποφαςίςετε, ωσ ομάδα, τι 
κα κάνετε με αυτι, και ςτθ ςυνζχεια να εφαρμόςετε τθν απόφαςι ςασ. 
2. Για τουσ παρατθρθτζσ: Θα πρζπει να κακίςετε ςε μια απόςταςθ από τθν ομάδα των παικτϊν 
και να παρατθριςετε τθ διαδικαςία τθσ δραςτθριότθτασ. Σθμειϊςτε τα ςχόλιά ςασ - 
ςυμπεριφορά, ρόλοι ςτθν ομάδα, κλπ. 
Πταν τελειϊςει το «παιχνίδι» και επιςτρζψετε ςτθ ςυνολικι ομάδα, οι παρατθρθτζσ 
παρουςιάηουν τισ παρατθριςεισ τουσ από τθ «διαδικαςία τθσ ομαδικισ εργαςίασ». 
Στθ ςυνζχεια, οι παίκτεσ λζνε τθ γνϊμθ τουσ. 
Χρόνοσ: 50 -60 λεπτά  



 
 

P
ag

e6
6

 

 
 Σθμείωςθ εκπαιδευτι/τριασ: 

Χωρίςτε τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτο ςεμινάριο ςε μικρζσ ομάδεσ των 5-7 παικτϊν και 3-4 
παρατθρθτϊν (ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ ομάδασ του ςεμιναρίου). 
Εξθγιςτε ποιοσ είναι παίκτθσ και ποιοσ είναι παρατθρθτισ (όπωσ και ςτισ παραπάνω 
εργαςίεσ). Δϊςτε ςε κάκε ομάδα παικτϊν μία μπάλα και εξθγιςτε τουσ: «Ζχετε 20 λεπτά για 
πάρετε μια απόφαςθ ςχετικά με το τι πρζπει να κάνετε με τθ μπάλα και να εφαρμόςετε τθν 
απόφαςθ τθσ ομάδασ ςασ». 
Συνοψίηοντασ, ανοίξτε μια ςυηιτθςθ με τθ ςυνολικι ομάδα του ςεμιναρίου. Ρρϊτα ηθτιςτε 
από τουσ παρατθρθτζσ τισ παρατθριςεισ τουσ, και ςτθ ςυνζχεια δϊςτε βιμα ςτουσ παίκτεσ. 
Συνολικόσ χρόνοσ εφαρμογισ 1 ϊρα (20 λεπτά για το "παιχνίδι" και περίπου 30-40 λεπτά για 
τα ςχόλια, τισ παρατθριςεισ, τθ ςφνοψθ). 
Για να ολοκλθρϊςετε τθν άςκθςθ, παρουςιάςτε το Φυλλάδιο 9 ςτθν ομαδικι εργαςία. 
 
ΔΑΤΘΙΟΤΘΤΑ 8 
ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΘΝ ΕΡΟΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
Στόχοι: 
Εξάςκθςθ: 
- Στθ γριγορθ περιγραφι των κεμάτων  
- Ρροετοιμαςία του λόγου κάτω από χρονικι πίεςθ  
- Ραρουςίαςθ ενόσ λόγου  
Μζκοδοι: 
Εργαςία ςε ηευγάρια 
Εργαςίεσ: 
Ρροετοιμάςτε μια ομιλία (μζςα ςε 5 λεπτά) με επιχειριματα για: 
Αρ. 1: τον ςυνυπολογιςμό των υπθρεςιϊν φφλαξθσ παιδιϊν ςτθ ςυλλογικι ςφμβαςι ςασ  
Αρ. 2: τον ςυνυπολογιςμό τθσ ριτρασ ίςθσ αμοιβισ ςτθ ςυλλογικι ςφμβαςι ςασ 
Ραρουςιάςτε τθν ομιλία των 2 λεπτϊν ςτο ςφντροφό ςασ ςτθν εργαςία ςε ηευγάρια. 
Χρόνοσ: 30 λεπτά. 
 

 Σθμείωςθ εκπαιδευτι/τριασ: 
Χωρίςτε τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςε δφο ομάδεσ και ηθτιςτε τουσ να παραμείνουν ςτθν 
αίκουςα του ςεμιναρίου 
Οι ςυμμετζχοντεσ (που εργάηονται ατομικά) ζχουν 5 λεπτά για να προετοιμάςουν μια ομιλία 2 
λεπτϊν με τα επιχειριματα για κα ενταχκοφν ςτθ ςυλλογικι ςφμβαςθ: 
Αρ. 1: Οι υπθρεςίεσ μζριμνασ των παιδιϊν  
Αρ. 2: Θ ριτρα ίςθσ αμοιβισ  
Ηθτιςτε να μετακινιςουν τισ καρζκλεσ τουσ κατά τρόπο τζτοιο ϊςτε να ςχθματίςουν δφο 
κφκλουσ: Οι ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ Αρ. 1 αποτελοφν τον "εςωτερικό" κφκλο και κα βρίςκονται 
απζναντι από τουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ Αρ. 2, που αποτελοφν τον "εξωτερικό κφκλο". (Οι 
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ κα βρίςκονται απζναντι, κακιςμζνοι ςτισ καρζκλεσ) 
Θ Ομάδα 1 κα παρουςιάςει τισ ομιλίεσ των 2 λεπτϊν (ςτον Αρ. 2) - όλοι τθν ίδια ςτιγμι, μετά 
το ςιμα που δίνεται από τον εκπαιδευτι. 
Στθ ςυνζχεια - κα αλλάξουν – θ Ομάδα 2 κα παρουςιάςει τισ ομιλίεσ τουσ ςτθν Ομάδα 1 
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Τϊρα, θ ομάδα Αρ. 1, χωρίσ προετοιμαςία, δίνει μια ομιλία ςχετικά με το κζμα που αρχικά 
ζγινε από τθν Ομάδα 2. 
Και θ Ομάδα Αρ. 2 δίνει μια ομιλία, χωρίσ προετοιμαςία, ςχετικά με το αρχικό κζμα τθσ 
ομάδασ Αρ. 1. 
ωτιςτε τθν ομάδα: Τί μάκατε από αυτι τθν ενζργεια; 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 9 
ΣΤΟ ΤΑΡΕΗΙ ΤΩΝ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 
Στόχοι: 
- Εξάςκθςθ ςτθν επικοινωνία και ςε άλλεσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται ςτο τραπζηι των 
διαπραγματεφςεων  
Μζκοδοι: 
- Ομαδικι εργαςία  
- Ραιχνίδι ρόλων  
Εργαςίεσ: 
Διαβάςτε και επεξεργαςτείτε μια ςφντομθ περιγραφι μιασ φανταςτικισ κατάςταςθσ. 
Ραρουςιάςτε το «παιχνίδι ρόλων» ςτο ςφνολο του ςεμιναρίου. 
Χρόνοσ: 1 ϊρα και 15 λεπτά 
 

 Σθμείωςθ εκπαιδευτι/τριασ: 
Εξθγιςτε τθν ενζργεια ςτουσ ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ. 
Χωρίςτε τουσ ςε 2 ομάδεσ, επιτρζποντάσ τουσ να επιλζξουν μία από τισ περιγραφζσ (για να 
γίνει αυτό, προετοιμάςτε 2 ομάδεσ από τισ ακόλουκεσ περιγραφζσ, τοποκετιςτε τεσ ςτο 
καλάκι/καπζλο και αφιςτε τουσ να επιλζξουν). 
ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Εάν ζχετε περιςςότερουσ από 20 ςυμμετζχοντεσ/ουςεσσ, μπορεί να κζλετε να 
φτιάξετε 3 ομάδεσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, προετοιμάςτε μια επιπλζον «μελζτθ περίπτωςθσ» 
με βάςθ τθν εμπειρία ςασ. 
Χρόνο επεξιγθςθσ: περίπου 1 ϊρα για τθν προετοιμαςία ςτισ ομάδεσ και περίπου 10 λεπτά. 
(μζγιςτο 15!) Για κάκε παιχνίδι ρόλων. 
Μετά από κάκε παιχνίδι ρόλων, ηθτιςτε από τθν ομάδα ςχόλια, ρωτιςτε τι ζμακαν. Επίςθσ, 
δϊςτε τθν αξιολόγθςι ςασ. 
Group 1 

ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘΣ  
- Θ εταιρεία Χ ςτθν οποία εργάηεςτε δεν είναι ςε πολφ καλι οικονομικι κατάςταςθ λόγω τθσ 
κρίςθσ, και υπάρχει πίεςθ για μείωςθ του κόςτουσ εργαςίασ και των μιςκϊν. 
Μια νζα ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ βρίςκεται υπό διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, και ςτθ 
βάςθ τθσ επιτευχκείςασ ςυμφωνίασ μεταξφ του εργοδότθ και τθσ ςυνδικαλιςτικισ οργάνωςθσ 
ςε ςχζςθ με οριςμζνα ηθτιματα, θ εδραίωςθ ενόσ ελζγχου για τισ αμοιβζσ των δφο φφλων κα 
είναι το επόμενο ςθμείο ςτθν ατηζντα. 
Εργαςίεσ: 
α. Διαβάςτε τθν περίπτωςθ και μοιράςτε τουσ ρόλουσ ςτθν ομάδα ςασ: τθν πλευρά των 
ςυνδικάτων, τθν πλευρά του εργοδότθ και επίςθσ, ρόλουσ μζςα ςε κάκε μία από τισ ομάδεσ. 
β. Ετοιμάςτε ζνα ςχζδιο για τθν ατηζντα, αναφζροντασ το κζμα του ελζγχου των αμοιβϊν των 
δφο φφλων (ςκεφτείτε τι κα πρζπει να περιλαμβάνεται ςτθ ςυλλογικι ςφμβαςθ - οριςμόσ, 
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ςυλλογι δεδομζνων και μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ, κϊδικασ διαφάνειασ, διαδικαςίεσ 
καταγγελιϊν, κλπ.) 
γ. Ρροετοιμάςτε τα επιχειριματα που υποςτθρίηουν τθν άποψι ςασ. 
δ. Ρροετοιμαςτείτε να παρουςιάςετε το «παιχνίδι ρόλων» ςτθν άλλθ ομάδα. 
 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 10  
ΞΕΡΕΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ  
Στόχοι: 
- Κατάρτιςθ ςχετικά με τισ πικανζσ λφςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ αδιεξόδου 
Μζκοδοσ: 
- Ομαδικι εργαςία 
Εργαςίεσ: 
Εργαςία ςτθ μικρι ομάδα ςασ: 
Σκεφτείτε τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία κάκε μίασ από τισ λφςεισ απζναντι ςτο αδιζξοδο και 
παρουςιάςτε τθ γνϊμθ ςασ με τουσ άλλουσ. 
Μπορείτε να δϊςετε οποιεςδιποτε άλλεσ ιδζεσ/προτάςεισ για τθν επίλυςθ του αδιεξόδου;  
Θυμθκείτε να επιλζξετε ζνα πρόςωπο για να παρουςιάςει τθν ζκκεςι τθσ ομάδασ ςασ ςτο 
ςεμινάριο. Χρθςιμοποιιςτε διαφάνειεσ και μαρκαδόρουσ για να γράψετε τα βαςικά ςθμεία 
τθσ ζκκεςισ ςασ. 
Χρόνοσ: 60 λεπτά 
 

 Σθμείωςθ εκπαιδευτι/τριασ: 
Μετά τθ ςφντομθ ειςαγωγι ςασ ςτο κζμα, εξθγιςτε τισ εργαςίεσ και ηθτιςτε από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ να ςκεφτοφν τα ιςχυρά και τα αδφνατα ςθμεία κακεμίασ από τισ λφςεισ 
απζναντι ςτο αδιεξόδο. Ηθτιςτε τουσ να αναφζρουν οποιεςδιποτε άλλεσ λφςεισ επίλυςθσ του 
αδιζξοδου που μποροφν να ςκεφτοφν ι ζχουν βιϊςει οι ίδιοι/εσ, κ.λπ. 
Χωρίςτε τουσ ςε 3 μικρζσ ομάδεσ για να εργαςτοφν κατά τθ ςφνταξθ τθσ ζκκεςισ τουσ για 5-6 
λεπτά. 
Συνοψίςτε τονίηοντασ/αναςκοπϊντασ τα πιο ςθμαντικά ςθμεία που εκίγθςαν κατά τθ διάρκεια 
τθσ ςυηιτθςθσ. 
 

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ  11 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΤΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ 
Στόχοι:  
- Επαφι και ανάλυςθ των εδραιωμζνων ιδεϊν ςχετικά με τουσ περιοριςμοφσ των ςυνδικάτων 
ςτθν προϊκθςθ των δικαιωμάτων των εργαηομζνων γυναικϊν. 
-Εκπαίδευςθ ςτον τρόπο αμφιςβιτθςθσ τθσ κοινισ λογικισ και εμπλουτιςμόσ των γνϊςεων 
ςχετικά με τα καλά παραδείγματα, τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ, τα πρακτικά εργαλεία κ.λπ. 
Μζκοδοι 
Ομαδικι ςυηιτθςθ 
Εργαςία ρόλων 
Εργαςίεσ:  
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1. Καταιγιςμόσ ιδεϊν των ςυμμετεχόντων/ουςϊν. Γράψτε ςτον πίνακα, χωριςμζνο ςε δφο 
ςτιλεσ (1) και (2) τα "εμπόδια" που αντιμετωπίηουν τα ςυνδικάτα, όταν δραςτθριοποιοφνται 
περιςςότερο για τθν προϊκθςθ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων των γυναικϊν, και τισ 
πρωτοβουλίεσ που κα μποροφςαν να λθφκοφν για τθν αφξθςθ αυτϊν των δικαιωμάτων. 
2. Θ πρϊτθ ομάδα κα βάλει τα εμπόδια, και θ δεφτερθ όςα κα πρζπει να γίνουν διαφορετικά.   
3. Κλείςτε τθν ενζργεια με παρατθριςεισ και ςχόλια για τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία τθσ 
ςυηιτθςθσ.  
Χρόνοσ: 50 λεπτά 
 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑ 12 
ΕΝΤΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΑΝΙΣΟΤΘΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΩΣ ΡΟΣ ΤΘΝ ΑΜΟΙΒΘ  
Στόχοι 
-Συνειδθτοποίθςθ τθσ πολυπλοκότθτασ του ηθτιματοσ τθσ ιςότθτασ των φφλων ωσ προσ τθν 
αμοιβι  

-Εκπαίδευςθ ςτον τρόπο άρςθσ των ζμμεςων διακρίςεων και ςτθν προϊκθςθ των ςτοιχείων 
και τθσ διαδικαςίασ ρφκμιςθσ τθσ ίςθσ αμοιβισ, π.χ. διαφάνεια - αντικείμενο 
διαπραγματεφςεων απαλλαγμζνο από ζμμεςεσ προκαταλιψεισ ωσ προσ το φφλο.  

Μζκοδοι: Καταιγιςμόσ ιδεϊν –Ομαδικι ςυηιτθςθ  

Εργαςίεσ:  

1. Ηθτιςτε να ςυμβάλλουν με τισ ιδζεσ τουσ (γραπτϊσ) ςτθν ομάδα του ςεμιναρίου, ςχετικά με 
περιπτϊςεισ/παραδείγματα όπου τα ςτοιχεία των αμοιβϊν που ςυνδζονται με τθν 
παραγωγικότθτα/απόδοςθ μπορεί να δθμιουργιςουν ζμμεςεσ ανιςότθτεσ μεταξφ των φφλων 
ωσ προσ τθν αμοιβι.  

2. Χωρίςτε τουσ ςε υποομάδεσ και ηθτιςτε τουσ να εργαςτοφν πάνω ςε ςυγκεκριμζνεσ 
περιπτϊςεισ που μποροφν να εφεφρουν ι να ανακαλζςουν ςτθ μνιμθ τουσ, και να αναφζρουν 
τισ επιπτϊςεισ των διακρίςεων ςτισ ρυκμίςεισ των αμοιβϊν, κακϊσ και μια τακτικι πικανϊν 
διορκωτικϊν μζτρων. 

3. Ζνα άτομο από κάκε ομάδα κα παρουςιάςει παραδείγματα/περιπτϊςεισ ςτθν ομάδα του 
ςεμιναρίου.  

 

 Σθμείωςθ εκπαιδευτι/τριασ: Ρροετοιμάςτε εκ των προτζρων μερικά παραδείγματα ςε 

περίπτωςθ που χρειαςτοφν. Αξιοποιιςτε το ςχετικό φυλλάδιο.  
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ΡΘΓΕΣ ΡΟΥ ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΘΘΚΑΝ 

I C F T U C E E & NI S W o m e n ’ s Ne t w o r k – Negotiating better working and living conditions. 
Gender mainstreaming in collective bargaining (με εκτεταμζνθ χριςθ παραδειγμάτων και αςκιςεων τα 
οποία κεωρικθκαν χριςιμα για τθν εκπαίδευςθ ομάδων διαπραγμάτευςθσ) 
 

A manual for gender audit facilitators, The ILO participatory gender audit methodology- 2nd 
edition – ILO Geneva 2012 
 

J. Pillinger, “Bargaining for Equality. How collective bargaining contribute to eliminating pay 

discrimination between women  and men performing the same job or job of equal value”, ETUC 

2014. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

φμβαςθ Αρ. 100 

Θ Γενικι Συνδιάςκεψισ τθσ ∆ιεκνοφσ Οργανϊςεωσ Εργαςίασ, ςυγκλθκείςα εν Γενεφθ υπό του 
∆ιοικθτικοφ Συμβουλίου του ∆ιεκνοφσ Γραφείου Εργαςίασ και ςυνελκοφςα αυτόκι τθν 6θν 
Ιουνίου 1951, κατά τθν 34θν ςφνοδον αυτισ,  
Αφοφ απεφάςιςε τθν αποδοχιν διαφόρων προτάςεων ςχετικϊν προσ τθν ιςότθτα τθσ αμοιβισ 
μεταξφ αρρζνων και κθλζων εργαηομζνων δι' εργαςίαν ίςθσ αξίασ,  ηιτθμα αποτελοφν το 
ζβδομον ςθμείον τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ςυνόδου,  
Αφοφ απεφάςιςεν όπωσ αι προτάςεισ αφται λάβουν τον τφπον διεκνοφσ ςυμβάςεωσ,  
Αποδζχεται ςιμερον 29θν Ιουνίου 1951  τθν ωσ ζπεται ςφμβαςιν, ιτισ κα αποκαλείται 
Σφμβαςισ περί ιςότθτασ τθσ αμοιβισ, 1951: 
 

Άρκρο 1 

Εισ τθν παροφςαν ςφμβαςιν 

α) Ο όροσ "αμοιβι" περιλαμβάνει το θμερομίςκιον ι τθν ςυνικθ αντιμιςκίαν, βαςικιν ι 

κατωτάτθν ωσ και παν ζτερον όφελοσ καταβαλλόμενον, αμζςωσ ι εμμζςωσ, εισ χριμα ι εισ 

είδοσ υπό του εργοδότου εισ τον εργαηόμενον ζναντι τθσ απαςχολιςεωσ αυτοφ. 

β) Θ ζκφραςισ "ιςότθσ αμοιβισ μεταξφ αρρζνων και κθλζων εργαηομζνων δι' εργαςίαν ίςθσ 
αξίασ" αναφζρεται εισ το επίπεδον αμοιβισ το κακοριηόμενον άνευ διακρίςεωσ βαςιηομζνθσ 
επί του φφλου. 
 

Άρκρο 2 

1. Ζκαςτον Μζλοσ οφείλει δια μζςων προςαρμοηομζνων προσ τασ ιςχυοφςασ μεκόδουσ δια τον 

κακοριςμόν του επιπζδου τθσ αμοιβισ, να ενιςχφει και κακ' ο μζτρον τοφτο ςυνάδει προσ τασ 

εν λόγω μεκόδουσ, να εξαςφαλίηθ τθν εφαρμογιν εισ άπαντασ τουσ εργαηομζνουσ τθσ αρχισ 

τθσ ίςθσ αμοιβισ μεταξφ αρρζνων και κθλζων εργαηομζνων δι' εργαςίαν ίςθσ αξίασ. 

2. Θ αρχι αφτθ δφναται να εφαρμοςκι μζςω  

α) είτε τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, 

β) είτε παντόσ ςυςτιματοσ κακοριςμοφ τθσ αμοιβισ κακιερωμζνου ι ανεγνωριςμζνου υπό τθσ 

νομοκεςίασ, 

γ) είτε ςυλλογικϊν ςυμβάςεων ςυναπτομζνων μεταξφ εργοδοτϊν και εργαηομζνων, ι 

δ) είτε δια ςυνδυαςμοφ των διαφόρων τοφτων μζςων. 

 

Άρκρο 3 

1. Εφ' όςον τοιαφτα μζςα κα δφνανται να διευκολφνουν τθν εφαρμογιν τθσ παροφςθσ 

ςυμβάςεωσ, δζον όπωσ λαμβάνονται μζτρα προσ ενκάρρυνςιν τθσ αντικειμενικισ εκτιμιςεωσ 

των απαςχολιςεων επί τθ βάςει των εργαςιϊν τασ οποίασ περιλαμβάνουν. 

2. Αι ακολουκθτζαι μζκοδοι δια τθν εν λόγω εκτίμθςιν δφνανται να αποτελζςουν αντικείμενον 

αποφάςεων είτε εκ μζρουσ των αρμοδίων αρχϊν, εισ ό,τι αφορά τον κακοριςμόν του επιπζδου 



 
 

P
ag

e7
2

 

αμοιβισ, είτε, εάν το επίπεδον αμοιβισ ζχθ κακοριςκι δυνάμει ςυλλογικϊν ςυμβάςεων, εκ 

μζρουσ των ςυμβαλλομζνων μερϊν. 

3. Αι διαφοραί μεταξφ επιπζδων αμοιβισ αι αντιςτοιχοφςαι, ανεξαρτιτωσ φφλου εισ διαφοράσ 

προκυπτοφςασ εκ τθσ τοιαφτθσ αντικειμενικισ εκτιμιςεωσ των υπό εκτζλεςιν εργαςιϊν δζον 

όπωσ μθ κεωροφνται ωσ αντίκετοι προσ τθν αρχιν τθσ ιςότθτασ τθσ αμοιβισ μεταξφ αρρζνων 

και κθλζων εργαηομζνων δι' εργαςίαν ίςθσ αξίασ. 

 

Άρκρο 4 

Ζκαςτον Μζλοσ δζον όπωσ ςυνεργάηθται δια προςφόρου τρόπου μετά των ενδιαφερομζνων 
οργανϊςεων εργοδοτϊν και εργαηομζνων ίνα δοκι ιςχφσ εισ τασ διατάξεισ τθσ παροφςθσ 
ςυμβάςεωσ.. 
[Σα Άρκρα 5 ζωσ 14 περιλαμβάνουν τισ τελικζσ ριτρεσ που ζχουν διαδικαςτικι φφςθ και δεν 

δίνονται εδϊ] 

 


