ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
«Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης
ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης - Εναρµόνιση
της κείµενης νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς
διατάξεις»

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

Στις 26 Φεβρουαρίου 2010, ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος, απέστειλε προς
γνωµοδότηση στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) µε τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, το Σχέδιο Νόµου Οδηγία 2006/54/ΕΚ «για την εφαρµογή της
αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών
σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης»
Μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Κ.Ε., ορίστηκε η
Επιτροπή Εργασίας αποτελούµενη από την κα Ρίτα Ζούλοβιτς, την κα Ζωή
Λαναρά, την κα Γιώτα Γαζή και τους κ.κ. Γεώργιο Τσατήρη και Κωνσταντίνο
Γκουτζαµάνη και Νικόλαο Λιόλιο.
Πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Ν. Λιόλιος. Στις εργασίες
της Επιτροπής Εργασίας µετείχαν ως εµπειρογνώµονες η κα Μίκα Ιωαννίδου και ο
κ. Θεόδωρος ∆εληγιαννάκης. Eπίσης, από πλευράς Ο.Κ.Ε. µετείχε η επιστηµονική
συνεργάτις ∆ρ Όλγα Αγγελοπούλου, η οποία είχε τον επιστηµονικό συντονισµό
της Επιτροπής. Ερευνητική στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. η κα ∆ήµητρα
Λαµπροπούλου, Οικονοµολόγος.
Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε δύο (2) συνεδριάσεις,
ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαµόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολοµέλεια στη
συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 2010.
Η Ολοµέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητής ήταν η κα Ρ. Ζούλοβιτς,
αφού ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέµα στη συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου
2010, διατύπωσε την υπ' αριθ. 234 Γνώµη της Ο.Κ.Ε.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Οι «Γενικές ∆ιατάξεις» περιλαµβάνουν τα άρθρα 1-4.
Με το άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός του παρόντος νόµου που είναι να
εξασφαλισθεί η εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης
ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης.
Με το άρθρο 2 ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόµου
εφαρµόζονται στα άτοµα που απασχολούνται ή είναι υποψήφια για απασχόληση στον
ιδιωτικό, καθώς και στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός
εκάστοτε οριοθετείται από τις κείµενες διατάξεις, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή
µορφή απασχόλησης.
Το άρθρο 3 ορίζει τις εξής έννοιες: «άµεση διάκριση», «έµµεση διάκριση»,
«παρενόχληση», «σεξουαλική παρενόχληση», «αµοιβή», «επαγγελµατικά συστήµατα
κοινωνικής ασφάλισης».
Με το άρθρο 4 απαγορεύεται κάθε µορφή άµεσης ή έµµεσης διάκρισης λόγω
φύλου, σε συσχετισµό ιδίως µε την οικογενειακή κατάσταση, σε όλους τους τοµείς
που περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος σχεδίου νόµου.
Οι «Ειδικές ∆ιατάξεις» περιλαµβάνουν τα άρθρα 5-15, τα οποία
διακρίνονται σε δυο κεφάλαια.
Το Κεφάλαιο Α΄ µε τίτλο «Ίση µεταχείριση στην πρόσβαση στην
απασχόληση και στις σχέσεις εργασίας – Ισότητα αµοιβών» περιλαµβάνει τα
άρθρα 5-10. Συγκεκριµένα:
Το άρθρο 5 ρυθµίζει τις συνθήκες και τους όρους πρόσβασης στην
απασχόληση.
Το άρθρο 6 αφορά στον επαγγελµατικό προσανατολισµό και στην
επαγγελµατική κατάρτιση και επιµόρφωση.
Με το άρθρο 7 διατυπώνεται ότι άνδρες και γυναίκες δικαιούνται ίση αµοιβή
για όµοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας.
Με το άρθρο 8 απαγορεύεται κάθε άµεση ή έµµεση διάκριση λόγω φύλου ή
της οικογενειακής κατάστασης του εργαζοµένου όσον αφορά την επαγγελµατική
εξέλιξη.
Με το άρθρο 9 ρυθµίζεται η λύση της σχέσεως εργασίας και της υπαλληλικής
σχέσεως.
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Με το άρθρο 10 διασφαλίζεται η ιδιότητα του µέλους στη συµµετοχή σε
σωµατεία ή ενώσεις εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε οποιοδήποτε επαγγελµατικό
σωµατείο.
Το Κεφάλαιο Β΄ µε τίτλο «Ίση µεταχείριση στα επαγγελµατικά
συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης» περιλαµβάνει τα άρθρα 10-15.
Με το άρθρο 11 προσδιορίζεται το πεδίο εφαρµογής του παρόντος
κεφαλαίου. Ειδικότερα οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται: α) στον
ενεργό πληθυσµό και

β) στα επαγγελµατικά συστήµατα που εξασφαλίζουν

κοινωνικές παροχές ή άλλες παροχές σε είδος ή σε χρήµα
Με το άρθρο 12 ορίζονται η έκταση της απαγόρευσης και οι περιπτώσεις
διακρίσεων.
Το άρθρο 13 προσδιορίζει την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ως
προς τους αυτοαπασχολούµενους.
Το άρθρο 14 ορίζει ότι οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου όσον αφορά
τους µισθωτούς εφαρµόζονται σε όλες τις παροχές που οφείλονται σε σχέση µε
περιόδους απασχόλησης µεταγενέστερες της 17ης Μαίου 1990 και ισχύουν
αναδροµικά από την ηµεροµηνία αυτή.
Το άρθρο 15 διευκρινίζει ότι οι περιπτώσεις όπου άνδρες και γυναίκες έχουν
τη δυνατότητα ελαστικής ηλικίας συνταξιοδότησης υπό τους ίδιους όρους, δεν
θεωρούνται ασύµβατες µε τον παρόντα νόµο.
Οι «Οριζόντιες ∆ιατάξεις» περιλαµβάνουν τα άρθρα 16-20.
Το άρθρο 16 αναφέρεται στην υποχρέωση πληροφόρησης και στην παροχή
στοιχείων, από πλευράς εργοδοτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων προς τους
εργαζόµενους, για τα µέτρα που λαµβάνονται για την εξασφάλιση της αρχής της
ισότητας αµοιβής και ίσης µεταχείρισης των δύο φύλων.
Το άρθρο 17 θεσπίζει το δικαίωµα έννοµης προστασίας κάθε προσώπου που
θεωρεί ότι ζηµιώθηκε από τη µη τήρηση των σχετικών διατάξεων, καθώς και
δικαίωµα προσφυγής ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών αρχών.
Επίσης, νοµικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων που δικαιολογούν σχετικό
έννοµο συµφέρον µπορούν, κατόπιν συναίνεσης του θιγοµένου, να ασκούν στο
όνοµά του προσφυγή ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών ή δικαστικών αρχών.
Το άρθρο 18 ορίζει τον Συνήγορο του Πολίτη ως φορέα για την
παρακολούθηση και προώθηση της εφαρµογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της
ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών και ρυθµίζει σχετικά θέµατα.
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Με το άρθρο 19 προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις κατά την
παραβίαση απαγόρευσης διακρίσεων λόγω φύλου.
Το άρθρο 20 αφορά στο βάρος απόδειξης ότι δεν υπήρξε παραβίαση της
αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, σε περίπτωση που την επικαλείται
ένα πρόσωπο ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρµόδιας αρχής.
Οι «Άλλες ∆ιατάξεις» περιλαµβάνουν τα άρθρα 21-25.
Με το άρθρο 21 συγκροτείται Τµήµα Ισότητας των Φύλων του Ανωτάτου
Συµβουλίου Εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης. Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι τα µέλη του Τµήµατος, τακτικά και
αναπληρωµατικά, και ο γραµµατέας του ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με το άρθρο 22 ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιοτήτων Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και συγκεκριµένα: 1) Τµήµα
Ισότητας των Φύλων, 2) Μονάδα Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης, 3) Γραφεία Ισότητας
των Φύλων.
Το άρθρο 23 αφορά στην ενθάρρυνση του κοινωνικού διαλόγου µεταξύ των
κοινωνικών εταίρων, καθώς και το διάλογο µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. Ειδική
αναφορά γίνεται στην αποστολή της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής για
τη διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου, στο πλαίσιο της οποίας ενθαρρύνεται ο διάλογος
µε τις οργανώσεις − µέλη της, µε σκοπό την προώθηση της αρχής των ίσων
ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης.
Το άρθρο 24 υπογραµµίζει ότι η Πολιτεία λαµβάνει ενεργώς υπόψη τον
στόχο της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών κατά τη σύνταξη και εφαρµογή
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, καθώς και κατά τον σχεδιασµό
και την εφαρµογή πολιτικών και δράσεων.
Με το άρθρο 25 ορίζεται ότι ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κείµενα των νοµοθετικών και κανονιστικών
πράξεων µε τα µέτρα που έχουν θεσπισθεί, καθώς και εκθέσεις για την εφαρµογή
τους, ανά τετραετία.
Οι «Καταργούµενες – Τελικές ∆ιατάξεις» περιλαµβάνουν τα άρθρα 26
και 27.
Με το άρθρο 26 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη εφόσον αντίκεινται
στις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Με το άρθρο 27 αποσαφηνίζεται ότι η ισχύς του παρόντος σχεδίου νόµου
αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγικά η ΟΚΕ παρατηρεί ότι Σχέδιο Νόµου το οποίο είχε ως αντικείµενό
του την ενσωµάτωση στο εσωτερικό δίκαιο της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 - όπως και το υπό κρίση
Σχέδιο Νόµου - της είχε αποσταλεί προς γνωµοδότηση και είχε διατυπώσει τη Γνώµη
της υπ’ αριθµόν 207 (11 Νοεµβρίου 2008). Οδηγία

Με την εν λόγω Οδηγία

τροποποιήθηκαν σε ορισµένα σηµεία και συγκεντρώθηκαν σε ενιαίο κείµενο οι
προϊσχύσασες Οδηγίες που αφορούν στην ίση µεταχείριση ανδρών και γυναικών σε
ό,τι αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελµατική εκπαίδευση και
προώθηση, την αµοιβή και τις συνθήκες εργασίας καθώς και στην αντιστροφή του
βάρους αποδείξεως σε περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης λόγω φύλου.1.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, η ΟΚΕ παρατηρεί ότι πολλές από τις
προτάσεις που είχε διατυπώσει µε τη Γνώµη της 207 έχουν γίνει αποδεκτές
µε το υπό κρίση ΣχΝ.
Έτσι µε τη Γνώµη της 207, ως πρώτη γενική της παρατήρηση η ΟΚΕ
σηµείωνε ότι - µε πνεύµα αντίστοιχο προς αυτό της Οδηγίας µε την οποία όλες οι
σχετικές οδηγίες ενώθηκαν σε µία - έτσι και στο εσωτερικό µας δίκαιο, θα έπρεπε να
επιλεγεί η λύση της κωδικοποίησης ολόκληρης της σχετικής νοµοθεσίας αντί της
αποσπασµατικής παράθεσης των τροποποιούµενων ή αντικαθιστάµενων διατάξεων.
Αυτό συµβαίνει µε το υπό κρίση ΣχΝ που επέλεξε τη λύση της ενοποίησης σε
ένα µόνον νοµοθέτηµα όλων των διατάξεων για την ισότητα των φύλων σε θέµατα
εργασίας και απασχόλησης. Πέραν τούτου, ιδιαίτερα θετική είναι η επιλογή του
νοµοθέτη κατά την επέµβαση στο ισχύον δίκαιο να µην εκφράζεται διά συνεχών
παραποµπών σε αριθµούς άρθρων και νόµων, αλλά να διατυπώνει ολοκληρωµένα τον
κανόνα που επιθυµεί να θεσπίσει. Η ΟΚΕ εξαίρει τη νοµοτεχνική µέθοδο του ΣχΝ για
ένα ενιαίο κείµενο που κωδικοποιεί τις εν λόγω ισχύουσες διατάξεις. Αυτή η µέθοδος
προάγει την ασφάλεια δικαίου και τη νοµική σαφήνεια καθιστώντας τη σχετική
νοµοθεσία κατανοητή και προσιτή, ώστε οι εργαζόµενοι, οι εργαζόµενες και οι
εργοδότες να γνωρίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και οι Αρχές

1

Οι εντασσόµενες σε ενιαίο νοµοθετικό κείµενο Οδηγίες είναι οι εξής: 76/207/ΕΚ του
Συµβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976, 86/378 ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986,
75/117/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 και η 97/80/ΕΚ του Συµβουλίου της
15ης ∆εκεµβρίου 1997, όπως αυτές ισχύουν µετά από µεταγενέστερες τροποποιήσεις.
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να παρέχουν την αναγκαία έννοµη προστασία. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος της
Οδηγίας 2006/54/ΕΚ, όπως επισηµαίνει και η άρτια Αιτιολογική Έκθεση στο Σχ/Ν.
Αλλά και άλλες παρατηρήσεις της ΟΚΕ, όπως αυτές είχαν διατυπωθεί στην
κατ’ άρθρον αξιολόγηση της Γνώµης 207, έχουν γίνει δεκτές (όπως αυτές του άρθρου
2 της Γνώµης και νέου άρθρου 3 του ΣχΝ, του άρθρου 5 της Γνώµης και νέου
άρθρου 7 του ΣχΝ, καθώς και του άρθρου 10 της Γνώµης και νέου άρθρου 20 του
ΣχΝ.).
Πέραν τούτων και επί της ουσίας των τροποποιήσεων που επέρχονται µε την
Οδηγία και εν τέλει µε το υπό κρίση Σχ/Ν, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι είναι σε γενικές
γραµµές θετικές και λειτουργούν προς την κατεύθυνση είτε της αποσαφήνισης
ερµηνευτικών προβληµάτων που είχαν δηµιουργηθεί είτε της ουσιαστικής ενίσχυσης
της αρχής της ίσης µεταχείρισης.
Είναι όµως υποχρεωµένη να επαναλάβει την παρατήρηση της Γνώµης 207, και
να τονίσει ότι τα ζητήµατα των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης απαιτούν
ένα συνδυασµό νοµοθετικών µέτρων αλλά και πολιτικών καθώς τα πρώτα δεν είναι
αρκετά. Η καταπολέµηση του πραγµατικού χάσµατος τόσο στις αµοιβές µεταξύ των
ανδρών και των γυναικών όσο και των στερεοτύπων που εξακολουθούν να υπάρχουν
στην ελληνική κοινωνία σχετικά µε τους ρόλους των δύο φύλων, είναι ζητούµενο.
‘Ηδη στη χώρα µας παρατηρείται έλλειµµα στα ποσοστά συµµετοχής των γυναικών
στην απασχόληση, υψηλό ποσοστό ανεργίας των γυναικών και σοβαρή διαφορά
µισθών λόγω και του µειωµένου ποσοστού γυναικών σε θέσεις ευθύνης.
Για αυτό, υπάρχει ακόµα ανάγκη για συνοδευτικές πολιτικές που θα
περιλαµβάνουν

ενεργοποίηση

των

ελεγκτικών

µηχανισµών,

ενηµέρωση

των

ενδιαφεροµένων (εργοδοτών και εργαζοµένων), εκπαίδευση για τα ζητήµατα αυτά σε
σχολικό και πανεπιστηµιακό επίπεδο και βέβαια οικονοµική, κοινωνική και ψυχολογική
στήριξη των θυµάτων τέτοιων διακρίσεων.
Σε ότι αφορά στο ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των µη
κυβερνητικών οργανώσεων, η ΟΚΕ

προτείνει εκ νέου τη διευκόλυνση της

παρέµβασής τους σε σχετικές διαδικασίες. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΟΚΕ
επαναλαµβάνει την πρότασή της για ένταξη της πρόβλεψης για παρέµβαση των
οργανώσεων αυτών στους αντίστοιχους Κώδικες ∆ικονοµίας, δεδοµένου ότι η πείρα
έχει δείξει ότι τα κείµενα των δικονοµικών κωδίκων καθορίζουν και την πορεία των
διαδικασιών αυτών στην πράξη.
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ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Άρθρο 5 παρ.3
Η διάταξη αναφέρεται, µεταξύ άλλων, στο δικαίωµα των εργαζόµενων
µητέρων να επιστρέψουν στη θέση εργασίας τους µετά τη λήξη της άδειας
µητρότητας. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι ορθώς επεκτείνεται το δικαίωµα αυτό κατά τρόπον
ώστε να προστατεύονται ρητά και οι εργαζόµενες που κάνουν χρήση της ειδικής
παροχής προστασίας της µητρότητας του άρθρου του Ν. 3655/2008 (6µηνη άδεια µε
ειδική παροχή από τον Ο.Α.Ε.∆.) όταν επιστρέφουν στην εργασία τους.
Η ΟΚΕ συµφωνεί επίσης µε την επιµήκυνση του χρόνου προστασίας των
µητέρων που έκαναν χρήση της ειδικής παροχής προστασίας µητρότητας από την
καταγγελία της σύµβασης εργασίας τους (από 1 χρόνο που προβλέπει το άρθρο 15
του Ν. 1483/1984) σε 15 συνολικά µήνες µετά τον τοκετό.

Άρθρο 9
Με το άρθρο 9 προβλέπονται λόγοι ακυρότητας της καταγγελίας της σχέσης
εργασίας σχετιζόµενοι µε την εφαρµογή του νόµου.
Η ΟΚΕ θεωρεί ότι αποτελεί ορθή ενσωµάτωση της Οδηγίας η θέσπιση ως
αυτοτελούς λόγου ακυρότητας της καταγγελίας της σχέσης εργασίας, όταν γίνεται ως
αντίδραση του εργοδότη σε διαµαρτυρία, καταγγελία, µαρτυρία κ.τ.λ. εργαζοµένων
στο χώρο της επιχείρησης η οποία είναι σχετική µε την εφαρµογή του νόµου.
Παρόλο που θα µπορούσε να συναχθεί ερµηνευτικά, η ενσωµάτωση θα ήταν
πληρέστερη, αν στη λέξη «εργαζόµενου» προστίθονταν ρητά και οι λέξεις «και
εκπρόσωπου των εργαζοµένων».

Άρθρο 11
Με το άρθρο αυτό ενσωµατώνονται στο ΣχΝ και οι διατάξεις για την ίση
µεταχείριση ανδρών και γυναικών ως προς τα επαγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής
ασφάλισης. Ο νόµος περιλαµβάνει µεν την πρώτη παρ. του σχετικού άρθρου 7 της
Οδηγίας 2006/54/ΕΚ, όχι όµως και την παρ. 2, η οποία αναφέρεται στα
συνταξιοδοτικά συστήµατα για συγκεκριµένη κατηγορία εργαζοµένων και ρητώς για
δηµόσιους υπάλληλους.
Η ΟΚΕ συµφωνεί µε την προφανώς σκόπιµη αυτή παράλειψη του νοµοθέτη.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι το ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (∆ΕΚ) επί σχετικής
προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας ήδη εξέδωσε απόφαση (EE
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C 113/16.5.2009), µε την οποία θεωρεί ότι το ασφαλιστικό σύστηµα των δηµοσίων
υπαλλήλων είναι «επαγγελµατικό» (µε την κοινοτική ορολογία), η πλήρης
συµµόρφωση µε ενσωµάτωση και της παραληφθείσας παρ.2 του άρθρου 7 της
Οδηγίας 2006/54/ΕΚ θα συνεπαγόταν την άµεση, χωρίς καν µεταβατική περίοδο,
εξίσωση των διατάξεων περί διαφορετικής ηλικίας συνταξιοδότησης και διαφορετικών
απαιτήσεων ελάχιστης υπηρεσίας για τους άνδρες και τις γυναίκες που προβλέπονται
στον ισχύοντα Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.
Κάτι τέτοιο όµως θα συνεπαγόταν δραστική και άµεση µείωση του ισχύοντος
επιπέδου προστασίας των εργαζόµενων γυναικών που έχουν ήδη αποκτήσει ώριµα
ασφαλιστικά δικαιώµατα. Όπως είναι γνωστό η συµµόρφωση της Ελλάδας στην
Απόφαση του ∆ΕΚ για εξίσωση των ορίων ηλικίας και των απαιτήσεων ελάχιστης
υπηρεσίας για τη συνταξιοδότηση στο ∆ηµόσιο αποτελεί αντικείµενο συνεχιζόµενων
διαπραγµατεύσεων µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε στάθµιση όλων των δυνατών
τρόπων (πχ εξίσωση ορίων ηλικίας προς τα πάνω, προς τα κάτω, σε ενδιάµεσο
επίπεδο ή θέσπιση ελαστικής ηλικίας συνταξιοδότησης υπό τους ίδιους όρους και για
τα δύο φύλα) και κυρίως για την εξασφάλιση όσο το δυνατόν µεγαλύτερης
µεταβατικής περιόδου προσαρµογής.

Άρθρο 14
Προφανώς εκ παραδροµής η διάταξη - που αναφέρεται στην χρονική έκταση
ισχύος του νόµου - περιλαµβάνει στο τελευταίο εδάφιο τη λέξη «διατάγµατος», που
προφανώς αφορούσε στο καταργούµενο Π∆ 87/2002, και άρα πρέπει ν’ απαλειφθεί
και ν’ αντικατασταθεί µε τη λέξη «νόµου».

Άρθρο 17
Με την παρ.2 προβλέπεται η νοµιµοποίηση νοµικών προσώπων και ενώσεων
προσώπων για την άσκηση προσφυγής ή παρέµβασης ενώπιον δικαστικών ή
διοικητικών αρχών στο όνοµα του θύµατος διάκρισης κατόπιν συναίνεσής του.
Η ΟΚΕ θεωρεί ότι το ζήτηµα της νοµιµοποίησης νοµικών προσώπων και
ενώσεων προσώπων για έννοµη προστασία των δικαιωµάτων των θυµάτων
διακρίσεων είναι µεγάλης σηµασίας, διότι χωρίς αποτελεσµατική έννοµη προστασία οι
ουσιαστικές διατάξεις του ΣχΝ θα παραµείνουν γράµµα κενό περιεχοµένου. Είναι
γνωστό ότι τα άτοµα δεν τολµούν να προσφύγουν στη ∆ικαιοσύνη ή σε αρµόδια
διοικητική αρχή υπό το φόβο των αντιποίνων. Την αδυναµία αυτή µπορούν να
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καλύψουν τα νοµικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων που δικαιολογούν τυπικά και
εν τοις πράγµασι σχετικό έννοµο συµφέρον, εποµένως πρέπει να ενισχυθεί και
διευκολυνθεί ο παρεµβατικός αυτός ρόλος τους.
Στο πλαίσιο αυτό η ΟΚΕ επαναλαµβάνει την παρατήρηση της γενικής
αξιολόγησης περί αντίστοιχης τροποποίησης των ∆ικονοµικών Κωδίκων, δεδοµένου
ότι από την εφαρµογή τους εξαρτάται η αποτελεσµατική προστασία των εν λόγω
δικονοµικών δικαιωµάτων.
Στην ορθή κατεύθυνση είναι η ρητή στο ΣχΝ διάταξη ότι προκειµένου για
παραβάσεις του νόµου µπορούν να ασκήσουν διοικητικές προσφυγές και τα νοµικά
πρόσωπα και ενώσεις, διότι κατά τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας τις διοικητικές
προσφυγές και αναφορές µπορεί να ασκήσει µόνο το αµέσως θιγόµενο πρόσωπο.

Άρθρο 18
Η ΟΚΕ θεωρεί ορθή και σύµφωνη µε την Οδηγία την προσθήκη εδαφίου (παρ.
7) µε την οποία ο Συνήγορος του Πολίτη δύναται πλέον να επιλαµβάνεται υποθέσεων
παρά την εκκρεµοδικία, µέχρι την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο ή µέχρις ότου η
δικαστική αρχή αποφανθεί επί αιτήσεως παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.
Με τη διάταξη αυτή ενισχύεται η έννοµη προστασία των θυµάτων διακρίσεων και
διευκολύνεται η προσφυγή τους στο Συνήγορο.

Άρθρο 20
Η ΟΚΕ µε ικανοποίηση παρατηρεί ότι έγινε δεκτή η παρατήρηση που είχε
διατυπώσει στη Γνώµη της 207, περί απαλείψεως της εξαίρεσης της αντιστροφής του
βάρους της απόδειξης σε εξώδικες διαδικασίες. Ορθό είναι η εξαίρεση αυτή να
υπάρχει µόνον στην ποινική διαδικασία, όπως προβλέπει και το ΣχΝ.
Στο τµήµα της πρότασης της παρ.1 που αναφέρει ότι «ο καθ’ού φέρει το
βάρος να θεµελιώσει στο δικαστήριο ή σε άλλη αρµόδια αρχή, ότι δεν υπήρξε
παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών» ή λέξη
«θεµελιώσει» θα ήταν νοµικά ορθότερο να αντικατασταθεί µε τη λέξη «αποδείξει».

Άρθρο 23
Η ΟΚΕ κρίνει θετικά την επέκταση του κοινωνικού διαλόγου - τον οποίο κατά
την παρ. 1 του άρθρου 23 ενθαρρύνει η Πολιτεία - τόσο ως προς τους µετέχοντες
στους οποίους προστίθενται και οι µη κυβερνητικές οργανώσεις που προωθούν την
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ισότητα ανδρών γυναικών, όσο και ως προς τα θέµατα, στα οποία προστίθενται η
αρχή των ίσων ευκαιριών και η συµφιλίωση επαγγελµατικού, οικογενειακού και
ιδιωτικού βίου.
Η αρχή των ίσων ευκαιριών προστίθεται και στην παρ. 2 του άρθρου 23, που
αφορά στην αρµοδιότητα της ΟΚΕ για ενθάρρυνση του διαλόγου µε τις οργανώσειςµέλη της µε σκοπό την ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργό συµµετοχή τους
στην προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών αλλά και στη
νέα αρχή των ίσων ευκαιριών (ισχύον άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 3488/06). Η ΟΚΕ
χαιρετίζει την προσθήκη αυτή, που θεωρεί ότι - σε συνδυασµό µε τις νέες ρυθµίσεις
της παρ. 1 - θα δώσει νέα δυναµική στον κοινωνικό διάλογο για τα θέµατα του
νόµου.
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