
Ν 3488/2006 «Εφαρµογή της αρχής της ίσης  
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον 
αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση,  στην 
επαγγελµατική εκπαίδευση και 
ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες 
εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄ 191/11.09.2006)  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η 
Βουλή.  
Άρθρο 1  
Σκοπός 
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η εφαρµογή 
της αρχής της ίσης  µεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην 
απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση 
και ανέλιξη και στις συνθήκες εργασίας όπως 
προβλέπεται και από τις διατάξεις της Οδηγίας 
2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 23ης Σεπτεµβρίου 2002,  
η οποία τροποποίησε την Οδηγία 76/207/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου,  καθώς και η ρύθµιση 
συναφών θεµάτων ισότητας των αµοιβών  
µεταξύ εργαζοµένων ανδρών και γυναικών.  Ο 
νόµος 1414/1984 (ΦΕΚ 10 Α΄) καταργείται και 
αντικαθίσταται από τις διατάξεις του παρόντος 
νόµου,  εξαιρουµένων των διατάξεων των 
παραγράφων 4  και 5  του άρθρου 4,  του 
πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 1 και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 8, του πρώτου 
εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 9 και των άρθρων 11 
και 14.  
Άρθρο 2  
Πεδίο εφαρµογής 
Οι διατάξεις του παρόντος 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,  
συµπεριλαµβανοµένης της σύµβασης έργου και 
της 
έµµισθης εντολής, και ανεξάρτητα από τη φύση 
των παρεχόµενων υπηρεσιών, καθώς και στα 
άτοµα που ασκούν ελευθέρια επαγγέλµατα. Οι 
διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται,  

N 3488/2006 "Application of the principle of 
equal treatment between men and women 
regards access to employment, vocational 
training and 
promotion, terms and conditions and other 
relevant provisions "(Official Gazette 
A 191/11.09.2006) 
The PRESIDENT 
THE GREEK REPUBLIC 
We issue the following law passed by 
Parliament. 
Article 1 
Purpose 
The purpose of this law is the principle of equal 
treatment between men and 
women as regards access to employment, 
vocational training 
and promotion and working conditions as 
provided by the provisions of Directive 
2002/73/EC of the European Parliament and the 
Council of 23 September 2002, 
which amended Directive 76/207/EEC, and 
setting 
related issues receive equal pay for men and 
women. The 
Law 1414/1984 (Government Gazette A 10) is 
repealed and replaced by the provisions of this 
Law, except as provided in paragraphs 4 and 5 of 
Article 4 of the first 
subparagraph of paragraph 1 and paragraph 2 of 
Article 8 of the first subparagraph of 
paragraph 1 of Article 9 and Articles 11 and 14. 
Article 2 
Scope 
The provisions of this Act apply to persons 
employed or 
candidate for employment in the private and the 
public and broader public 
sector, as defined by the relevant provisions in 
force in any relationship 
work or type of employment, including contract 
work and 
salaried office, and irrespective of the nature of 
service and to 
persons exercising liberal professions. The 
provisions of this Act apply, 
also, individuals who receive vocational training 
or is a candidate for 
training of any kind and description. 
Article 3 
Definitions 



επίσης,  στα άτοµα που λαµβάνουν 
επαγγελµατική εκπαίδευση ή είναι υποψήφια 
για 
επαγγελµατική εκπαίδευση οποιουδήποτε 
είδους και µορφής.  
Άρθρο 3  
Ορισµοί 
1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, 
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:  
α. «άµεση διάκριση»: όταν ένα πρόσωπο 
υφίσταται, για λόγους φύλου, µεταχείριση 
λιγότερο 
ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται,  
υπέστη ή θα υφίστατο ένα άλλο πρόσωπο σε 
ανάλογη κατάσταση,  
β. «έµµεση διάκριση»: όταν  µία εκ πρώτης 
όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική 
θα 
µπορούσε να θέσει σε  µειονεκτική θέση τους 
εκπροσώπους του ενός φύλου σε σύγκριση  µε 
τους εκπροσώπους του άλλου φύλου,  εκτός αν 
αυτή η διάταξη,  το κριτήριο ή η πρακτική 
δικαιολογείται αντικειµενικώς από νόµιµο 
στόχο,  και τα  µέσα για την επίτευξη του εν 
λόγω 
στόχου είναι πρόσφορα και αναγκαία,  
γ. «παρενόχληση»:  όταν εκδηλώνεται 
ανεπιθύµητη συµπεριφορά συνδεόµενη  µε το 
φύλο 
ενός προσώπου, µε σκοπό ή αποτέλεσµα την 
παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου 
αυτού και τη δηµιουργία εκφοβιστικού,  
εχθρικού,  εξευτελιστικού,  ταπεινωτικού ή 
επιθετικού 
περιβάλλοντος,  
δ. «σεξουαλική παρενόχληση»:  όταν 
εκδηλώνεται οποιαδήποτε  µορφή 
ανεπιθύµητης 
λεκτικής, µη λεκτικής ή σωµατικής 
συµπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, µε 
σκοπό ή 
αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας 
ενός προσώπου,  ιδίως  µε τη δηµιουργία 
εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, 
ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. 
Άρθρο 4  
Αρχή ίσης µεταχείρισης - Απαγόρευση 
διακρίσεων 
1. Απαγορεύεται κάθε µορφής άµεση ή έµµεση 
διάκριση λόγω φύλου, σε συσχετισµό ιδίως µε 
την οικογενειακή κατάσταση,  σε όλους τους 

1. For the purposes of this Act, the following 
definitions: 
a. "direct discrimination": where a person is, for 
reasons of sex, treatment less 
favorably than another is, has suffered or will 
suffer another person to 
analogous situation, 
b. "indirect discrimination": where an apparently 
neutral provision, criterion or practice would 
could be put at a disadvantage of one sex 
compared to 
representatives of the opposite sex unless that 
provision, criterion or practice 
objectively justified by a legitimate aim and the 
means to achieve this 
aim are appropriate and necessary; 
c. 'harassment': where unwanted conduct 
related to sex 
a person with the purpose or effect of violating 
the dignity of the person 
and of creating an intimidating, hostile, 
degrading, humiliating or offensive 
environment 
d. 'sexual harassment': where any form of 
unwanted 
verbal, nonverbal or physical conduct of a sexual 
nature with the purpose or 
effect of violating the dignity of a person, in 
particular by creating 
intimidating, hostile, degrading, humiliating or 
offensive environment. Article 4 
Principle of equal treatment - Prohibition of 
discrimination 
1. Any form of direct or indirect sex 
discrimination in relation to particular 
marital status in all areas included within the 
scope 
application of this law, as specified in the 
provisions below. 
2. Harassment and sexual harassment constitute 
sex discrimination and 
are prohibited. The fact that someone rejects or 
submission to such conduct 
can not be used as a basis for a decision affecting 
that 
person. 
3. The mandate involves discrimination against a 
person because of sex discriminatory 
within the meaning of this Act. 
4. There is a distinction of taking or maintaining 
special or positive measures to 



τοµείς που περιλαµβάνονται στο πεδίο 
εφαρµογής του παρόντος νόµου, όπως 
εξειδικεύονται στις κατωτέρω διατάξεις.  
2.  Η παρενόχληση και η σεξουαλική 
παρενόχληση συνιστούν διάκριση λόγω φύλου 
και 
απαγορεύονται. Το γεγονός ότι κάποιος 
απορρίπτει ή υποκύπτει σε παρόµοια 
συµπεριφορά 
δεν  µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως βάση για να 
ληφθεί απόφαση που θίγει το εν λόγω 
πρόσωπο.  
3.  Η εντολή που ενέχει διάκριση εις βάρος ενός 
προσώπου λόγω φύλου συνιστά διάκριση 
κατά την έννοια του παρόντος νόµου.  
4.  ∆εν συνιστά διάκριση η λήψη ή η διατήρηση 
ειδικών ή θετικών  µέτρων  µε σκοπό την 
εξάλειψη τυχόν υφιστάµενων διακρίσεων εις 
βάρος του λιγότερο εκπροσωπούµενου φύλου 
και την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας στους 
τοµείς που περιλαµβάνονται στο πεδίο 
εφαρµογής του παρόντος νόµου, όπως 
εξειδικεύονται στις κατωτέρω διατάξεις.  
5. ∆εν θίγονται µε τον παρόντα νόµο ειδικές 
διατάξεις νόµων, διαταγµάτων ή κανονισµών 
που 
ρυθµίζουν θέµατα προστασίας της εγκυµοσύνης 
και της  µητρότητας ή την προστασία της 
πατρότητας ή την προστασία της οικογενειακής 
ζωής.  
Άρθρο 5  
Πρόσβαση στην απασχόληση 
Συνθήκες και όροι απασχόλησης 
1. Απαγορεύεται κάθε  µορφής άµεση ή έµµεση 
διάκριση λόγω φύλου ή λόγω οικογενειακής 
κατάστασης, όσον αφορά στους όρους 
πρόσβασης στη  µισθωτή ή  µη απασχόληση ή 
γενικά 
στην επαγγελµατική ζωή,  περιλαµβανοµένων 
των κριτηρίων επιλογής και των όρων 
πρόσληψης,  ανεξαρτήτως του κλάδου 
δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της 
επαγγελµατικής ιεραρχίας.  
2.  Απαγορεύεται κάθε αναφορά στο φύλο ή 
στην οικογενειακή κατάσταση ή η χρήση 
κριτηρίων και στοιχείων που καταλήγουν σε 
άµεση ή έµµεση διάκριση  µε βάση το φύλο,  
σύµφωνα  µε τους ορισµούς του άρθρου 3  του 
παρόντος νόµου,  όσον αφορά στις 
δηµοσιεύσεις, αγγελίες, διαφηµίσεις, 
προκηρύξεις, εγκυκλίους και κανονισµούς, που 

eliminate any existing discrimination against the 
less represented sex 
and the achievement of substantive equality in 
the areas included within the scope 
application of this law, as specified in the 
provisions below. 
5. Not affected by this law special provisions of 
laws, ordinances or regulations 
regulate the protection of pregnancy and 
maternity protection 
paternity or protection of family life. 
Article 5 
Access to employment 
Terms and conditions of employment 
1. Any form of direct or indirect sex 
discrimination or because of family 
situation as regards the conditions for access to 
paid or unpaid employment, or general 
the occupation, including selection criteria and 
conditions 
intake, regardless of industry and all levels of 
occupational hierarchy. 
2. Any mention of sex or marital status or use 
criteria and data that result in direct or indirect 
discrimination based on sex, 
as defined in Article 3 of this Act, relating to 
publications, announcements, advertisements, 
notices, circulars and regulations concerning 
in selecting persons to cover vacancies, provision 
of education or 
vocational training or occupational licensing. 
3. a} An employer may not refuse to recruit 
women because of pregnancy or 
maternity. In operations where the intake 
require the production of medical 
certificate, a pregnant woman recruited without 
the medical certificate is provided by medical 
tests required are hazardous to health in the 
same or fetus. In 
case, the production of medical certificate is 
made after the expiration of the permit 
leave, subject to the provisions of p.d.176/1997 
(GG 150 A) and PD 
41/2003 (GG 44 A). 
b) The employee who is on maternity leave right 
after the end of this permit, 
to return to her job or an equivalent position 
with the same professional 
terms and conditions, and to benefit from any 
improvement in working conditions 
which would have been entitled during her 



αφορούν 
σε επιλογή προσώπων για την κάλυψη κενών 
θέσεων εργασίας, την παροχή εκπαίδευσης ή 
επαγγελµατικής κατάρτισης ή τη χορήγηση 
επαγγελµατικών αδειών.  
3.  α}  Ο εργοδότης δεν  µπορεί να αρνηθεί την 
πρόσληψη γυναίκας λόγω εγκυµοσύνης ή 
µητρότητας.  Σε εργασίες όπου για την 
πρόσληψη απαιτείται η προσκόµιση ιατρικής 
βεβαίωσης, η έγκυος προσλαµβάνεται χωρίς την 
ιατρική αυτή βεβαίωση, εφόσον οι ιατρικές 
εξετάσεις που απαιτούνται είναι επικίνδυνες για 
την υγεία της ίδιας ή του εµβρύου.  Στην 
περίπτωση αυτή,  η προσκόµιση της ιατρικής 
βεβαίωσης γίνεται  µετά τη λήξη της άδειας 
µητρότητας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων 
του π.δ.176/1997 (ΦΕΚ 150 Α΄)  και του π.δ.  
41/2003 (ΦΕΚ 44 Α΄).  
β) Η εργαζόµενη που έχει λάβει άδεια 
µητρότητας δικαιούται, µετά το πέρας της 
άδειας αυτής,  
να επιστρέψει στη θέση εργασίας της ή σε 
ισοδύναµη θέση, µε τους ίδιους 
επαγγελµατικούς 
όρους και συνθήκες, και να επωφεληθεί από 
οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας,  
την οποία θα εδικαιούτο κατά την απουσία της.  
γ) Η ανωτέρω προστασία ισχύει και για τους 
εργαζόµενους γονείς που κάνουν χρήση γονικής 
άδειας ανατροφής παιδιού.  
δ) Τυχόν λιγότερο ευνοϊκή  µεταχείριση 
γυναίκας λόγω εγκυµοσύνης ή  µητρότητας, 
κατά την 
έννοια των προεδρικών διαταγµάτων 176/1997 
και 41/2003, ή γονέων λόγω γονικής άδειας 
ανατροφής ή λόγω άδειας φροντίδας παιδιού,  
συνιστά διάκριση κατά την έννοια του 
παρόντος νόµου.  
Άρθρο 6  
Επαγγελµατικός προσανατολισµός και 
επαγγελµατική κατάρτιση και 
επιµόρφωσηΑπαγορεύεται κάθε  µορφής άµεση 
ή έµµεση διάκριση λόγω φύλου ή λόγω 
οικογενειακής 
κατάστασης, όσον αφορά:  
α)  στην πρόσβαση στο περιεχόµενο και στην 
εφαρµογή Προγραµµάτων ή συστηµάτων 
επαγγελµατικού προσανατολισµού και 
επαναπροσανατολισµού κάθε τύπου και 
βαθµίδας,  
επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης, 

absence. 
c) The above protection applies to working 
parents who make use of parental 
leave child-rearing. 
d) Less favorable treatment of women during 
pregnancy and maternity in 
notion of presidential decrees 176/1997 and 
41/2003, or parents due to parental leave 
parenting or child care, maternity leave 
constitutes discrimination within the meaning of 
this Act. 
Article 6 
Career guidance and 
training and epimorfosiApagorefetai any form 
direct or indirect sex discrimination or because 
of family 
situation as regards: 
a) access to content and application programs or 
systems 
guidance and redirection of any type and grade, 
vocational training and adult education, 
apprenticeship training, education 
occupation, outreach, information and 
information 
workers or their families and general programs 
that help 
spiritual, economic and social progress and 
development, including 
practical work or work experience and 
probationary 
b) determining the conditions and participation 
in examinations to obtain or 
award diplomas, certificates or other 
qualifications or licenses to practice, 
and to grant scholarships and educational 
licenses or the provision 
student or other related benefits. 
Article 7 
Equal pay 
1. Men and women are entitled to equal pay for 
equal work. 
2. For the purposes of this Article, 'pay' means all 
kinds of salaries 
and salaries and all other benefits granted 
directly or indirectly from any source, in 
cash or in kind by the employer to the employee, 
or due to the occasion 
employment of the latter. 
3. a} When a job classification system for 
determining the 
fees, this system should be based on common 



µαθητείας, µετεκπαίδευσης,  εκπαίδευσης για 
αλλαγή επαγγέλµατος,  λαϊκής επιµόρφωσης,  
ενηµέρωσης και πληροφόρησης των 
εργαζοµένων ή των οικογενειών τους και γενικά 
προγραµµάτων που συντελούν στην 
πνευµατική,  οικονοµική και κοινωνική τους 
εξέλιξη και ανάπτυξη,  περιλαµβανοµένης της 
απόκτησης πρακτικής ή εργασιακής εµπειρίας 
και της δοκιµαστικής υπηρεσίας,  
β)  στον καθορισµό των προϋποθέσεων και στη 
συµµετοχή σε εξετάσεις απόκτησης ή 
απονοµής διπλωµάτων, πιστοποιητικών ή 
άλλων τίτλων ή αδειών ασκήσεως 
επαγγέλµατος,  
καθώς και στη χορήγηση υποτροφιών και 
εκπαιδευτικών αδειών ή στην παροχή 
σπουδαστικών ή άλλων συναφών 
ευεργετηµάτων.  
Άρθρο 7  
Ισότητα αµοιβών 
1. Άνδρες και γυναίκες δικαιούνται ίση αµοιβή 
για ίσης αξίας εργασία.  
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως  
«αµοιβή» νοούνται οι πάσης φύσεως  µισθοί 
και αποδοχές και όλα τα άλλα οφέλη που 
παρέχονται άµεσα ή έµµεσα από κάθε πηγή, σε 
χρήµατα ή σε είδος,  από τον εργοδότη στον 
εργαζόµενο,  εξαιτίας ή και  µε αφορµή την 
απασχόληση του τελευταίου.  
3.  α}  Όταν χρησιµοποιείται σύστηµα 
επαγγελµατικής κατάταξης για τον καθορισµό 
των 
αµοιβών,  το σύστηµα αυτό πρέπει να βασίζεται 
σε κοινά κριτήρια για εργαζόµενους άνδρες 
και γυναίκες και να επιβάλλεται κατά τρόπο που 
να αποκλείει τις διακρίσεις που βασίζονται 
στο φύλο.  
β)  Κατά το σχεδιασµό και την εφαρµογή 
συστηµάτων αξιολόγησης του προσωπικού που 
συνδέονται  µε τη  µισθολογική εξέλιξή του, 
πρέπει να τηρείται η αρχή της ίσης  
µεταχείρισης 
και να µην επιτρέπεται διάκριση λόγω φύλου ή 
οικογενειακής κατάστασης.  
4. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 
527 της 24/26.11.1984 (ΦΕΚ 184 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, 
τροποποιείται ως εξής:  
 «Αν η επιµέλεια των παιδιών έχει ανατεθεί  µε 
δικαστική απόφαση σε τρίτο πρόσωπο,  το 
επίδοµα καταβάλλεται στο τρίτο αυτό πρόσωπο, 

criteria for both men 
and women and so drawn as to exclude any 
discrimination based 
of sex. 
b) The design and implementation of evaluation 
systems for staff 
associated with the wage evolution, must 
respect the principle of equal treatment 
and to prevent discrimination based on sex or 
marital status. 
4. Subparagraph d of paragraph 4 of Article 1 of 
Presidential Decree 527 of 24/26.11.1984 
(Government Gazette A 184), as 
amended, supplemented and is amended as 
follows: 
 "If child custody is awarded by a court decision 
in the third person 
allowance payable to the third person, even if 
not working " 
Article 8 
Professional development 
Any form of direct or indirect discrimination 
based on sex or family 
status of the employee regarding the terms, 
conditions and employment 
employment, promotion, and designing and 
implementing systems 
personnel evaluation. 
Article 9 
Termination of employment 
and of employment relationship 
Prohibited a complaint or otherwise termination 
of employment and 
employment is ceased, and any adverse 
treatment and a) on grounds of sex or 
marital status, b) when is vindictive attitude of 
the employer's failure 
endotikotitas worker in a sexual or other 
harassment against him, according 
with the definitions in Article 3 of this Act, c) 
when a reaction 
employer because of their testimony or any 
other action before a worker 
court or other authority, involving the 
application of this or other law. 
Article 10 Participation in clubs and associations 
Any form of direct or indirect discrimination 
based on sex or marital 
situation in terms of membership or 
participation in clubs or associations 
workers or employers, or any professional 



έστω και αν δεν εργάζεται»  
Άρθρο 8  
Επαγγελµατική εξέλιξη 
Απαγορεύεται κάθε  µορφής άµεση ή έµµεση 
διάκριση λόγω του φύλου ή της οικογενειακής 
κατάστασης του εργαζοµένου όσον αφορά 
στους όρους,  στις συνθήκες απασχόλησης και 
εργασίας,  στις προαγωγές,  καθώς και στο 
σχεδιασµό και την εφαρµογή συστηµάτων 
αξιολόγησης προσωπικού.  
Άρθρο 9  
Λύση της σχέσεως εργασίας 
και της υπαλληλικής σχέσεως 
Απαγορεύεται η καταγγελία ή η  µε 
οποιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσεως 
εργασίας και της 
υπαλληλικής σχέσεως, καθώς και κάθε άλλη 
δυσµενής µεταχείριση και α) για λόγους φύλου 
ή 
οικογενειακής κατάστασης, β) όταν συνιστά 
εκδικητική συµπεριφορά του εργοδότη, λόγω  
µη 
ενδοτικότητας του εργαζοµένου σε σεξουαλική 
ή άλλη παρενόχληση σε βάρος του, σύµφωνα 
µε τους ορισµούς του άρθρου 3  του παρόντος 
νόµου,  γ)  όταν γίνεται ως αντίδραση του 
εργοδότη εξαιτίας της  µαρτυρίας ή 
οποιασδήποτε άλλης ενέργειας εργαζοµένου 
ενώπιον 
δικαστηρίου ή άλλης αρχής, που άπτεται της 
εφαρµογής του παρόντος ή άλλου νόµου.  
Άρθρο 10 Συµµετοχή σε σωµατεία και ενώσεις 
Απαγορεύεται κάθε  µορφής άµεση ή έµµεση 
διάκριση λόγω φύλου ή οικογενειακής 
κατάστασης όσον αφορά στην ιδιότητα του  
µέλους ή στη συµµετοχή σε σωµατεία ή ενώσεις 
εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε οποιοδήποτε 
επαγγελµατικό σωµατείο, περιλαµβανοµένων 
των πλεονεκτηµάτων που χορηγούνται από 
τέτοια σωµατεία ή ενώσεις.  Επιτρέπεται η 
διατήρηση ή ίδρυση οργανώσεων προσώπων 
του ενός  µόνο φύλου, εφόσον κύριος σκοπός 
τους είναι η προώθηση της ίσης µεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών.  
Άρθρο 11  
Υποχρέωση πληροφόρησης 
και παροχής στοιχείων 
1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν να 
ενηµερώνουν τα µέλη τους για το περιεχόµενο 
του παρόντος νόµου και για τα  µέτρα που 
λαµβάνονται για την εφαρµογή του και για την 

association, including 
the benefits provided by such organizations or 
associations. Allowed 
maintaining or organizations of persons of one 
sex where their main goal 
is the promotion of equal treatment between 
men and women. 
Article 11 
Duty to disclose 
and reporting 
1. Trade unions should inform their members 
about the content 
of this Act and the measures taken to implement 
and 
ensuring the principle of equal pay and equal 
treatment of both sexes. 
2. Employers are required to facilitate the trade 
unions in 
notification is made either in writing, on bulletin 
boards located in 
business, either orally or by distribution of 
leaflets in the workplace, except 
years of employment, or other appropriate 
means. 
3. Employers are required to promote equality 
between men and women in 
Working in a planned and systematic. For this 
purpose, should be 
regularly provide relevant information to 
employees, representatives 
and the competent bodies of Articles 13 and 15 
of this Law, when they 
requested of them. Such information may 
include data on the proportion 
men and women at different organizational 
levels of service employment and 
the measures may, intend to take to improve the 
situation in 
collaboration with employee representatives. 
4. The services of the Ministry of Employment 
and Social Protection are required to 
provide trade unions and employees, 
individually, each 
information and data referred to matters 
governed by this Law. 
Article 12 
Redress 
1. Any person aggrieved by the failure of the 
principle of equal 
treatment, even if the relationship in which 
allegedly occurred the 



εξασφάλιση της αρχής της ισότητας αµοιβής και 
ίσης µεταχείρισης των δύο φύλων.  
2.  Οι εργοδότες υποχρεούνται να διευκολύνουν 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στην 
ενηµέρωση αυτή, που γίνεται είτε εγγράφως, σε 
πίνακες ανακοινώσεων που βρίσκονται στην 
επιχείρηση,  είτε προφορικά είτε  µε διανοµή 
εντύπων στους χώρους εργασίας,  εκτός του 
χρόνου απασχόλησης, ή µε άλλο πρόσφορο 
τρόπο.  
3.  Οι εργοδότες οφείλουν να προάγουν την 
ισότητα ανδρών και γυναικών στον χώρο 
εργασίας  µε τρόπο προγραµµατισµένο και 
συστηµατικό.  Για το σκοπό αυτόν, θα πρέπει να 
παρέχουν τακτικά τις κατάλληλες πληροφορίες 
στους εργαζόµενους,  στους εκπροσώπους 
τους και στους αρµόδιους φορείς των άρθρων 
13  και 15  του παρόντος νόµου,  όταν αυτές 
τους ζητούνται. Οι πληροφορίες αυτές  µπορεί 
να περιλαµβάνουν στοιχεία για την αναλογία 
ανδρών και γυναικών στα διάφορα επίπεδα 
οργάνωσης του φορέα απασχόλησης, καθώς και 
για τα  µέτρα που ενδεχοµένως, προτίθενται να 
λάβουν για τη βελτίωση της κατάστασης, σε 
συνεργασία µε τους εκπροσώπους των 
εργαζοµένων.  
4. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας υποχρεούνται να 
παρέχουν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και 
στους εργαζοµένους,  ατοµικά,  κάθε 
πληροφορία και στοιχείο που αναφέρεται στα 
θέµατα που ρυθµίζονται µε τον παρόντα νόµο.  
Άρθρο 12  
Έννοµη προστασία 
1.  Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι ζηµιώθηκε 
από τη  µη τήρηση της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης,  ακόµη και αν η σχέση στο 
πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι σηµειώθηκε η 
διάκριση έχει λήξει,  έχει δικαίωµα δικαστικής 
προστασίας,  καθώς και δικαίωµα διοικητικής 
προσφυγής ενώπιον των αρµόδιων αρχών,  
συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών 
διαµεσολάβησης από τον φορέα του άρθρου 13  
του παρόντος νόµου, για την πραγµάτωση 
των εκ του παρόντος νόµου υποχρεώσεων. Η 
άσκηση των δικαιωµάτων αυτών δεν θίγει τις 
προβλεπόµενες προθεσµίες δικαστικής και 
διοικητικής προσφυγής.  
2.  Συνδικαλιστικά σωµατεία,  άλλα νοµικά 
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων,  που έχουν 
συναφές έννοµο συµφέρον, βάσει του σκοπού 

distinction has been terminated has the right to 
judicial protection and the right to 
administrative 
appeal before the competent authorities, 
including procedures 
mediation by the institution of Article 13 hereof, 
in achieving 
ex hereof obligations. The exercise of these 
rights does not affect 
deadlines judicial and administrative 
proceedings. 
2. Unions, other legal persons and associations 
who have 
related interest, of purpose, may, with the 
consent of the complainant 
breach of the principle of equal treatment 
between men and women in this 
law to engage in name appeal before the 
competent administrative or 
independent authorities, as well as to intervene 
in the defense. They can also 
exercise intervention in favor of this court. 
Article 13 
Body monitoring the implementation of the 
principle 
equal treatment of men and women 
1. Body monitoring the implementation of the 
principle of equal treatment between men and 
women in the scope and definitions of this law is 
defined as 
Ombudsman. 2. In paragraph 1 of Article 1 of 
n.3094/2003 (GG 10 A) is added last 
paragraph as follows: 
"The Ombudsman is appointed and body 
monitoring implementation, the 
private and public sectors, the principle of equal 
treatment between men and women 
regards access to employment, vocational 
training and promotion and 
working conditions, pursuant to Article 1 § 7 of 
Directive 2002/73/EC and 
new Article 8a of Directive 76/207/EEC. " 
3. The first sentence of paragraph 2 of Article 1 
of Law 3094/2003 is replaced 
follows: 
"The Ombudsman is assisted by six (6) Deputy 
Ombudsmen. The Ombudsman 
Citizen Deputy Ombudsmen shall have the tasks 
of the Ombudsman for 
Children and monitoring the implementation of 
the principle of equal treatment 



τους, µπορούν, µε τη συναίνεση του θιγοµένου 
από παραβίαση της αρχής της ίσης  
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά τον 
παρόντα 
νόµο,  να ασκούν στο όνοµά του προσφυγή 
ενώπιον των αρµόδιων διοικητικών ή 
ανεξάρτητων αρχών, ως και να παρεµβαίνουν 
προς υπεράσπισή του. Επίσης, µπορούν να 
ασκήσουν παρέµβαση υπέρ αυτού ενώπιον των 
δικαστηρίων.  
Άρθρο 13  
Φορέας παρακολούθησης της εφαρµογής της 
αρχής 
της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών 
1.  Φορέας παρακολούθησης της εφαρµογής της 
αρχής της ίσης  µεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών στο πεδίο εφαρµογής και κατά τους 
ορισµούς του παρόντος νόµου ορίζεται ο 
Συνήγορος του Πολίτη. 2.  Στην παράγραφο 1  
του άρθρου 1  του ν.3094/2003 (ΦΕΚ 10  Α΄)  
προστίθεται τελευταίο 
εδάφιο ως εξής:  
«Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται και φορέας 
παρακολούθησης της εφαρµογής,  στον 
ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα,  της αρχής της ίσης  
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον 
αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην 
επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη και 
στις συνθήκες εργασίας, κατ’ εφαρµογή του 
άρθρου 1 παρ. 7 της Οδηγίας 2002/73/ΕΚ και 
του 
νέου άρθρου 8α της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ.»  
3.  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2  του 
άρθρου 1  του ν. 3094/2003  αντικαθίσταται ως 
εξής:  
«Ο Συνήγορος του Πολίτη επικουρείται από έξι 
(6) Βοηθούς Συνηγόρους. Ο Συνήγορος του 
Πολίτη αναθέτει σε Βοηθούς Συνηγόρους την 
εκτέλεση των καθηκόντων του Συνηγόρου για 
το Παιδί,  καθώς και την παρακολούθηση της 
εφαρµογής της αρχής της ίσης  µεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών, κατά την πρώτη 
παράγραφο του άρθρου αυτού.»  
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 
3094/2003, προστίθεται προτελευταίο εδάφιο 
ως 
εξής:  
«Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,  
συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζών,  
υπάγονται στην αρµοδιότητα του Συνηγόρου 
του Πολίτη για την εκπλήρωση της κατά την 

men and women in the first paragraph of this 
section. " 
4. In paragraph 1 of Article 3 of Law 3094/2003, 
inserted as the penultimate paragraph 
follows: 
"Natural or legal persons of private law, 
including banks, 
within the jurisdiction of the Ombudsman in 
carrying on 
paragraph 1 of Article 1 of this mission as a body 
monitoring the implementation 
the principle of equal treatment between men 
and women, under Directive 2002/73/EC, as 
incorporated into Greek law. " 
5. Where in Articles 1 through 4 of Law 
3094/2003 indicating the terms "public services" 
or 'official' add 'and private / individual to 
monitor the implementation 
Directive 2002/73/EC, as incorporated into 
Greek law. " 
6. The last sentence of paragraph 2 of Article 3 of 
Law 3094/2003 is replaced 
follows: 
"We are also subject to the jurisdiction of 
matters relating to service 
staffing situation of public services, except in 
cases where the 
Ombudsman acts as a promoter of the principle 
of equal treatment 
irrespective of racial or ethnic origin, religion or 
belief, 
age, disability or sexual orientation, and in cases 
where it acts 
as a body monitoring the implementation of the 
principle of equal treatment between men and 
women, according to Directive 2002/73/EC, as 
incorporated into Greek law. " 
7. For the purposes of functions of the body 
monitoring the implementation of the principle 
equal treatment of men and women are 
recommended to the Ombudsman five (5) 
positions of specialists, the filling of which is in 
accordance with the provisions of 
Article 5 of Law 3094/2003 and Article 4 of Law 
3051/2002 (Government Gazette 220 A). In 
positions 
paragraph 1 of Article 8 of Law 2623/1998 
(Government Gazette 139 A), as applicable, add 
one (1) additional 
position needs Deputy Ombudsman. 
8. Each public authority receives complaints or 



παράγραφο 1  του άρθρου 1  αποστολής αυτού 
ως φορέα παρακολούθησης της εφαρµογής 
της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών, βάσει της Οδηγίας 2002/73/ΕΚ, όπως 
ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη.»  
5. Όπου στα άρθρα 1 έως και 4 του ν. 3094/2003 
αναφέρονται οι όροι «δηµόσιες Υπηρεσίες»  
ή  «υπάλληλος», προστίθεται  «και ιδιώτες / 
ιδιώτης για την παρακολούθηση της εφαρµογής 
της Οδηγίας 2002/73/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκε 
στην ελληνική έννοµη τάξη».  
6. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του 
άρθρου 3 του ν. 3094/2003 αντικαθίσταται ως 
εξής:  
«∆εν υπάγονται επίσης στην αρµοδιότητά του 
θέµατα που αφορούν στην υπηρεσιακή 
κατάσταση του προσωπικού των δηµοσίων 
υπηρεσιών, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ο 
Συνήγορος του Πολίτη ενεργεί ως φορέας 
προώθησης της αρχής της ίσης  µεταχείρισης,  
ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,  
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,  
ηλικίας, αναπηρίας ή γενετήσιου 
προσανατολισµού, καθώς και στις περιπτώσεις 
όπου ενεργεί 
ως φορέας παρακολούθησης της εφαρµογής της 
αρχής της ίσης  µεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών, βάσει της Οδηγίας 2002/73/ΕΚ, όπως 
ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη.»  
7.  Για τις ανάγκες των καθηκόντων του φορέα 
παρακολούθησης της εφαρµογής της αρχής 
της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών, 
συνιστώνται στον Συνήγορο του Πολίτη πέντε (5)  
θέσεις ειδικών επιστηµόνων,  η πλήρωση των 
οποίων γίνεται σύµφωνα  µε τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του ν. 3094/2003 και του άρθρου 4 
του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄). Στις θέσεις της 
παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 
Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται µία (1) ακόµη 
θέση για τις ανάγκες Βοηθού Συνηγόρου.  
8.  Κάθε δηµόσια αρχή που δέχεται καταγγελίες 
ή κοινοποιούνται σε αυτήν πληροφορίες 
σχετικά  µε την εφαρµογή του παρόντος νόµου,  
τις διαβιβάζει στον Συνήγορο του Πολίτη.  
Όσον αφορά στο πεδίο αρµοδιότητας του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας  (Σ.ΕΠ.Ε.),  οι 
κατά τόπον επιθεωρητές εργασίας 
επιλαµβάνονται των καταγγελιών που 
στηρίζονται στον 
παρόντα νόµο και ενηµερώνουν άµεσα τον 
Συνήγορο του Πολίτη,  υπέχουν δε την 

information communicated to it 
on the application hereof, shall forward to the 
Ombudsman. 
Regarding the competence of the Labour 
Inspectorate (SEPE), the 
territorial inspectors dealing with complaints 
based on 
this Act and shall direct the Ombudsman, and 
the incumbent 
obligation to submit the results of the 
inspection, subject, in 
each case, the jurisdiction of the Ombudsman 
for private research and 
shaping the final outcome of the complaint. 
9. If we find a violation of this Act, the 
Ombudsman 
mediate in every expedient way to overcome the 
challenge of equal treatment. 
If mediation is to remove the infection did not 
yield satisfactory 
results, the Ombudsman shall communicate the 
final outcome of the material 
responsible entity to conduct the disciplinary or 
the ratification of competence and relevant 
update of the Ombudsman. 
Article 10 Participation in clubs and associations 
Any form of direct or indirect discrimination 
based on sex or marital 
situation in terms of membership or 
participation in clubs or associations 
workers or employers, or any professional 
association, including 
the benefits provided by such organizations or 
associations. Allowed 
maintaining or organizations of persons of one 
sex where their main goal 
is the promotion of equal treatment between 
men and women. 
Article 11 
Duty to disclose 
and reporting 
1. Trade unions should inform their members 
about the content 
of this Act and the measures taken to implement 
and 
ensuring the principle of equal pay and equal 
treatment of both sexes. 
2. Employers are required to facilitate the trade 
unions in 
notification is made either in writing, on bulletin 
boards located in 



υποχρέωση να του υποβάλουν τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου τους,  
επιφυλασσοµένης,  σε 
κάθε περίπτωση,  της αρµοδιότητας του 
Συνηγόρου του Πολίτη προς ιδίαν έρευνα και 
διαµόρφωση του τελικού πορίσµατος επί της 
καταγγελίας.  
9. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση 
του παρόντος νόµου, ο Συνήγορος του Πολίτη 
διαµεσολαβεί  µε κάθε πρόσφορο τρόπο για την 
άρση της προσβολής της ίσης  µεταχείρισης.  
Εφόσον η διαµεσολάβηση προς άρση της 
προσβολής δεν επιφέρει ικανοποιητικά 
αποτελέσµατα,  ο Συνήγορος του Πολίτη 
διαβιβάζει το τελικό του πόρισµα στον καθ’  
ύλην 
αρµόδιο φορέα για την άσκηση της πειθαρχικής 
ή και κυρωτικής αρµοδιότητας και τη σχετική 
ενηµέρωση του Συνηγόρου του Πολίτη.  
10. Ο Συνήγορος του Πολίτη, µαζί µε την ετήσια 
έκθεσή του το Μάρτιο κάθε έτους, υποβάλλει 
στη Βουλή των Ελλήνων και ειδική έκθεση για 
την εφαρµογή του παρόντος νόµου, η οποία 
περιλαµβάνει και τις τυχόν υποθέσεις που 
ενέχουν διάκριση εις βάρος του ενός φύλου στα 
θέµατα της Οδηγίας και εισηγήσεις µέτρων για 
την εξάλειψη των διακρίσεων αυτών. Η έκθεση 
αυτή κοινοποιείται,  πέραν των οριζοµένων στο 
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5  του 
άρθρου 3 του ν. 3094/2003, και στη Γενική 
Γραµµατεία Ισότητας, η οποία τεκµηριώνει, 
βάσει 
αυτών των στοιχείων, τις εισηγήσεις και 
παρεµβάσεις της, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς 
της 
για την παρακολούθηση της εφαρµογής της 
νοµοθεσίας για την ισότητα των φύλων και 
τηνπροώθηση νοµοθετικών  µέτρων για την 
ουσιαστική πραγµατοποίησή της.  Η Γενική 
Γραµµατεία Ισότητας συνεργάζεται  µε τον 
Συνήγορο του Πολίτη και το Υπουργείο 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας προς 
ενηµέρωση και διάδοση των καλών 
πρακτικών ίσης  µεταχείρισης και για τη 
διοργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων για 
θέµατα 
ισότητας των φύλων στην απασχόληση,  την 
εργασία και εν γένει την επαγγελµατική 
δραστηριότητα.  
Άρθρο 14  
Τµήµα Ισότητας των Φύλων 

business, either orally or by distribution of 
leaflets in the workplace, except 
years of employment, or other appropriate 
means. 
3. Employers are required to promote equality 
between men and women in 
Working in a planned and systematic. For this 
purpose, should be 
regularly provide relevant information to 
employees, representatives 
and the competent bodies of Articles 13 and 15 
of this Law, when they 
requested of them. Such information may 
include data on the proportion 
men and women at different organizational 
levels of service employment and 
the measures may, intend to take to improve the 
situation in 
collaboration with employee representatives. 
4. The services of the Ministry of Employment 
and Social Protection are required to 
provide trade unions and employees, 
individually, each 
information and data referred to matters 
governed by this Law. 
Article 12 
Redress 
1. Any person aggrieved by the failure of the 
principle of equal 
treatment, even if the relationship in which 
allegedly occurred the 
distinction has been terminated has the right to 
judicial protection and the right to 
administrative 
appeal before the competent authorities, 
including procedures 
mediation by the institution of Article 13 hereof, 
in achieving 
ex hereof obligations. The exercise of these 
rights does not affect 
deadlines judicial and administrative 
proceedings. 
2. Unions, other legal persons and associations 
who have 
related interest, of purpose, may, with the 
consent of the complainant 
breach of the principle of equal treatment 
between men and women in this 
law to engage in name appeal before the 
competent administrative or 
independent authorities, as well as to intervene 



του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας 
1.  Το Τµήµα Ισότητας των Φύλων του Ανωτάτου 
Συµβουλίου Εργασίας της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας συγκροτείται:  
α) από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως 
Πρόεδρο,  ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύµατος αναπληρώνεται από τον Γενικό 
∆ιευθυντή Εργασίας,  
β)  από έναν εκπρόσωπο της Γενικής 
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων του 
Υπουργείου 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης, µε τον αναπληρωτή του,  
γ)  από έναν ανώτερο υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης 
Όρων Εργασίας του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µε 
τον αναπληρωτή του,  
δ)  από έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων  µε 
τον αναπληρωτή του,  όπως υποδεικνύεται 
από τους φορείς τους και 
ε) από έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών  µε τον 
αναπληρωτή του, όπως υποδεικνύεται από 
τους φορείς τους.  
Εισηγητής είναι ο κατά περίπτωση αρµόδιος 
υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Όρων Εργασίας,  
Τµήµα Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.  
Τα  µέλη του Τµήµατος,  τακτικά και 
αναπληρωµατικά,  και ο γραµµατέας του 
ορίζονται  µε 
απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας.  
2. Η λειτουργία του Τµήµατος, η απαρτία και η 
θητεία των  µελών διέπονται από τις διατάξεις 
που ισχύουν για το Ανώτατο Συµβούλιο 
Εργασίας  (ν. 3239/1955, όπως τροποποιήθηκε 
από 
το ν.δ. 184/1969 (ΦΕΚ 85 Α΄) και Π.δ. 368/1989 
(ΦΕΚ 163 Α΄)).  
3. Το Τµήµα γνωµοδοτεί για σχέδια νόµων, 
διοικητικών πράξεων και γενικά για θέµατα που 
αναφέρονται στην εφαρµογή της αρχής της 
ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις,  
εφόσον παραπέµπονται σε αυτό από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες.  
Άρθρο 15  
Θέµατα αρµοδιοτήτων Υπηρεσιών του 
Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

in the defense. They can also 
exercise intervention in favor of this court. 
Article 13 
Body monitoring the implementation of the 
principle 
equal treatment of men and women 
1. Body monitoring the implementation of the 
principle of equal treatment between men and 
women in the scope and definitions of this law is 
defined as 
Ombudsman. 2. In paragraph 1 of Article 1 of 
n.3094/2003 (GG 10 A) is added last 
paragraph as follows: 
"The Ombudsman is appointed and body 
monitoring implementation, the 
private and public sectors, the principle of equal 
treatment between men and women 
regards access to employment, vocational 
training and promotion and 
working conditions, pursuant to Article 1 § 7 of 
Directive 2002/73/EC and 
new Article 8a of Directive 76/207/EEC. " 
3. The first sentence of paragraph 2 of Article 1 
of Law 3094/2003 is replaced 
follows: 
"The Ombudsman is assisted by six (6) Deputy 
Ombudsmen. The Ombudsman 
Citizen Deputy Ombudsmen shall have the tasks 
of the Ombudsman for 
Children and monitoring the implementation of 
the principle of equal treatment 
men and women in the first paragraph of this 
section. " 
4. In paragraph 1 of Article 3 of Law 3094/2003, 
inserted as the penultimate paragraph 
follows: 
"Natural or legal persons of private law, 
including banks, 
within the jurisdiction of the Ombudsman in 
carrying on 
paragraph 1 of Article 1 of this mission as a body 
monitoring the implementation 
the principle of equal treatment between men 
and women, under Directive 2002/73/EC, as 
incorporated into Greek law. " 
5. Where in Articles 1 through 4 of Law 
3094/2003 indicating the terms "public services" 
or 'official' add 'and private / individual to 
monitor the implementation 
Directive 2002/73/EC, as incorporated into 
Greek law. " 



1. Τµήµα Ισότητας των Φύλων 
Στο Τµήµα Ισότητας των Φύλων της ∆ιεύθυνσης 
Όρων Εργασίας του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
ανήκουν:  
α.  η επεξεργασία σχεδίων νόµων και 
κανονιστικών διοικητικών πράξεων που 
αναφέρονται 
στην ισότητα των φύλων στις εργασιακές 
σχέσεις,  σε συνεργασία  µε τη Γενική 
Γραµµατεία 
Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
β.  η παρακολούθηση των συλλογικών 
συµβάσεων εργασίας,  των διαιτητικών 
αποφάσεων,  
των εσωτερικών κανονισµών προσωπικού και 
των εν γένει πρακτικών στο χώρο εργασίας ως 
προς την τήρηση της αρχής της ίσης  
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών και την 
υιοθέτηση 
θετικών δράσεων στο πλαίσιο αυτής.  Για το 
σκοπό αυτόν συνεργάζεται  µε κάθε αρµόδια 
Υπηρεσία συµπεριλαµβανοµένων του Σ.ΕΠ.Ε.  
και του Οργανισµού Μεσολάβησης και 
∆ιαιτησίας  (Ο.ΜΕ.∆.),  οι οποίες υποχρεούνται 
να αποστέλλουν σε αυτό όλα τα σχετικά 
στοιχεία,  λαµβάνει δε υπ’  όψιν σχετικές 
απόψεις,  πληροφορίες ή στοιχεία των 
κοινωνικών 
εταίρων 
γ. η συλλογή στοιχείων και στατιστικών 
δεδοµένων για τη θέση των εργαζοµένων και 
των δύο 
φύλων στην Ελλάδα και η παρακολούθηση της 
εφαρµογής ειδικών θετικών  µέτρων για την 
προώθηση της ισότητας ευκαιριών για τα δύο 
φύλα και την εξάλειψη των ανισοτήτων στις 
εργασιακές σχέσειςδ. η ενηµέρωση σχετικά  µε 
τις  «καλές πρακτικές» στα θέµατα που ρυθµίζει 
ο παρών νόµος.  
Για το σκοπό αυτόν, ζητούνται σχετικές 
πληροφορίες και στοιχεία από ∆ηµόσιες 
Υπηρεσίες,  
Ανεξάρτητες Αρχές, ∆ιαχειριστικές Αρχές 
κοινοτικών και άλλων πόρων ή από άλλον 
αρµόδιο 
φορέα 
ε.  η ενηµέρωση των εργοδοτών,  των 
εργαζοµένων,  των συνδικαλιστικών και των  µη 
κυβερνητικών Οργανώσεων που ασχολούνται µε 

6. The last sentence of paragraph 2 of Article 3 of 
Law 3094/2003 is replaced 
follows: 
"We are also subject to the jurisdiction of 
matters relating to service 
staffing situation of public services, except in 
cases where the 
Ombudsman acts as a promoter of the principle 
of equal treatment 
irrespective of racial or ethnic origin, religion or 
belief, 
age, disability or sexual orientation, and in cases 
where it acts 
as a body monitoring the implementation of the 
principle of equal treatment between men and 
women, according to Directive 2002/73/EC, as 
incorporated into Greek law. " 
7. For the purposes of functions of the body 
monitoring the implementation of the principle 
equal treatment of men and women are 
recommended to the Ombudsman five (5) 
positions of specialists, the filling of which is in 
accordance with the provisions of 
Article 5 of Law 3094/2003 and Article 4 of Law 
3051/2002 (Government Gazette 220 A). In 
positions 
paragraph 1 of Article 8 of Law 2623/1998 
(Government Gazette 139 A), as applicable, add 
one (1) additional 
position needs Deputy Ombudsman. 
8. Each public authority receives complaints or 
information communicated to it 
on the application hereof, shall forward to the 
Ombudsman. 
Regarding the competence of the Labour 
Inspectorate (SEPE), the 
territorial inspectors dealing with complaints 
based on 
this Act and shall direct the Ombudsman, and 
the incumbent 
obligation to submit the results of the 
inspection, subject, in 
each case, the jurisdiction of the Ombudsman 
for private research and 
shaping the final outcome of the complaint. 
9. If we find a violation of this Act, the 
Ombudsman 
mediate in every expedient way to overcome the 
challenge of equal treatment. 
If mediation is to remove the infection did not 
yield satisfactory 



την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών 
και γυναικών,  σχετικά  µε τα  µέτρα που 
λαµβάνονται για την ισότητα των φύλων στις 
εργασιακές σχέσεις.  
Εκπρόσωπος του Τµήµατος Ισότητας των Φύλων  
µετέχει στις ελληνικές,  ευρωπαϊκές και 
διεθνείς επιτροπές και οµάδες εργασίας, 
σχετικά µε τα αντικείµενα αρµοδιότητάς του.  
2. Μονάδα Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης 
Το β΄ εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 
του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α΄) αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:  
«Η Μονάδα Ανάλυσης και Τεκµηρίωσης έχει ως 
έργο την παρακολούθηση των πολιτικών 
απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και 
ισότητας των φύλων και την κατάρτιση µελετών 
και 
εκθέσεων για τα θέµατα αυτά και γενικώς την 
επιστηµονική και γραµµατειακή υποστήριξη του 
Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων για την 
προώθηση του έργου του.»  
3. Γραφεία Ισότητας των Φύλων 
Στα Γραφεία Ισότητας των Φύλων που 
λειτουργούν στα Τµήµατα Κοινωνικής 
Επιθεώρησης 
Εργασίας του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας 
του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, προστίθενται και οι 
ακόλουθες αρµοδιότητες:  
α) η ενηµέρωση και η συνεργασία µε τον 
Συνήγορο του Πολίτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των 
παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 13 του 
παρόντος νόµου 
β)  η ενηµέρωση του Τµήµατος Ισότητας των 
Φύλων της ∆ιεύθυνσης Όρων Εργασίας του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας για θέµατα του παρόντος νόµου.  
γ)  η συνεργασία  µε το Τµήµα Ισότητας των 
Φύλων της ∆ιεύθυνσης Όρων Εργασίας του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας,  τον Συνήγορο του Πολίτη και τη 
Γενική Γραµµατεία Ισότητας, για την ενηµέρωση 
και για την εφαρµογή από τους Κοινωνικούς 
Επιθεωρητές Εργασίας των ρυθµίσεων του 
παρόντος.  Για το σκοπό αυτόν,  τα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία τηρούνται ανά φύλο.  
4.  Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας  µπορούν να 
ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα Οργάνωσης και 
λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου 

results, the Ombudsman shall communicate the 
final outcome of the material 
responsible entity to conduct the disciplinary or 
the ratification of competence and relevant 
update of the Ombudsman. 
10. The Ombudsman, together with the annual 
report in March of each year, submit 
the Greek Parliament and a special report on the 
implementation of this law, which 
include any cases involving discrimination 
against one sex in 
aspects of the Directive and suggest measures to 
eliminate discrimination. The report 
shall be notified in addition to those specified in 
the last sentence of paragraph 5 of 
Article 3 of Law 3094/2003, and the General 
Secretariat for Equality, which documents the 
basis 
these data, suggestions and interventions, as 
part of its responsibility 
for monitoring the implementation of legislation 
on gender equality and tinproothisi legislative 
measures for the effective realization. The 
General 
Secretariat cooperates with the Equality 
Ombudsman and the Ministry 
Employment and Social Protection for 
information and dissemination of good 
practice of equal treatment and to organize 
training seminars on issues 
gender equality in employment, work and 
general vocational 
activity. 
Article 14 
Department of Gender Equality 
Supreme Labour Council 
1. The Department of Gender Equality of the 
Supreme Council of the Central Labour 
Office of the Ministry of Employment and Social 
Protection established: 
a) the Secretary of the Ministry of Employment 
and Social Protection, as 
President, who in his absence or substituted by 
the General 
Director of Labour, 
b) a representative of the General Secretariat for 
Gender Equality of the Ministry 
Interior, Public Administration and 
Decentralization, with his deputy, 
c) an officer of the Directorate of the Ministry of 
Labour Conditions 



που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.  
Άρθρο 16  
∆ιοικητικές και ποινικές κυρώσεις 
1.  Η παραβίαση της κατά τον παρόντα νόµο 
απαγόρευσης διακρίσεων λόγω φύλου γεννά,  
εκτός των άλλων, και αξίωση προς πλήρη 
αποζηµίωση του θύµατος, η οποία θα καλύπτει 
την 
υλική και ηθική βλάβη και κάθε θετική ή 
αποθετική ζηµία.  Οι διαφορές της παρούσας 
παραγράφου εκδικάζονται κατά τη διαδικασία 
των εργατικών διαφορών.  
2.  Η παραβίαση της κατά τον παρόντα νόµο 
απαγόρευσης διακρίσεων λόγω φύλου από 
πρόσωπο που ενεργεί ως εργοδότης ή από τον 
ασκούντα το διευθυντικό δικαίωµα ή 
εκπρόσωπο ή προστηθέντα υπ’  αυτών,  κατά τη 
σύναψη ή άρνηση σύναψης εργασιακής 
σχέσης ή κατά τη διάρκεια,  λειτουργία,  εξέλιξη 
ή λύση αυτής,  συνιστά παραβίαση της 
εργατικής νοµοθεσίας και κατά την έννοια του 
άρθρου 16  του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205  Α΄)  
όπως ισχύει,  για την οποία επιβάλλονται οι 
προβλεπόµενες στο άρθρο αυτό διοικητικές 
κυρώσεις σύµφωνα µε τα κριτήρια της 
παραγράφου 3 αυτού.  
3. Η παραβίαση της κατά τον παρόντα νόµο 
απαγόρευσης διακρίσεων λόγω φύλου συνιστά 
πειθαρχικό παράπτωµα υπαλλήλου κατά την 
έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 του Υπαλληλικού 
Κώδικα, όπως ισχύει 
4.  Όποιος τελεί την πράξη της παραγράφου 1  
του άρθρου 337  του Ποινικού Κώδικα,  
εκµεταλλευόµενος την εργασιακή θέση του 
παθόντος ή τη θέση προσώπου που έχει 
ενταχθεί 
σε διαδικασία αναζήτησης θέσης εργασίας 
διώκεται κατ’ έγκληση και τιµωρείται  µε 
φυλάκιση 
από έξι (6) µήνες µέχρι τρία (3) έτη και µε 
χρηµατική ποινή τουλάχιστον χιλίων (1.000) 
ευρώ.  
Άρθρο 17  
Βάρος απόδειξηςΌταν ένα πρόσωπο που 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος 
νόµου ισχυρίζεται ότι 
υφίσταται  µεταχείριση που ενέχει διάκριση 
λόγω φύλου,  κατά τις ανωτέρω διατάξεις,  και 
επικαλείται, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης 
αρµόδιας αρχής, γεγονότα ή στοιχεία από τα 
οποία 

Employment and Social Protection, with his 
deputy, 
d) a representative of workers with his deputy, 
as indicated 
by operators and 
e) a representative of employers with his deputy, 
as indicated by 
their bodies. 
Rapporteur is where officer of the Directorate of 
working conditions 
Department of Gender Equality of the Ministry 
of Employment and Social Protection. 
The members of the Department, and alternates, 
and the secretary of the defined 
The Minister of Employment and Social 
Protection. 
2. The Department, the quorum and the 
appointment of members are governed by the 
provisions 
applying to the Supreme Labour Council (Law 
3239/1955, as amended by 
Legislative Decree 184/1969 (GG 85 A) and 
PD 368/1989 (GG 163 A)). 
3. The Department consulted on draft laws, 
administrative acts and general issues that 
referred to the principle of gender equality in 
employment relations, 
if they referred to it by the relevant 
departments. 
Article 15 
Issues of competence of the Ministry 
Employment and Social Protection 
1. Department of Gender Equality 
The Department of Gender Equality Directorate 
of the Ministry of Labour Conditions 
Employment and Social Protection are: 
a. the process of legislation and regulatory 
administrative acts referred 
gender equality in employment relations, in 
cooperation with the General Secretariat 
Equality of the Ministry of Interior, Public 
Administration and Decentralization 
b. monitoring of collective bargaining 
agreements, arbitration awards, 
internal personnel rules and general practices in 
the workplace as 
to the principle of equal treatment between men 
and women and the adoption 
positive action in this. For this purpose 
cooperate with each relevant 
Service including SEPE and the Organisation for 



πιθανολογείται άµεση ή έµµεση διάκριση λόγω 
φύλου, ή ότι εκδηλώθηκε σεξουαλική ή άλλη 
παρενόχληση κατά την έννοια του παρόντος 
νόµου, ο καθ’ ου φέρει το βάρος να θεµελιώσει 
στο δικαστήριο ή σε άλλη αρµόδια αρχή,  ότι 
δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης ανδρών και γυναικών.  
Η ανωτέρω ρύθµιση δεν ισχύει στην ποινική 
διαδικασία.  
Άρθρο 18  
Κοινωνικός διάλογος 
1.  Η Πολιτεία ενθαρρύνει το διάλογο  µεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων, µε σκοπό την 
προαγωγή της αρχής της ίσης  µεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την 
εργασία, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.  
2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, στο 
πλαίσιο της αποστολής της για τη διεξαγωγή 
κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της 
χώρας και ειδικότερα για θέµατα κοινωνικής 
πολιτικής,  ενθαρρύνει το διάλογο  µε τις 
οργανώσεις - µέλη της, µε σκοπό την 
ενηµέρωση,  
ευαισθητοποίηση και ενεργό συµµετοχή τους 
στην προώθηση της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης, σύµφωνα µε τους σκοπούς και 
κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου.  
Άρθρο 19  
Περιοδική ενηµέρωση της Επιτροπής 
Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τα κείµενα των νοµοθετικών και 
κανονιστικών πράξεων  µε τα  µέτρα που έχουν 
θεσπισθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του 
άρθρου 141 της Συνθήκης, καθώς και εκθέσεις 
για την εφαρµογή τους, ανά τετραετία.  
Άρθρο 20  
Καταργούµενες διατάξεις 
1.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου 
καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη 
νόµων,  διαταγµάτων,  υπουργικών αποφάσεων,  
εσωτερικών κανονισµών επιχειρήσεων που 
έχουν ισχύ νόµου ή κανονιστικής πράξης,  
καθώς και διατάξεις που ρυθµίζουν την άσκηση 
ελευθέριου επαγγέλµατος ή ανεξάρτητης 
δραστηριότητας,  εφόσον αντίκεινται στις 
διατάξεις 
του παρόντος νόµου.  
2.  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου 
καταργούνται,  επίσης,  όροι συλλογικών 
συµβάσεων εργασίας ή άλλων συλλογικών 

Mediation and 
Arbitration (O.ME.D.), which are required to 
send this all about 
information and shall take into account any 
relevant views, information or social 
partners 
c. data collection and statistical data on the 
position of workers and two 
Equality in Greece and monitoring the 
implementation of specific positive measures to 
promote equal opportunities for both sexes and 
to eliminate disparities in 
scheseisd work. information on "best practices" 
in matters governed by this Law. 
For this purpose, required information and data 
from Public Services 
Independent Authorities, Managing Authorities 
and other Community funds or other 
appropriate 
vector 
e. inform employers, employees, union and non- 
governmental organizations engaged in 
promoting equality between men 
and women on measures taken to gender in 
labor relations. 
Representative of the Department of Gender 
Equality participates in Greek, European and 
international committees and working groups 
relating to items of competence. 
2. Unit Analysis and Documentation 
In the second sentence of paragraph 4 of Article 
2 of Law 2874/2000 (Government Gazette 286 A) 
is replaced 
as follows: 
"The Analysis and Documentation Unit is tasked 
to monitor policy 
employment, social security and gender and 
development studies and 
reports on these matters and general scientific 
and secretarial support 
Council of Experts for the promotion of his work. 
" 
3. Offices Gender Equality 
Offices Gender Equality work in the Departments 
of Social Audit 
Labour Inspectorate of the Ministry of Labour 
and Employment 
Social Protection, added the following 
responsibilities: 
a) information and cooperation with the 
Ombudsman, in accordance with the provisions 



συµφωνιών,  διαιτητικών αποφάσεων του ν.  
1876/1990,  εσωτερικών κανονισµών 
επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων συµβατικής 
ισχύος,  
καθώς και ατοµικών συµβάσεων εργασίας, 
εφόσον αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.  
Άρθρο 21  
Στο άρθρο 1  του ν. 1387/1983,  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,  προστίθεται τρίτη 
παράγραφος, η οποία έχει ως εξής:  
«3. Για τον υπολογισµό του αριθµού των 
απολύσεων που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1  
και 2  του παρόντος άρθρου,  όλοι οι τρόποι 
λήξης της σύµβασης εργασίας που γίνονται  µε 
πρωτοβουλία του εργοδότη για έναν ή 
περισσότερους λόγους, οι οποίοι δεν έχουν 
σχέση  µε 
το πρόσωπο των εργαζοµένων,  εξοµοιώνονται  
µε τις απολύσεις,  υπό τον όρο ότι οι 
απολύσεις είναι τουλάχιστον πέντε.»  
Άρθρο 22 Τα άρθρα 7 και 9 του ν.. 1483/1984 
(ΦΕΚ 153 Α΄), όπως ισχύουν, έχουν εφαρµογή 
και στους 
µερικώς απασχολούµενους.  
Άρθρο 23  
Η διαδικασία αδειοδότησης Ολυµπιακών 
Εγκαταστάσεων που προβλέπεται στο άρθρο 1 
του 
ν. 3342/2005 εφαρµόζεται και για τις εν γένει 
εγκαταστάσεις του Ολυµπιακού Χωριού.  
Άρθρο 24  
Έναρξη ισχύος 
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη 
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά 
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

of 
paragraphs 8 and 9 of Article 13 of this Law 
b) to inform the Department of Gender Equality 
Directorate of Working Conditions 
Ministry of Labor and Social Security matters 
hereof. 
c) cooperation with the Department of Gender 
Equality Directorate of Working Conditions 
Ministry of Employment and Social Protection, 
the Ombudsman and 
General Secretariat for Equality, updating and 
implementation of the Social 
Labour Inspectors settings present. For this 
purpose, the relevant 
Statistics kept by gender. 
4. The Minister of Employment and Social 
Protection can 
regulate specific matters of organization and 
operation of the Ministry 
mentioned in this article. 
Article 16 
Administrative and criminal sanctions 
1. The violation against this law prohibiting sex 
discrimination raises, 
among other things, and claim to full 
compensation of the victim, covering the 
material and moral damage and any damage or 
loss. Differences of this 
paragraph are heard in the process of labor 
disputes. 
2. The violation against this law prohibiting sex 
discrimination by 
person acting as employer or through their 
managerial right or 
agent or servant by them at the conclusion of 
the award or denial of employment 
relationship, or during, operation, development 
or solution that is a violation of 
labor law and the meaning of Article 16 of Law 
2639/1998 (Government Gazette A 205) 
as applicable, which are imposed in this Article 
provided administrative 
penalties according to the criteria of paragraph 3 
thereof. 
3. The violation against this law prohibiting sex 
discrimination is 
Disciplinary misconduct agent within the 
meaning of Article 107 paragraph 1 of the Civil 
Service 
Code, as applicable 
4. Whoever performs the operation of paragraph 



1 of Article 337 of the Penal Code, 
advantage of the employment position of the 
victim or put the person has joined 
in the process of job search is prosecuted by 
indictment and punishable by imprisonment 
six (6) months to three (3) years and a fine of at 
least one thousand (1,000) euros. 
Article 17 
Weight apodeixisOtan a person who falls within 
the scope of this law states that 
there be discrimination based on sex, under the 
foregoing provisions, and 
invoked before a court or other competent 
authority, facts or evidence to 
probable direct or indirect sex discrimination or 
sexual or other outbreak 
harassment within the meaning of this Act, the 
defendant bears the burden to prove 
the court or other competent authority, that 
there was no violation of the principle of equal 
men and women. 
The above rules do not apply to criminal 
proceedings. 
Article 18 
Social dialogue 
1. The State encourages the dialogue between 
social partners, to 
promote the principle of equal treatment 
between men and women in employment and 
Work under this Act. 
2. The Economic and Social Committee, in its 
mission to conduct 
social dialogue on the general policy of the 
country and particularly for social 
policy encourages dialogue with the unions - 
members, to inform, 
awareness and active participation in promoting 
equal 
treatment in accordance with the purposes and 
provisions of this Act. 
Article 19 
Periodic update of the Commission 
The Minister for Employment and Social Security 
shall notify the European 
Commission the texts of laws and regulatory acts 
of the measures 
established pursuant to paragraph 4 of Article 
141 of the Treaty, and reports 
for their implementation, every four years. 
Article 20 
Repeals 



1. Upon entry into force of this Act, any general 
or special provision 
laws, decrees, ministerial decisions, internal 
rules of undertakings 
have force of law or regulation, including 
provisions governing the exercise 
self-employment or independent activity, if 
contrary to the provisions 
of this Act. 
2. Upon entry into force of this Act are hereby 
repealed, also conditions for collective 
employment contracts or other collective 
agreements, arbitration awards of Law 
1876/1990, internal rules of undertakings or 
holdings conventional power 
and individual employment contracts if they are 
contrary to the provisions hereof. 
Article 21 
Article 1 of Law 1387/1983, as amended and in 
force, added the third 
paragraph, which reads as follows: 
"3. To calculate the number of redundancies 
provided for in paragraphs 1 
and 2 of this Article, all modes of termination of 
employment contracts made with 
initiative of the employer for one or more 
reasons not related to 
the individual workers, assimilated to 
redundancies, provided that 
at least five redundancies. " 
Article 22 Articles 7 and 9 of Law. 1483/1984 
(Government Gazette A 153), as applicable, 
apply and 
part-time workers. 
Article 23 
The licensing procedure Olympic Venues in 
Article 1 of 
Law 3342/2005 applies to the general facilities of 
the Olympic Village. 
Article 24 
Entry into force 
The validity of this law begins with the 
publication in the Journal of 
Government, unless otherwise specified by the 
provisions of this Act. 
 

 


