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 Η ΓΕΕ ΣΙΜΑ ΜΕ ΔΡΑΕΙ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

   ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ 

 

Ακόμθ και ςιμερα που θ γυναίκα ζχει με αγϊνεσ κατακτιςει νομοκετικά τθ δυνατότθτα 

ίςων ευκαιριϊν πρόςβαςθσ ςτθν απαςχόλθςθ, θ οποία αποτελεί τθν οικονομικι βάςθ 

τθσ ιςότθτασ και τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτισ δυνάμεισ τθσ, είναι ακόμα διαρκισ και επίκαιρθ θ 

ανάγκθ να αποτραποφν οι αρνθτικζσ δυνάμεισ, οι διακρίςεισ και οι ςυγκυρίεσ εκείνεσ που 

μποροφν να τθν καταδικάςουν ςτθν επιςφαλι εργαςία, τθν άνιςθ αμοιβι, τθ ςωματικι 

και πνευματικι υπερκόπωςθ, τθν ανεργία και τθν περικωριοποίθςθ. 

Σα μθνφματα τθσ ΓΕΕ είναι κακαρά και αποφαςιςτικά: 

Η κατάκτθςθ τθσ πραγματικισ ιςότθτασ ανδρϊν-γυναικϊν ςυνεχίηει να αποτελεί 

κορυφαίο διεκδικθτικό αίτθμα του ςυνδικαλιςτικοφ Κινιματοσ. Μασ αφορά όλουσ και 

αποδεικνφει ςυνολικά τθν ανάπτυξθ, τον πολιτιςμό και τθν ωριμότθτα τθσ κοινωνίασ. Η 

διαφορά τθσ κεωρίασ από τθν πράξθ είναι αμείλικτθ: θ άνιςθ ςυμμετοχι των γυναικϊν 

ςτθν αγορά εργαςίασ, θ ανιςότθτα ευκαιριϊν, οι μειωμζνεσ δυνατότθτεσ για 

επαγγελματικι εξζλιξθ, το χάςμα αμοιβϊν, θ πολλαπλότθτα του ρόλου τουσ, θ αδυναμία 

ςυμφιλίωςθσ επαγγελματικισ και προςωπικισ ι και οικογενειακισ ηωισ, θ ανεπαρκισ 

ςυμμετοχι τουσ ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και ςε δράςεισ αναβάκμιςθσ των 

προςόντων τουσ αποτελοφν οριςμζνα από τα ςθμαντικότερα προβλιματα που 

ςυνεχίηουν να αντιμετωπίηουν οι γυναίκεσ ςιμερα και τα οποία οδθγοφν ςτθν εμφάνιςθ 

φαινομζνων διάκριςθσ, ειδικότερα ςτον εργαςιακό τομζα. Μάλιςτα, όςο τα προβλιματα 

αυτά οξφνονται παρατθροφνται ςυχνότερα ςτο κοινωνικό και εργαςιακό περιβάλλον 

φαινόμενα προςβολισ τθσ αξιοπρζπειασ και τθσ προςωπικότθτασ, κυρίωσ των γυναικϊν, 



τα οποία ςτθν πιο ακραία τουσ μορφι είναι περιπτϊςεισ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ, 

αλλά και θκικισ παρενόχλθςθσ, με πολφ ςοβαρζσ επιπτϊςεισ και ςτθν υγεία τουσ. 

Παραμζνει χρζοσ και ευκφνθ τθσ ΓΣΕΕ θ ανάδειξθ των γενικότερων πολιτικϊν επιλογϊν 

που εμποδίηουν τθν επίτευξθ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ ςτθν πράξθ. 

Η ΓΕΕ κα ςυνεχίςει να διεκδικεί με ςυνζπεια και ςυνζχεια ρυκμίςεισ για τθν ιςότθτα 

φφλου ςτθν εργαςία. Μζςω των Εκνικϊν Γενικϊν Συλλογικϊν Συμβάςεων Εργαςίασ 

ζχουν επιτευχκεί και διαφυλαχκεί μζςα ςε εξαιρετικά αντίξοεσ και αντεργατικζσ 

ςυνκικεσ οι κεςμικζσ ρυκμίςεισ που ειςαγάγουν κατϊτατα όρια προςταςίασ (ι 

ελάχιςτουσ όρουσ προςταςίασ τθσ εργαςίασ) ςε ό,τι αφορά ςτθν προςταςία τθσ 

μθτρότθτασ και τθσ οικογζνειασ, ζχουν βελτιωκεί οι ςυνκικεσ και οι όροι εργαςίασ κακϊσ 

και θ ποιότθτα ηωισ τθσ εργαηομζνθσ γυναίκασ και των εργαηόμενων γονζων. Η 

γενεςιουργόσ δφναμθ των αιτθμάτων αυτϊν που κατζλθξαν να αποτελζςουν 

περιεχόμενο δεςμευτικϊν ρυκμίςεων είναι ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ οι 

διεκδικιςεισ εργαηόμενων γυναικϊν με ςυνδικαλιςτικι δράςθ και ςυλλογικοφσ αγϊνεσ, 

οι οποίεσ ςυχνά υποκακιςτοφν το ζλλειμμα του Κράτουσ Πρόνοιασ.  

Αποτελεί ευκφνθ των ςυνδικάτων να φζρουν ςτο φωσ τισ διακρίςεισ ςτθν εργαςία, 

αξιοποιϊντασ τισ δυνατότθτεσ που δίνει θ νομοκεςία για τθν προςταςία των κυμάτων 

διακρίςεων λόγω φφλου ι και λόγω άλλων λόγων διάκριςθσ ςτθν εργαςία.  

Η ΓΣΕΕ καλεί όλο το ςυνδικαλιςτικό Κίνθμα, τα πρωτοβάκμια ςωματεία, τα Εργατικά 

Κζντρα, τισ Ομοςπονδίεσ να αξιοποιιςουμε τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ (αρκ. 

22 ν. 3896/2010, αρκ. 8 ν. 4443/2016) και να φζρουμε ςτο φωσ περιπτϊςεισ παράνομων 

διακρίςεων που μασ γίνονται γνωςτζσ, ανεξάρτθτα από τθν ιδιότθτα μζλουσ του κφματοσ 

πράξθσ διάκριςθσ, παρενόχλθςθσ ι ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ, βίασ ςτο χϊρο εργαςίασ, 

εμπορίασ ι αναγκαςτικισ εργαςίασ. Οι διατάξεισ αυτζσ μασ δίνουν τθ δυνατότθτα να 

υποβάλουμε ςτο όνομα του κφματοσ των διακρίςεων, εφόςον ςυναινεί, προςφυγζσ ςτισ 

αρμόδιεσ Αρχζσ, δθλαδι ςτο Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και ςτο Συνιγορο του Πολίτθ 

ι/και ςτα Δικαςτιρια, όπωσ και να αςκοφμε παρεμβάςεισ υπζρ του κφματοσ ενϊπιον 

των Αρχϊν ι/ και των Δικαςτθρίων για τθ διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων του λόγω 

παράνομθσ διάκριςθσ για πραγματικά ι νομιηόμενα χαρακτθριςτικά ςτθ βάςθ των 

παρακάτω λόγων: 

- το φφλο, τθν οικογενειακι ι τθν κοινωνικι κατάςταςθ, τθν εγκυμοςφνθ 

- τθ φυλι, το χρϊμα, τθν εκνικι ι εκνοτικι καταγωγι, τισ γενεαλογικζσ καταβολζσ 



- τισ κρθςκευτικζσ ι άλλεσ πεποικιςεισ 

- τθν αναπθρία ι τθ χρόνια πάκθςθ 

- τθν θλικία 

- τον ςεξουαλικό προςανατολιςμό, τθν ταυτότθτα ι τα χαρακτθριςτικά φφλου 

Η παρουςία των ςυνδικάτων είναι πολφτιμθ τόςο για τθ βοικεια ςτο κφμα διάκριςθσ, 

όςο και για τθν παρακολοφκθςθ τθσ αυςτθρισ τιρθςθσ τθσ προβλεπόμενθσ από τθ 

νομοκεςία διαδικαςίασ ελζγχου (αντιςτροφι βάρουσ απόδειξθσ ςτον εργοδότθ, 

προςταςία από αντίποινα, επιβολι προβλεπόμενων διοικθτικϊν και ποινικϊν 

κυρϊςεων). 

Για τθ ςυμβολι ςτθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των υποκζςεων, τα 

ςωματεία μποροφν να ενθμερϊνουν τθ ΓΣΕΕ ςτο isotita@gsee.gr  για τθν υποβολι 

καταγγελιϊν ςτο ΣΕΠΕ και τον Συνιγορο του Πολίτθ που αφοροφν ηθτιματα παράνομων 

διακρίςεων ςτθν εργαςία. 

Αποτελεί  ευκφνθ των ςυνδικάτων να ςυμβάλουμε ςτο ςπάςιμο τθσ ςιωπισ και τθσ 

μυςτικότθτασ ωσ προσ τουσ όρουσ αμοιβισ των γυναικϊν, με ςκοπό τθν εξάλειψθ του 

χάςματοσ αμοιβϊν. Ενϊνουμε τθ φωνι μασ με τθν υνομοςπονδία Ευρωπαϊκϊν 

υνδικάτων και ηθτοφμε τθν υιοκζτθςθ νζασ Οδθγίασ για τθ διαφάνεια ωσ προσ τθν 

ιςότθτα τθσ αμοιβισ μζςω: 

- τθσ απαγόρευςθσ τθσ μυςτικότθτασ ωσ προσ τθν αμοιβι ςτισ ςυμβάςεισ εργαςίασ, ϊςτε 

οι εργαηόμενοι να μποροφν να αντιλαμβάνονται και να είναι ςε κζςθ να ςυηθτοφν τθν 

αμοιβι τουσ 

- τθσ παροχισ πλθροφόρθςθσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ εργαςίασ με ςκοπό τθν επίτευξθ 

τθσ ίςθσ αμοιβισ για εργαςία ίςθσ αξίασ 

- τθσ υποχρζωςθσ των εργοδοτϊν να παρζχουν πλθροφόρθςθ για τθν αμοιβι και ετιςια 

ςχζδια δράςθσ για τθν ιςότθτα τθσ αμοιβισ  

- τθσ ενίςχυςθσ των ςυνδικάτων να διαπραγματεφονται με τουσ εργοδότεσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ του χάςματοσ αμοιβϊν 

- τθσ υποχρεωτικισ αναφοράσ ςτισ αγγελίεσ πρόςλθψθσ προςωπικοφ του εφρουσ των 

αμοιβϊν 
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- τθσ πρόλθψθσ πρακτικϊν τθσ εργοδοςίασ να αποκρφπτει τθ διαφάνεια ωσ προσ τισ 

αμοιβζσ πίςω από επιχειριματα δικεν προςταςίασ τθσ ιδιωτικότθτασ, των δεδομζνων 

προςωπικοφ χαρακτιρα ι διοικθτικϊν βαρϊν 

- τθσ διαςφάλιςθσ τθσ διαφάνειασ ωσ προσ το ςφνολο των αμοιβϊν (μιςκόσ, επιδόματα, 

ςυντάξεισ, κοινωνικοαςφαλιςτικζσ παροχζσ κλπ) 

- τθσ επιβολισ κυρϊςεων ςτουσ εργοδότεσ που δεν ανταποκρίνονται ςτισ υποχρεϊςεισ 

διαφάνειασ ωσ προσ τθν αμοιβι ανδρϊν και γυναικϊν ι δεν λαμβάνουν τα απαιτοφμενα 

μζτρα προσ τθν ιςότθτα αμοιβισ 

τθ γνϊςθ και τθ δράςθ θ δφναμι μασ 

Η ΓΣΕΕ με το ςφνολο των δυνάμεϊν τθσ κα ςυνεχίςει να επικουρεί με κάκε δυνατό τρόπο 

τισ γυναίκεσ που διαβιοφν ςτθν ελλθνικι επικράτεια και εργάηονται ι είναι υποψιφιεσ 

προσ εργαςία, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ςυμμετζχουν δυναμικά ςτθν κοινωνικι ηωι του 

τόπου, να μορφϊνονται, να εξελίςςονται επαγγελματικά και να κατακτοφν τομείσ που 

ςτερεοτυπικά και παρωχθμζνα παραμζνουν δυςπρόςιτοι ι και άβατοι γι’ αυτζσ. 

Με διαρκι ςκοπό τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ, θ ΓΣΕΕ: 

 1) Δίνει εκ νζου ςτθ δθμοςιότθτα ζναν χρθςτικό οδθγό εργαςιακϊν και 

κοινωνικοαςφαλιςτικϊν δικαιωμάτων για τθ γυναίκα, που θ Συνομοςπονδία 

δθμιοφργθςε μζςω του Ινςτιτοφτου Εργαςίασ τθσ, με ςκοπό να γνωρίηει και να διεκδικεί 

τα δικαιϊματά τθσ 

 2) κα ςυνεχίςει να ζχει ςτθ διάκεςθ των ςυνδικάτων και των εργαηομζνων ςε όλθ τθν 

επικράτεια για κάκε ηιτθμα πλθροφόρθςθσ, ςτιριξθσ και ςυλλογικισ δράςθσ και ςτα 

κζματα διακρίςεων: 

• το Κζντρο Πλθροφόρθςθσ Εργαηομζνων και Ανζργων τθσ ΓΣΕΕ, ΚΕΠΕΑ/ ΓΣΕΕ 

www.kepea.gr  

• το Δίκτυο Υπθρεςιϊν Πλθροφόρθςθσ & Συμβουλευτικισ Εργαηομζνων και 

Ανζργων του Ινςτιτοφτου Εργαςίασ τθσ ΓΣΕΕ  https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-

pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/  

Η αξιοπρζπεια του ανκρϊπου είναι υπόκεςθ ΟΛΩΝ. Σα ςυνδικάτα κζλουν, πρζπει και 

μποροφν να παλζψουν για τθν ζμπρακτθ εφαρμογι τθσ ιςότθτασ φφλου και τθσ ίςθσ 

μεταχείριςθσ ςτθν εργαςία. 
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Επιςυνάπτεται ο οδθγόσ του ΙΝΕ ΓΣΕΕ με τίτλο ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ο οποίοσ 

ςυντάχκθκε και δθμοςιεφτθκε τον Μάρτιο του 2019 αλλά παραμζνει επίκαιροσ αφοφ 

παρζχει χρθςτικι και ουςιαςτικι πλθροφόρθςθ ςχετικά με τα εργαςιακά και τα 

κοινωνικοαςφαλιςτικά δικαιϊματα τθσ εργαηόμενθσ γυναίκασ. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΧΕΕΩΝ 

 


