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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ένα απο τα κυριότερα Θέματα που αντιμετωπίζονται απο τα τμήματα προσωπικού και τους ειδικούς σε αυτο, 

ειναι το θέμα της παρακίνησης. Στον εργασιοακό χώρο η παρακίνηση είναι ένας πρωτεύων παράγοντας, όταν 

πρόκειται να πραγματοποιήσουμε κάποια εργασία. Άσχετα με το πόσο ικανοί είναι οι υπάλληλοι σε κάθε τμήμς, οι 

στόχοι του επιβλέποντως δεν φτάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα της επιτυχίας, αν δεν θέσουν σε ισχύ κανόνες 

παρακίνησης. 

Αλλά πώς, ακριβώς, υποτίθεται ένα κίνητρο οτι μπορεί να ενστάλαξει στο εργατικό δυναμικό; Είναι προθυμία των 

εργαζομένων να ολοκληρώσουν την έργασια τους i.-vα φυσικό χαρακτηριστικό που πρέπει να εμπιστευθούν οι 

υπεύθυνοι προσωπικού ί1 πρέπει η παρακινηση να επιβληθεί στο εργατικο δυναμικο; Αυτές είναι καλές ερωηiσεις που 

αξίζουν μια σταθερή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να σκεφτούμε και να πραξουμε, προκειμένου να 

βρεθεί η απάντι1ση που ταιριάζει καλύτερα σαν σενάριο διαχείρισης στο ανΟρώπινο δυναμικό. 

Στην προσπαθεια του να απαντήσει σε αυτά τα θεμελιώδη ερωτήματα, το καθηκον της καΟε ομαδας 

συμβουλων και ειδικων πανω στο ανΟρωπινο δυναμικο γίνεται λίγο περίπλοκο. Αυτο γινεται επειδή δεν είναι κάθε 

εργαζόμενος είναι το ίδιο. Ενώ ορισμένοι έχουν μια δική τους ώθηση για κάθε αναθέση εργασίας που τους γινεται, 

άλλοι υπάλληλοι μπορεί να χρειαστουν μια επιπλέον ώθηση )προς τη σωστιi κατεύθυνση. 

Ευτυχώς, όμως, η παρακίνηση των εργαζομένων έχει αποδειχθεί σε σχεδόν κάθε περίπτωση, οτι λειτουργεί 

πολύ καλά, κατα την υλοποίηση της παρέχονται τα κατάλληλα ερεΟίσματα που εχουν προστεθεί στο μίγμα. Ενώ οι 

ταχείας δράσης τεχνικές που είναι γνωστό οτι παρακινουν τους υπαλλήλους, είναι περισσότερο απαραίτητες μεταξύ 

εκείνων που απαιτούν υψηλότερα επίπεδα των κινήτρων, προκειμένου να εκτελεστει η εργασια, η πρακτική της καλής 

διαχείρισης της διαχείρησης των κινητρων είναι πραγματικά καλά ενημερωμενη για τους υπαλληλους όλων των 

επιπεδων των κινητρων. 

Όλοι ανταποκρίνονται καλά στις τεχνικές κίνητρων. Στην πραγματικότητα, πολλοι υπάλληλοι έχουν, 

δυστυχώς, συχνά παραμεληθει ως ανθρωπινοι πόροι ενω πολλες φορες επικεντρωνεται περισσότερο η προσοχη σε 

εκείνους με χαμηλότερα επίπεδα κινήτρων. Σαν αποτέλεσμα έχει αυξηθεί η απογοήτευση μεταξύ εκείνων που 

προσπαθουν πολυ, αλλά που ομως καταλήγουν να αισθάνονται σαν να ειναι ο τελευταιος κρικος της αλυσιδας. 

Ως εκ τούτου, η καλύτερη πολιτική κίνητρων που μπορει να εφαρμοστει είναι η καθολική. Με τη δημιουργία 

ενός τυποποιημένου, και βασισμενο στα κινητρα συστημα ανταμοιβών για τις επιδόσεις απασχόλησης, 

οι εργαζόμενοι, στο σύνολό τους, σε γενικές γραμμές ανταποκρίνονται αρκετά καλάστους τροπους παρακινησ11ς για 

την επιτευξη υψηλων στοχων. 1 

htιp://www.hrvillage.com/human-resources/employee-motiνation.h1m ; July 19, 2007 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Καθώς προχωρούμε στην ανάγνωση αυτής της εργασίας, παρατηρούμε οτι αναφέρεται σε ένα ζήτημα μεγάλης 

σημασίας για τις τουριστικές (και όχι μόνο) επιχειρήσεις: Την παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού, που εργάζεται 

σε αυτές. Θα αναλύσουμε εις βάθος το ζήτημα αυτό, το οποίο έχει απασχολήσει κατα καιρούς πολλούς βιομηχανικούς 

ψυχολόγους και ειδικούς στο managcmcnt για χρόνια. 2Θα δούμε με ποιούς τρόπους παρακινεί η επιχείρηση το 

προσωπικό της, πώς η παρακίνηση επιδρά στον παράγοντα «άνθρωπο», πώς κάποιες κινήσεις της επιχε ίρησης φέρουν 

θετικά αποτελέσματα και πότε πρέπει να γίνονται, αλλά και άλλα πολλά θέματα, τα οποία σχετίζονται με την 

παρακίνηση. 

Ξεκινώντας, θα παραθέσω κάποιους βασικούς ορισμούς, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση 

της εργασίας: 

../ Τουριστικό προϊόν. Είναι η σύνΟεση υλικών και άϋλων προϊόντων (υπηρεσιών), τα οποία 

απευΟύνονται στους τουρίστες. Τα κομμάτια που δημιουργούν το τουριστικό προϊόν, σε αντίΟεση με 

άλλα προϊόντα, καταναλώνονται χωριστά σε διαφορετικούς χώρους και σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές. Το τουριστικό προϊόν δεν μεταφέρεται, ούτε αποΟηκεύεται, αλλά ανnΟέτως, καταναλώνεται 

στο χώρο και τη στιγμή που παράγεται . 

../ Τουριστικές επιχειρήσεις. Είναι οι οικονομικές μονάδες, οι οποίες παράγουν και εκμεταλλεύονται 

τουριστικά προϊόντα. Διακρίνονται σε: α) διαφόρων ειδών καταλύματα, β) τουριστικά πρακτορεία, γ) 

διαφόρων ειδών μεταφορικές επιχειρήσεις, δ) διαφόρων τύπων επισιτιστικές επιχειρήσεις και κέντρα 

διασκέδασης και ε) σε επιχειρήσεις άμεσης ή έμμεσης εξυπηρέτησης τουριστών.3 

../ Ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο είναι μια οικονομική μονάδα, η οποία πωλεί φιλοξενία, λειτουργεί σε 

πόλεις ή στην ύπαιθρο και παρέχει κατάλυμα, τροφ11 και διασκέδαση. Τα ξενοδοχεία διακρίνονται σε 

πολυτελείας, Α ', Β ', Γ ', Δ ', και Ε 'κατηγορίας . 

../ Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού. Είναι η σωστή καθοδήγηση του προσωπικού της επιχείρησης, με 

στόχο την αποτελεσματικότερη εργασία. Η διοίκηση των ανθρώπων αποτελεί το κέντρο βάρους της 

αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, διότι το τουριστικό προϊόν παράγεται και καταναλώνεται 

ταυτόχρονα και ο ανθρώπινος χαρακτήρας παίζει μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του τουριστικού 

προϊόντος . 

../ Παρακίνηση ανθρώπινου δυναμικού . Είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει κάθε ανώτερο στέλεχος στα 

κατώτερά του, έτσι ώστε μέσω της βελτίωσης της ψυχολογίας του εργαζομένου να παραχθεί 

περισσότερη και καλύτερη εργασία. 

Έτσι λοιπόν, αφού κατανοήσαμε τους βασικούς όρους αυτής της εργασίας, προχωρούμε στην ανάγνωσή της, 

για να δούμε αναλυτικότερα τί είναι η παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

llerzberg F. { Ι 968). One more tίιηe. Ι Iow do you motivate employees? Harvard business review classics. ι 991. 13-22 
Λαλούμης Δ. J>ούπας Β. Διοί1α1ση τουριστικών επιχειρήσεων, 1998, εκδόσεις Σταμούλη 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο σημείο αυτό, θα περιγράψω αυτά που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, σε κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ l : Θα γίνει επεξήγηση κάποιων βασικών ορισμών, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση 

της εργασίας. 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2 : Θα μιλήσουμε για το ξενοδοχείο, αναλύωντας τί ειναι, κ πώς διοικείται .. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Θα αναφερθούμε στο ανθρώπινο δυναμικό των ξενοδοχείων, το οποίο είναι ο βασικότερος κρίκος 

της αλυσίδας, όσον αφορά στη λειτουργία του ξενοδοχείου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Θα αναφερθούμε στους τρόπους με τους οποίους γίνεται η παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού. 

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5 : Τέλος, θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν έμμεσα στην παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

Παρακίνησιι είναι η παρότρυνση , η παρώθηση κάποιου να εκτελέσει μια εργασία. Είναι ό,τι δίνει σκοπό και 

κατεύθυνση για τη συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα, είναι το ψυχολογικό εκείνο χαρακτηριστικό, το οποίο ξεσηκώνει 

έναν οργανισμό για δράση ενώπιον ενός επιθυμητού στόχου.4 

Στην τουριστική γλώσσα, παρακίνηση είναι η ενεργοποίηση των κινήτρων των εργαζομένων, με σκοπό την βελτίωση 

της ποσοτικής και ποιοτικής τους εργασίας. Αποτελεί σίγουρα μια απο τις πιο σημαντικές ευθύνες της διοίκησης 

ανθρώπινων πόρων5 

Σύμφωνα με τον Dessler , η παρακίνηση είναι ταυτόχρονα και η πιο απλή αλλά και η πιο πολύπλοκη εργασία της 

διοίκησης. Είναι απλή, επειδή οι άνθρωποι παρακινούνται, ή καθοδηγούνται να συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο, που 

αισθάνονται .. . 6 

Οι Daschler και Ninemeier έχουν αναφέρει οτι η παρακίνηση είναι μια κατάσταση, ή μια δύναμη, μεσα απο την οποία 

ένα άτομο κάνει τον εργαζόμενο να συμπεριφέρεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτύχει κάποιους στόχους7• 

Οι Ray και Wieland έχουν πεί οτι η παρακίνηση είναι η δύναμη με την οποία ένα άτομο δρα έτσι ώστε να επιτύχει 

επιθυμητούς στόχους.8 

Σύμφωνα με τον Cai Β. η παρακίνηση είναι μια σημαντική έννοια της μοντέρνας ψυχολογίας. Δεν είναι πιΟανό να 

καταλάβουμε, να εξηγήσουμε ή να προβλέψουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά χωρίς να έχουμε γνώσεις παρακίνησης. 

9 

Ανάγκη είναι η κατάσταση ενός ατόμου σε σχέση με κάτι το οποίο του είναι απαραίτητο (ανάγκη ύπνου, ανάγκη 

διασκέδασης, ανάγκη αλκοόλ, κλπ). Η δυσαρμονία που προκύπτει απο αυτ1; τη σχέση, οδηγεί το υποκείμενο (άτομο) 

στη διάπραξη ενεργειών, που αποσκοπούν στην ικανοποίησή του.ΙΟ 

Κίνητρο είναι ό,τι προϋποθέτει ορισμένα μοντέλα-υποδείγματα συμπεριφοράς, τα οποία κατευθύνονται γύρω απο ένα 

συγκεκριμάνο ειδικό στόχο, την ικανοποίηση του ατόμου. 11 

Πώς συνδέονται όμως οι ανάγκες με τα κίνητρα; Και ποιά η σχέση τους με την παρακίνηση των ανθρώπων: Στο 

παρακάτω σχήμα παρατηρούμε την υπάρχουσα σχέση μεταξύ αναγκών-κινήτρων-στόχων. 

Απο το λεξικό wordweb στο λήμμα motivation. 
Jeπis, A.L. (1999). 'Ήun1an resources management for hospitality". Upper Saddle River, N.J. :Prentice Hall, inc. 
Dessler, G. ( 1980). Human bel1avior: iτηproving perfonnance at work. Reston, V Α: Reston publίshing coιnpany, inc. 
Dascl1ler, PJ and Ninemeier, JD (1989). SupeΙΎision in the hospitality industry. East Lansing, ΜΙ: Educational instituιe Αιηeήcaη 

l101el&111otel association. 
8 Ray, ΑΜ and Wieland, F. ( 1985) Managing seΙΎice in food aud beverage operations. East Lsnsing,Ml:educational institute American 
hotel&motel association 
9 Cai Β. (1993). T11e iιηpact of enψloyee motivatίon 011 hotel seΙΎice and eιηployee tumover-A comparison between two propertίes ίιι 
China and tl1e Usa. Unpublished master's thesis, University ofWiskonsίιι-Stout, Menomoιιie, Wiskonsin, United Staιes. 
10 Από το «Λεξικό Ψυχολογίας» Larousse, Paris, 1967, στο σχετικό λήμμα, σελίδα 44, υπο την αιγίδα του Nobert Sillaιny. 
11 Bagozzi R.P. "Markeιing as aη exchange", "Joun1al of niarketing", October, 1975 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΝΑΓΚΗΣ 

ΘΕΣΗ

ΒΑθΜΟΣ 
ΚJΝΗΤΡΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ 

ΣΚΟΠΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

Το μοντέλο αυτό δείχνει οτι, το κίνητρο είναι εκείνος ο αόρατος δεσμός που συνδέει τις ανάγκες με τους στόχους, ή 
, , , , , 12 

απλουστερα, την αναγκη του ατομου με την ικανοποιηση της. 

Η παρακίνηση εκφράζει τη διαδικασία κατα την οποία τα διάφορα κίνητρα βοηθούν στην επίτευξη κάποιου στόχου, με 

σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του ατόμου. 

Για να κατανοήσουμε το πότε ξεκίνησε χρονικά να χρησιμοποιείται η παρακίνηση των εργαζομένων στα 

ξενοδοχεία, Θα πρέπει να ανατρέξουμε πίσω στον χρόνο, όταν πρωτοεμφανίστηκε το φαινόμενο του τουρισμού. Ο 

τουριμός, λοιπόν, προϋπήρχε απο την αρχαιότητα, με τον όρο ξενία, όπως μας πληροφορεί και ο Όμηρος στα έπη του. 

Όμως ο τουρισμός με την σύγχρονη μορφή του άρχισε να εμφανίζεται τον 20ό αιώνα και κυρίως μετά τον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ξεκίνησε νααναπτύσσεται σε μεγάλο βαθμό. 13 Έκτοτε, οι περισσότερες χώρες του κόσμού 

ξεκίνησαν να τον θεωρούν ως κύριο οικονομικό παράγοντα τους και να του δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Συμπεραίνουμε 

λοιπόν οτι εκείνη την εποχή περίπου Θα έκανε και την πρώτη της εμφάνιση η παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού 

των ξενοδοχείων, καθώς οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων, Θέλωντας να αναπτύξουν την επιχείρησή τους, προσπαθούσαν 

να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, και γενικότερα να εφεύρουν τρόπους με τους οποίους Θα μπορέσουν να κάνουν 

το προσωπικό τους να εργάζεται πιο ποιοτικά και πιο ποσοτικά. 

12 

13 
«Εργασιακές σχέσεις», Π. Λύτρας εκδόσcις Jnterbooks, Αθήνα, 1992, σελ. 46 
Π. Τσάρτας, «Τουρίστες, ταξίδια, τόποι: Κοινωνιολογικές προσιγyίσεις στον τουρισμό», εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα 1996 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

Το ξενοδοχείο με πολύ απλά λόγια είναι ένα κτίριο, κατάλληλα οργανωμένο για την διαμονι1 των τουριστών14• 

Εμβαθύνοντας όμως στο Οέμα αυτό, ανακαλύπτουμε και κάποιες πιο ιδιαίτερες έννοιές του. 

Ξενοδοχείο είναι ένας οργανισμός, ο οποίος προσφέρει κατάλυμα σύντομου χρονικού διαστι1ματος επί 

πληρωμή.Η παροχή των βασικών στοιχείων των καταλυμάτων του παρελθόντος, δηλαδή ένα δωμάτιο με ένα κρεβάτι, 

ένα ντουλάπι, ένα μικρό τραπέζι και ένα νιπτήρα, έχουν αντικατασταθεί απο δωμάτια με σύγχρονες δραστηιότητες. 

Μερικές επιπρόσθετες παροχές του σημερινού ξενοδοχείου είναι το ξεχωριστό μπάνιο, η θέρμανση/ψύξη, η 

τηλεόραση, το τηλέφωνα, η σύνδεση ιντερνετ, μίνι ψυγείο με σνακ και ριφήματα μέσα, και διάφορες συσκευές της 

κουζίνας, οι οποίες βοηθούν στην παρασκευή ποτών και φαγητών15 • 

ΕΙΔΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

Τα ξενοδοχεία, ανάλογα με τη δομή τους, το μέγεθός τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, διακρίνονται στις 

εξής κατηγορίες : 

14 

15 

16 

Ξενοδοχεία πολυτελείας, τα οποία παρέχουν στους πελάτες πολύ ιδιαίτερες ανέσεις. 

Ξενοδοχεία επιπλωμένων διαμερισμάτων, τα οποία μπορεί να ειναι Α, Β, Γ, και Δ κατηγορίας. 

Ξενοδοχεία μικτού τύπου, ενοικίασης δωματίων και επιπλωμένων διαμερισμάτων 11 τουριστικά χωριά, 

τα οποία μπορεί να ειναι Α, Β, Γ, και Δ κατηγορίας. 

Motels, τα οποία συνήθως έχουν ως πελάτες οδηγούς αυτοκινήτων, μιας και βρίσκονται σε οδικές 

αρτηρίες. Μπορούν να ειναι Α, Β, Γ, και Δ κατηγορίας. 

Ξενοδοχειακά καταλύματα Α, και Β κατηγορίας, όπως υδροθεραπευτήρια, κέντρα παραθερισμού 

γυμνιστών, χιονοδρομικά κέντρα, ξενοδοχεία αεροδρομίων, ξενοδοχεία σε μαρίνες, ξενώνες και 

bungalows. 

• Τέλος, υπάρχουν και τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία μπορεί να είναι ξενώνες 

νεότητας, campίng, ενοικιαζόμενα δωμάτια, πανσιον, μετακινούμενα ξενοδοχεία, και ελεύθερες 

καταm..,,νώσεις. 16 

l1ttp://el.ιhefreedictio11ary.co111/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%85%CE%AfO/oCE%BF 
http://en.wikipedia.org/wiki/I lotel 
Δ. Λαλούμης Β . Ρούπας «Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων»., σελ 221. εκδόσεις Σταμούλη, ΑΟήνα 1998 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ 

Διοικώ σημαίνει «διαχειρίζομαι τα του οίκου», διευθύνω τις υποΟέσεις του οίκου, της οργάνωσης και στην 

περίπτωσή μας , της τουριστικής επιχείρησης. 17 Ο όρος Διοίκηση είναι μία ευρύτατη έννοια δια της οποίας 

προσδιορίζεται γενικά ο τρόπος καλλίτερης οργάνωσης ομάδων ανθρώπων προς ταχύτερη επίτευξη συγκεκριμένων 

στόχων. Συνεπώς ο όρος προσβλέπει μέσω στοχοποίησης στην βέλτιστη και αποδοτικότερη λειτουργία των ομάδων 

(ανθρώπινου δυναμικού) στις οποίες και από τις οποίες αυτή εφαρμόζεται. 18 Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας για τις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, η διοίκησή τους αφορά στην καλύτερη και συνάμα πιο αποδοτική λειτουργία των 

ανθρώπων που απαρτίζουν όλα τα τμήματα ενος ξενοδοχείου, αλλα και την επίλυση των προβλημάτων και τη σωστή 

καθοδήγηση όλων όσων απαρτίζουν μια ξενοδοχειακή επιχείρηση. 

17 

18 
Δ. Λαλούμης Β. Ρούπας «Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων»., σελ 95. εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα 1998 
hllp://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Ώς ανθρώπινο δυναμικό ορίζεται ο διοικητικός διαχωρισμός μιας επιχείρησης, που σχετίζεται με όλους τους 

ανθρώπους που έχουν προσληφθεί απο την επιχείρηση αυηi, 1i είναι ενεργοί μέσα σ'αυτ1) την επιχείρηση και που 

λειτουργούν σαν κρίκος στην αλυσίδα μεταξύ των τμημάτων της επιχείρησης. 19 

Μια επιχείρηση, εταιρεία, υπηρεσία ή οργανισμός δεν είναι τίποτε άλλο από ένα σύνολο ανθρώπων οι οποίοι με 

τη θέλησή τους συνεργάζονται εκμεταλλευόμενοι ένα κεφάλαιο που υπάρχει εκεί με τη μία ή την άλλη μορφή (στην 

περίπτωσή μας ξενοδοχείο) προσπαθώντας για την παραγωγή και διανομή αγαθών ή υπηρεσιών που αγοράζονται από 

άλλους για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. 

Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι παίρνουν διάφορες θέσεις και τίτλους στην ιεραρχία της επιχείρησης ανάλογα με τις 

γνώσεις και τα προσόντα τους, ούτως ώστε να κινηθεί ο τροχός, να παραχθεί έργο και να "περπατήσει" η επιχείρηση. 

Οι θέσεις αυτές ισχύουν μέσα στην επιχείρηση μόνο και θα πρέπει να αποδεικνύονται οι ικανότητες σε αυτές μόνο 

εκεί. Αυτό θα βοηθ1iσει στην επικοινωνία και παραγωγικότητα αλλά επίσης και στη σωστότερη λειτουργία του 

οργανισμού. Μέσα στην επιχείρηση βρίσκονται όπως είπαμε διάφορα στελέχη σε διάφορα επίπεδα, αλλά και σε 

διάφορα τμήματα. Αυτό δημιουργεί την ιεραρχία στο οργανισμό, δηλαδή τις κάθετες σχέσεις, αλλά και τις οριζόντιες 

σχέσεις, που είναι αυτές μεταξύ των τμημάτων. 

ΤΑ ΤΜΉΜΑΤΑ ΕΝΌΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕ'ΙΟΥ 

Ένα ξενοδοχείο για να θεωρείται πολυτελές, δηλαδή Α' κατηγορίας, θα πρέπει να πληρει κάποιες προϋποθέσεις 

σύμφωνα με την τουριστική νομοθεσία και συγκεκριμένα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3190/03 

•
20 Όσον αφορά στη δομή του, θα πρέπει να αποτελείται απο τα τμήματα, τα οποία θα περιγράψουμε παρακάτω. Θα 

πρέπει να αναφέρουμε οτι μερικά απο τα τμήματα αυτά υπάρχουν μόνο στα μεγάλα ξενοδοχεία, αφού στα μικρά 

λείπουν ορισμένα στοιχεία, τα οποία μπορούν να διαμορφώσουν τα τμ1iματα αυτά. Για παράδειγμα, το λογιστικό 

τμήμα, δεν υπάρχει στα μικρά ξενοδοχεία, μιας και τα λογιστικά θέματα τακτοποιούνται συνήθως είτε απο τους ίδιους 

τους διυθυντές, είτε απο εξωτερικούς συνεργάτες. Έτσι λοιπόν, παρατηρούμε τα εξt'1ς τμήματα : 

19 

20 
T11e free dictio11ary by Farlex, http://www.thefreedictionary.com/personnel 
Κατάταξη ξενοδοχείων με σύστημα αστέρων l1ttp://www.eot.gr/pages.plψ?pagelD=219&1angID=l 
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Το παραπάνω σχεδιάγραμμα είναι ένα παράδειγμα οργανογράμματος ενός πολυτελούς ξενοδοχείου.21 Να σημειώσουμε 

όμως σε αυτό το σημείο τις λειτουργίες και το σκοπό του οργανογράμματος. 

21 

22 

Ένα οργανόγραμμα δείχνει: 

J Τη δομή του οργανισμού 

J Την αλυσίδα εντολών (chain of command) 

J Την κλίμακα δικαιοδοσίας/ιεραρχίας μέσα στον οργανισμό 

J Τους τομείς ευΟύνης του προσωπικού και το πού λογοδοτεί ο καθένας 

Ένα οργανόγραμμα δεν δείχνει: 

J Τις άτυπες, ανεπίσημες σχέσεις και την αντίστοιχη επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ των μελών του 

οργανισμού ανεξάρτητα από τη θέση στην οποία βρίσκονται. 

J Τον βαθμό επιρροής που μπορεί να έχουν τα διάφορα μέλη ανεξάρτητα από την τυπική θέση τους. Για 

παράδειγμα εάν μια εταιρία δίνει περισσότερη βαρύτητα σε κάποιον τομέα με βάση τους στόχους και την 

στρατηγική που έχει επιλέξει, τότε ο διευθυντής το τομέα αυτού εμφανώς θα έχει μεγαλύτερη επιρροή από 

διευθυντές άλλων τομέων παρά την ισότιμη θέση που κατέχουν. Συνεπώς το οργανόγραμμα δεν μπορεί να 

δείξει τις διαφορές στην επιρροή που προκύπτουν ανάλογα με την περίπτωση. 22 

Στο παράρτημα υπάρχουν περισσότερα παραδείγματα οργανογραμμάτων πολυτελών ξενοδοχείων, υπαρκτών και μη. 
Πτυχιακή εργασία της Πιτσίνου Άννας με θέμα: «Διοίκηση υπηρεσtών τμημάτων ξενοδοχείου», Αθήνα, Μάιος 2007. 
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Την αναλυτικότερη εργασία και το προσωπικό του κάθε τμήματος θα το αναλύσουμε παρακάτω. Παρατηρούμε 

λοιπόν, οτι την ανώτερη Θέση την έχει ο γενικός διευθυντής. Στη συνέχεια, κάτω απο τον γενικό διευθυντή υπάρχουν 

το τμήμα της υπηρεσίας δωματίων, το τμήμα επισίτισης, το τμι1μα οικονομικων και τμήματα με τυχόν άλλες υπ11ρεσίες 

που μπορεί να παρέχει το ξενοδοχείο. Το τμήμα υπηρεσίας δωματίων αποτελείται απο το τμήμα υποδοχιiς, το τμήμα 

κρατήσεων και τ τμήμα ορόφων. Το τμήμα οικονομικών αποτελείται απο το τμήμα λογιστηρίου. Το τμήμα επισίτισης 

αποτελείται απο το τμήμα της κουζίνας, το τμήμα των δεξιώσεων και συνεδρίων, και το τμήμα του εστιατορίου, το 

οποίο με τη σειρά του περιέχει το τμήμα του room service. Τέλος, τα τμήματα των άλλων υπηρεσιών μπορεί να 

περιέχουν τμήματα όπως το τμήμα anίmation, κλπ., εξαρτάται απο το ποιές άλλες υπηρείες μπορεί να προσφέρει το 

ξενοδοχείο. 

23 

24 

Πιο συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε τις εργασίες που εκτελούνται στο κάθε τμήμα και υποτμ1iμα: 

Φ Διεύθυνση. Η διεύθυνση έχει ως σκοπό την επίβλεψη όλων των τμημάτων του ξενοδοχείου και των 

υποτμημάτων τους για να επιτευχθεί η σωστή και ομαλή λειτουργία τους, αλλά και η σωστιi συνεργασία μεταξύ 

τους, έτσι ώστε να υπάρχει πρόοδος στην πορεία του ξενοδοχείου.23 

Φ Τμιίμα υπηρεσίας δωματίων (Roo111 diνision). Το τμιiμα αυτό έχει ως σκοπό του, να ελέyχει τις 

δραστηριότητες που αφορούν στα δωμάτια. Χωρίζεται σε τρία υποτμήματα, το τμήμα υποδοχ1iς, το τμιiμα 

κρατιΊσεων και το τμήμα ορόφων. Ο room diνision manager έχει υπο τον έλεγχό του αυτά τα τρία υποτμιiματα 

με τη βοήθεια των υπευθύνων των τμημάτων αυτών. Οτισήποτε λοιπόν έχει να κάνει με τη διαμονή του πελάτη, 

απο τη στιγμή που θα την αποφασίσει περιλαμβάνεται στα σχέδια του roon1 diνision. 

Φ Τμιίμα υποδοχιίς. Οι λειτουργίες του τμήματος υποδοχής είναι το front desk, οι κρατήσεις, το ταμείο ημέρας 

και το θυρωρείο. Είναι η καρδιά του ξενοδοχείου, αφού εκεί μπορεί ο πελάτης να ενημερωθεί για τόσα 

πράγματα απο τη στιγμή που θα μπεί στο ξενοδοχείο όπως το δωμάτιο που θα κλείσει, τις δραστηριότητες του 

ξενοδοχείου, τους άλλους χώρους, όπως μπαρ, εστιατόριο, αλλά και δραστηριότητες που του παρέχονται στην 

πόλη ι; την περιοχ~i που βρίσκεται. Μπορεί ακόμη να κάνει κρατήσεις για εστιατόρια, ή τυχόν εκδηλώσεις που 

διοργανώνονται. 24 

Φ Τμιίμα ιφατιίσεων. Το τμήμα κρατήσεων είναι υπεύθυνο για τις κρατήσεις που γίνονται είτε τηλεφωνικά, είτε 

μέσω ιντερνετ, είτε απευθείας. Ακόμη, είναι αυτό που θα ανοίξει την άφιξη ενός πελάτη, αλλά και την 

αναχώρησή του. Επιπλέον, αν θέλει κάποιος πελάτης να αλλάξει το δωμάτιο του με κάποιο άλλο, θα πρέπει να 

απευθυνθεί στο τμήμα αυτό. Οτιδήποτε έχει σχέση με τις κρατήσεις του ξενοδοχείου είναι αρμοδιότ11τα του 

τμήματος αυτού. 

Φ Τμιίμα ορόφων. Οι κυριότερες λειτουργίες του τμήματος ορόφων είναι ο καθαρισμός και η συντήρηση των 

δωματίων, τα πλυντήρια, τα σιδερωτήρια, οι λινοθήκες. Επίσης είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα και όλων 

των υπολοίπων των εσωτερικών χώρων του ξενοδοχείου, όπως για παράδειγμα η ρεσεψιον, η αίθουσα 

αναμονής, κλπ. 

Πτυχιακή εργασία της Πιτσίνου Άννας με θέμα: <<Διοίκηση υπηρεσιών τμημάτων ξενοδοχείου», Αθήνα, Μάιος 2007. 
'Εισαγωγή στη διοίκηση ξενοδοχειακών ετιιχειρ1)σεων', Γ. Φουντουλάκης, cκδόσcις'Ελλην, Αθ1)να 2000. 
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26 

Φ Τμήμα οικονομικών. Ο στόχος του τμιiματος των οικονομικών είναι να t:λi.ΎΧει όλα τα έσοδα και τα έξοδα της 

επιχείρησης. Όταν λέμε έσοδα εννοούμε τις όποιες οικονομικές απολαβές παίρνει το ξενοδοχείο, για την 

προσφορά των υπηρεσιών του. Στα έξοδα συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα συντι1ρησ11ς του ξενοδοχείου, οι 

μισΟοί των υπαλλήλων, οι πληρωμές στα ταμεία ασφαλίσεων, και γενικότερα όποια έξοδα προκύπτουν κατα τη 

λειτουρ'για της επιχείρησης. Το τμήμα αυτό πολλές φορές ασκεί και καθήκοντα λογιστηρίου. Άν όχι, τότε το 

ξενοδοχείο συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες. 

Φ Τμήμα επισίτισης (F&B). Το τμήμα επισίτησης είναι υπεύθυνο για τη σωστή λειτουργία του τμήματος της 

κουζίνας, του τμήματος του εστιατορίου, και του τμήματος των δεξιώσεων-συνεδρίων. Φροντίζει να 

παρέχονται όλα όσα πρέπει, για την ομαλή λειτουργία των παραπάνω τμημάτων. 

Φ Τμήμα κουζίνας. Στο τμήμα αυτό γίνονται οι προμήθειες των τροφίμων και των υλικών που Θα χρειαστούν για 

την παρασκευή των τροφίμων, των επιδορπίων και γενικότερα σε ο,τι υπάρχει στον κατάλογο. Η Παρασκευή 

τους γίνεται σε αυτό το τμήμα και μετά εξάγονται απο εκεί στο τμήμα του εστιατορίου. 

Φ Τμήμα εστιατορίου. Το τμήμα αυτό έχει ως σκοπό το σερβίρισμα των διαφόρων φαγητών και ποτών στους 

πελάτες που το επισκέπτονται, 

Φ Τμήμα δεξιώσεων - συνεδρίων. Το τμήμα δεξιώσεων και συνεδρίων έχει ως σκοπό την προσφορά υπηρεσιών, 

αλλά και τροφίμων, ποτών κλπ στους πελάτες που έχουν ενοικιάσει την αίθουσα συνεδρίων - εκδηλώσεων για 

επαγγελματικούς και μη λόγους. 

Φ Τμήμα προσωπικού. Στο τμήμα προσωπικού, ασκείται η λειτουργία της διοίκησης ανΟρώπινων πόρων 

(Human Rcsourccs managcmcnt). Είναι ένα τμήμα υπεύθυνο για την πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού, 

την εκπαίδευσή τους και τη σωστή παρακολούθηση της πορείας τους μέσα στο ξενοδοχείο ή στην εταφεία 

κατ'επέκταση. Φροντίζει επίσης σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα αλλά και τη διοίκηση να τηρούνται οι 

κανόνες λειτουργίας του προσωπικού,25 ενώ εμπλέκεται και σε θέματα μισθοδοσίας26, αναφορών, και 

συστατικών επιστολών παρελθόντων στελεχών, και σχεδιασμού προγραμμάτων εκπαίδευσης. Είναι 

αυτοδιοικούμενο όπως και κάθε άλλο άλλωστε, αφού έχει τον προσωπάρχη, (Human Rcsources Manager). 

Φ Τμήματα άλλων υπηρεσιών. Στο τμιiμα αυτό εκτελούνται επιπλέον εργασίες, οι οποίες αφορούν σε διάφορα 

άλλα τμι1ματα που μπορεί να υπάρχουν στο ξενοδοχείο . Για παράδειγμα, αν το ξενοδοχείο i.)'.ει αθλητικές 

εγκαταστάσεις και ειδικούς γυμναστές για τους πελάτες, τότε Θα λειτουργεί το τμήμα της animation. Άν έχει 

κάποιες άλλες δραστηριότητες, τότε Θα υπάρχει το τμιiμα που Οα είναι υπεύΟυνο για τις δραστηριότητες αυτές, 

και ουτω καΟεξής. 

Στο παράρτημα υπάρχει σχετική νομοΟεσία με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζόμενων. 
Σχετικ1\ με τους μισΟο\)ς νομοΟεσία έχει παρατεθεί στο παράρτημα 
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ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΠΟΛ ΥΤΕΛΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

Αναλυτικότερα, θα περιγράψουμε απο ποιά άτομα αποτελείται το κάΟε τμήμα, ποιές εργασίες εκτελούν αυτά τα 

άτομα και ποιές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν, έτσι ώστε να εργάζονται σε αυτά τα τμήματα. Συγκεκριμένα : 

* Διεύθυνση. Στο τμήμα της διεύθυνσης εργάζεται ο γενικός διευθυντής (General Managcr) του ξενοδοχείου. Οι 

εργασίες που θα πρέπει να εκτελέσει ο γενικός διευθυντιiς είναι να οργανώνει, να προγραμματίζει, να αναθέτει 

καθήκοντα στους υπεύθυνους των κάθε τμημάτων και να ελέγχει την πρόοδο της επιχείρησης, με σκοπό τη 

βελτίωσή της, μέσω της αποφυγής λαθών, αλλά και μέσω των καταλλιl) • .ων διαδικασιών. Ο γενικός διευθυντής 

θα πρέπει να έχει καλές γν6)σεις απο διοίκηση επιχειρήσεων, δηλαδ1i να είναι απόφοιτος απο Ανώτατη σχολή 

διοίκησης επιχειρήσεων. Επίσης η γνώση ξένων γλωσσών, αλλά και ειδικά σεμινάρια πάνω σε διάφορα Θέματα 

της διοίκησης επιχειρ1iσεων είναι απαραίτητα . Ο γενικός διευΟυντ1iς Οα πρέπει να έχει αρκετ1; προϋπηρεσία απο 

τουριστικές επιχειρήσεις και να κατέχει εμπειρίες και γνώσεις πάνω στα ξενοδοχειακά Οέματα. Η εργασία του 

γενικού διευθυντή είναι πολύ σημαντιική, επειδ1i απο αυτόν εξαρτάται η εικόνα του ξενοδοχείου. Γι'αυτό, 

εκτός απο τις γνώσεις, ο γενικός διευθυντής Θα πρέπει να έχει και άλλα χαρακτηριστικά, όπως ισχυρό 

χαρακτήρα, πειθώ, προσωπική θέληση για βελτίωση, θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις εξελίξεις 

που αφορούν στα ξενοδοχεία, να μπορεί να αποφεύγει τυχόν λάθη μέσω των εμπειριών του, να έχει σεβασμό 

προς τους κατωτερούς του, αλλά πάνω απο όλα, θα πρέπει να κατανοεί τη Θέση του και τη μεγάλη σημασία της. 

Ο γενικός διευθυντής μπορεί να έχει και κάποιον βοηθό, ο οποίος Θα εκτελεί κάποια απο τα λιγότερο σημαντικά 

καθήκοντα του γενικού διευθυντή. Αυτός, όπως και ο γενικός διευθυντής, θα πρέπει να έχει γνώσεις πάνω στη 

διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, να έχει πτυχίο απο Ανώτατη σχολή διοίκησης, να γνωρίζει ξένες γλώσσες, 

να μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες και να μπορεί να φέρνει εις πέρας όλες τις εργασίες που έχουν σχέση με τη 

διοίκηση που του αναθέτει ο γενικός διευθυντής. 

* Τμιίμα υπηρεσίας δωματίων (Rοοιιι division). Στο τμήμα αυτό, εργάζεται ο υπεύθυνος της υπηρεσίας 

δωματίων (Rοοιη division Managcr). Η δουλειά του υπεύθυνου αυτού, είναι να οργανώνει σωστά όλες τις 

εργασίες που πρέπει να γίνονται στα δωμάτια, αλλά και στο front office, να αντιμετωπίζει τυχόν προβλ1iματα 

που αφορούν σε αυτά, να προμηθεύει τα τμήματα αυτά με ό,τι χρειάζονται και να φροντίζει για τη σωστ1i 

λειτουργία τους. Θα πρέπει να φροντίζει για την συνεργασία μεταξύ των τμημάτων της υποδοχής, των 

κρατήσεων και των ορόφων. 

* Τμιίμα υποδοχιjς. Στο τμήμα της υποδοχής, εργάζονται οι υπάλληλοι υποδοχής. Ο αριθμός των υπαλλιiλων 

υποδοχιiς, εξαρτάται απο τη φιλοσοφία της επιχείρησης. Η εργασία των υπαλλήλων υποδοχής είναι να 

υποδέχονται τους πελάτες, να τους βοηΟούν σε διάφορα προβλήματα κατα τη διαμον1i τους και να τους δίνουν 

οδηγίες για το μέρος οπου βρίσκεται το ξενοδοχείο. Ακόμη, μπορούν να κάνουν κρατΙ1σεις για διάφορα 

εστιατόρια, τα οποία επιθυμούν οι πελάτες, αλλά και άλλες υπηρεσίες. Οι υπάλληλοι υποδοχής θα πρέπει να 

έχουν αποφοιτήσει απο Ανώτατη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων και να γνωρίζουν τουλάχιστον απο δυο ξένες 

γλώσσες. Πρέπει να έχουν απαραίτητα προϋπηρεσία πάνω στην εργασία της υποδοχής. Τυχόν σεμινάρια σε 

θέματα υποδοχ1iς, 1) οτιδtiποτε άλλο έχει σχέση με την εργασία τους θεωρείται επιπλεον προτέρημα. Σίγουρα 
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όμως, όσον αφορά στο χαρακτήρα τους, Θα πρέπει να είναι ευγενικοί, εξυπηρετικοί, υπομονετικοί και πρόθυμοι 

να εξυπηρετήσουν σωστά τους πελάτες. 

* Τμιίμα κρατιίσεων. Στο τμ1iμα αυτό εργάζονται οι υπάλληλοι κρατ~)σεων. Η εργασία των υπαλλ11λ.ων αυτών 
είναι η τήρηση λογαριασμών πελατών. Δηλαδή, είναι υπεύθυνοι για τις κρατήσεις που γίνονται, είτε έμμεσα 

είτε άμεσα, για τις αναχωρήσεις των πελατών, το κλεί.σιμο των λογαριασμών των πελατών και την πληρωμή 

τους. Επίσης, τυχόν αλλαγές που θα γίνουν στα δωμάτια των πελατών είναι στην αρμοδιότητά τους. 

Απαραίτητα για αυτή την εργασία είναι πτυχίο Ανώτατης σχολής, προηγούμενη εμπειρία πάνω σε ξενοδοχειακά 

πληροφοριακά συστήματα και γνώση ξένων γλωσσών. Ακόμη, οι υπάλληλοι του τμήματος κρατήσεων θα 

πρέπει να διαθέτουν ευγένεια, προθυμία για εξυπηρέτηση και να είναι οργανωτικοί χαρακτήρες. 

* Τμιίμα ορόφων. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται οι καμαριέρες και οι καθαρίστριες του ξενοδοχείου. Η 

εργασία μιας καμαριέρας είναι να διατηρεί καθαρά και οργανωμένα τα δωμάτια των πελατών σε καθημερινή 

βάση. Η εργασία των καθαριστριών είναι να κρατούν καθαρούς τους υπόλοιπους χώρους του ξενοδοχείου, 

όπως για παράδειγμα την αίθουσα υποδοχής, τους διαδρόμους, κλπ. Προαιρετική προϋπόθεση είναι να έχουν 

αποφοιτι)σει απο σχολή τουριστικών επαγγελμάτων. Θα πρέπει να έχουν γνώσεις επάνω στην εργασία τους και 

προϋπηρεσία. Στοιχεία που θα πρέπει να έχουν τα παραπάνω άτομα, είναι η ευγένεια, η αφοσίωση στη δουλειά 

τους και ο οργανωτικός τους χαρακτ~iρας. 

* Τμιίμα οικο11ομικών. Στο τμi1μα οικονομικών εργάζεται ο διευθυνη)ς οικονομικών, ο οποίος μπορεί να έχει 

κάποιον βοηθό, τον βοηθό οικονομικού διευθυντή. Αυτοί έχουν σκοπό να εUγχουν και να διαχειρίζονται τα 

οικονομικά θέματα της επιχείρησης, δηλαδή τα έσοδα και τα έξοδά της. Θα πρέπει να έχουν πτυχίο απο 

ανώτατη σχολή οικονομικών, να γνωρίζουν ξένες γλώσσες και να έχουν αρκετή προϋπηρεσία στα οικονομικά 

θέματα. Επίσης, θα πρέπει να έχουν και οι δύο αφοσίωση στην εργασία τους και να είναι καλά οργανωμένοι. 

* Τμιίμα επισίτισης (F &Β). Στο τμήμα επισίτισης εργάζεται ο διευθυντής του τμήματος αυτού, ο οποίος έχει ως 

καθήκον να επιβλέπει τα τμήματα της κουζίνας, του εστιατορίου, και των δεξιώσεων. Επίσης, αναλαμβάνει να 

προμηθεύει αυτά τα τμήματα με ότι χρειάζονται, αλλά και είναι υπεύθυνος και για την επίλυση των όποιων 

προβλημάτων που θα υπάρξουν στα τμήματα αυτά. Ο διευθυντιiς του τμήματος επισίτισης θα πρέπει να έχει 

πτυχίο απο ανώτατη σχολή τουριστικών επιχειρήσεων, να έχει προϋπηρεσία στα θέματα της επισίτησης και να 

γνωρίζει απαραίτητα ξένες γλώσσες. Θα πρέπει να έχει καλή οργάνωση και γενικότερα να είναι καλός πάνω 

στην εργασία του. 

* Τμιίμα κουζίνας. Στο τμήμα της κουζίνας εργάζονται ο σεφ, ο μάγειρας και οι βοηθοί του μάγειρα, αλλα και τα 

άτομα που βοηθούν στην καθαριότητα της κουζίνας. Ο αριθμός των μαγείρων και των βοηθών τους εξαρτάται 

απο την πολιτική του ξενοδοχείου. Ο σεφ έχει ως σκοπό να οργανώνει και να ε)..J,γχει τους μάγειρες, αλλά και 

τους βοηθούς τους. Οι μάγειρές με τη βήθεια των βοηθών τους, παρασκευάζουν ότι έχει παραγγελθεί απο το 

εστιατόριο. Πρέπει να έχουν όλοι πτυχίο απο σχολή τουριστικών επαγγελμάτων και προϋπηρεσία πάνω στα 

θέματα της κουζίνας. Πρέπει ν αείναι γρήγοροι πάω στη δουλειά τους, γι' αυτό απαιτείται καλή οργάνωση και 

συνεννόηση μεταξύ των μαγείρων και των βοηθών τους. 

* Τμιίμα εστιατορίου. Στο τμήμα αυτό εργάζονται ο μαιτρ, οι σερβιτόροι και οι βοηθοί σερβιτόρων. Η εργασία 

του μαιτρ είναι να ε)..J,γχει και να οργανώνει τη δουλειά των σερβιτόρων και των βοηθών τους. Ο μαιτρ και οι 

σερβιτόροι θα πρέπει να έχουν πτυχίο απο σχολή τουριστικών επαγγελμάτων και να γνωρίζουν απαραίτητα 
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ξένες γλώσσες. Επιπλέον, Οα πρέπει να είναι εξυπηρετικοί, ευγενικοί, υπομονετικοί και σωστά οργανωμένοι. Οι 

βοηΟοί των σερβιτόρων βοηΟούν τους σερβιτόρους κατα τη διάρκεια του σερβιρίσματος. Προαιρετικό ειναι το 

πτυχίο απο σχολή τουριστικών επαγγελμάτων, αλλά απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών. Θα πρέπει και αυτοί 

να είναι ευγενικοί και σωστά οργανωμένοι. 

* Τμιίμα δεξιώσεων - συνεδρίων. Στο τμήμα δεξιώσεων-συνεδρίων εργάζεται ο υπεύΟυνος του τμήματος αυτού, 

ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις κρατήσεις που γίνονται στις αίθουσες δεξιώσεων και συνεδρίων. Ακόμη, έχει 

καθήκον να οργανώνει σωστά τους σερβιτόρους για να διεξάγεται η καλή και ομαλή λειτουργία των όποιων 

συνεδρίων ή εκδηλώσεων γίνονται. Σ'αυτό το τμήμα βοηθούν οι σερβιτόροι του εστιατορίου, ή 

προσλαμβάνονται εξωτερικοί σερβιτόροι. Ο υπεύθυνος θα πρέπει να έχει πτυχίο απο ανώτατη σχολή διοίκησης 

τουριστικών επιχειρήσεων και να γνωρίζει ξένες γλώσσες. Ακόμα, θα πρέπει να είναι οργανωτικός, ευγενικός 

και να πρόθυμος για εξυπηρέτηση. 

* Τμιίμα προσωπικοι5. Στο τμtiμα του προσωπικού είναι υπεύθυνος ο διευθυντής προσωπικού (Hun1an Resoul'ces 

Managel'), ο οποίος έχει καθήκον να προσλαμβάνει τους υπαλλήλους στις θέσεις όπου χρειάζονται, είναι 

υπεύθυνος για την ενημέρωσti τους ως προς τη λειτουργία της επιχείρησης, αλλα και μεριμνά για κάθε 

πρόβλημα που μπορεί να υπάρξει σχετικά με το προσωπικό. Ο διευθυντής προσωπικού θα πρέπει να έχει πτυχίο 

ανώτερης σχολής διοικήσεως, να γνωρίζει ξένες γλώσσες και ως πρός το χαρακτήρα, Οα πρέπει να έχει ηγετικές 

ικανότητες, αφού αυτός θα πρέπαι να μπορεί να παρακινεί το προσωπικό με διαφορους τρόπους. Ακόμη, η 

αφοσίωση και η οργάνωση θα πρέπει να ειναι στοιχεία ου τον διακατέχουν. 

* Τμιίματα άλλων υπηρεσιών. Τέλος, στο τμήμα αυτό εργάζονται οποιαδήποτε άλλα άτομα που θα εκτελούν τις 

εργασίες των τμημάτων αυτών. Ανάλογα με το ποιά επιπλέον τμήματα υπάρχουν στο κάθε ξενοδοχείο, θα 

υπάρχει και ένας υπεύθυνος του τμήματος αυτού, ο οποίος θα έχει τις κατάλληλες γνώσεις και τα κατάλληλα 

πτυχία, αλλά και προηγούμενες εμπειρίες πάνω στον τομέα του. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

Οι τουριστικές επιχειρ11σεις παρουσιάζουν τεράστια διασπορά στα προσφερόμενα προϊόντα. Επίσης κάθε 

προϊόν, είτε είναι από αγαΟό είτε κάποιος τύπος υπηρεσίας, παρουσιάζει διαφορετικά προβλήματα στην παραγωγή του. 

Για την παραγωγή αυτού του συνόλου προϊόντων στον τουριστικό κλάδο έχουν δημιουργηΟεί διάφορες ειδικότητες. Οι 

ειδικότητες αυτές έχουν η καθεμιά ξεχωριστή θέση στην αγορά εργασίας, αλλά ταυτόχρονα κάΟε ειδικότητα έχει τις 

δικές της συνήθειες, τη δική της διάλεκτο και ορολογία και τη δική της κουλτούρα. Οι διαφοροποιήσεις όμως στην 

τουριστική αγορά εργασίας δεν σταματούν στις πολλές και ποικίλες ειδικότητες, αλλά επεκτείνονται και στις 

ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα κάθε εργαζομένου. Έτσι ο ανθρώπινος χαρακτήρας παίζει μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση 

των τουριστικών προϊόντων. 

Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος με ειδικές συνθήκες εργασίας. Αρχικά, η εργασία στον τουρισμό παρουσιάζει 

έντονες εποχικές διακυμάνσεις. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό απασχολούνται όταν οι περισσότεροι εργαζόμενοι 

κάνουν διακοπές, ενώ συνεχείς διακυμάνσεις στις ανάγκες εργασίας παρουσιάζονται σε εβδομαδιαία, ημερήσια και 

ωριαία βάση . Επιπλέον, στη τουριστική βιομηχανία η παραγωγικότητα εξαρτάται από την προσωπι1<11 ικανότητα και 
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προσπάθεια των εργαζομένων. Ακόμη, οι ειδικότητες των ειδικευμένων στελεχών του τουριστικού κλάδου αυξάνει τη 

ζήτησή τους και αυτό οδηγεί σε αυξημένη κινητικότητα. Μια επιπλέον ιδιαιτερότητα της εργασίας στον τουρισμό είναι 

υποκειμενικότητα των προτύπων. Εννοούμε δηλαδή ότι τα διάφορα πρότυπα, όπως για παράδειγμα η φιλοξενία , η 

καθαριότητα, η υπηρεσία, είναι εκτεθειμένα σε διαφορετικές ερμηνείες. 

Όλα τα παραπάνω λοιπόν, καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο και πιο ιδιαίτερο το επάγγελμα στον τουρισμό και ο 

ανθρώπινος παράγοντας θα χρειαστεί σωστ1Ί καθοδήγηση, εκπαίδευση και γενικότερα σωστό χειρισμό από την πλευρά 

της ηγεσίας, έτσι ώστε να ξεχαστούν ή και να αποφευχθούν τυχόν ιδιαιτερότητες που θα επηρεάσουν την απόδοση των 

ζ ' 27 
εργα ομενων. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (HRM) είναι η λειτουργία μέσα σε έναν οργανισμό που επικεντρώνεται στην 

πρόσληψη, τη διαχείριση, και παρέχει κατευθύνσεις για τα άτομα που εργάζονται στην οργάνωση. Διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η οργανωτική λειτουργία που ασχολείται με θέματα που σχετίζονται με ανθρώπους όπως 

η αποζημίωση, μίσθωση, διαχείριση απόδοσης, την οργάνωση της ανάπτυξης, της ασφάλειας, wellness, οι παροχές, 

υπάλληλος κινήτρων, της επικοινωνίας, της διοίκησης, και την κατάρτιση.28 

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού είναι η στρατηγική και συνεκτική προσέγγιση της διαχείρησης των πιο . 
αποτιμώμενων στοιχείων ενός οργανισμού : των ατόμων που εργάζονται εκεί και που ανεξάρτητα και συλλεκτικά 

συνεισφέρουν στην επιτυχία των αντικειμενικών σκοπών της επιχείρησης. Ο όρος «διοίκηση ανθρώπινων πόρων» έχει 

αντικατασταΟεί με τον όρο «διοίκηση προσωπικού», σαν περιγραφ11 των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στη 

διαχείρηση των ανθρώπων στις επιχειρήσεις. Με απλά λόγια, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού είναι η στρατολόγηση 

του προσωπικού, η ανάπτυξη, διατήρηση και αποζημίωση των υπηρεσιών τους σε συγρονισμό με την εργασία και τις 

οργανωτικές απαιτήσεις. 29 

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού είναι όλες οι διοικητικες δραστηριότητες που έχουν σχέση με την οργάνωση 

του ανθρώπινου δυναμικού, , την επιλογή του,την πρόσληψή του, τον προσανατολισμό του, την εκπαίδευση του, την 

αποτίμησή του, την παρακίνησή του, την αμοιβή του, κλπ. Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων στοχεύει στην ανάπτυξη 

των ανθρώπων μέσω της εργασίας.30 

'Ετσι λοιπόν, η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται σε τουριστικές επιχειρήσεις, πρέπει να 

διαχειρίζεται σωστά και από άτομα ειδικευμένα και έμπειρα στον τομέα αυτό. Η διοίκηση της επιχείρησης συνδέεται 

άμεσα με την κουλτούρα της, δηλαδή τα πιστεύω της επιχείρησης. 

27 

28 

29 

30 

«Διοίκ11ση τουριστικών επιχειρt'1σεων», Δ. Λαλούμης, εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα 1998 
Susan Μ. lleatlifield, στο http://11un1anresources.about.com/od/glossaryb/fi'hr_managen1ent.htm 
/1ttp://en. wikipedia.org/wik.i/1-f uιηan_resource _ rnanageme11t 
http://www.busίnessdicιio11ary.com/definition/human-resource-management-HRM.htn1Ι 
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Η διοίκηση ανθρώπινων πόρων σύμφωνα με τον Aι-π1strong (Strategy and action) είναι μια φιλοσοφία 

προσανατολισμένη στο "επιχειρείν", η οποία έχει ως επίκεντρο την διοίκηση των ανθρώπων (εργαζομένων), μέσω των 

οποίων η κάθε επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό προβάδισμα στην αγορά. Ενώ ο Storey στο Human 

Resource Management- a critical text εξηγεί ότι η διοίκηση ανθρώπινων πόρων έχε ι μια ιδιαίτερη προσέγγιση στην 

διοίκηση, βάσει της οποίας οι εταιρίες αποκτούν ανταγωνιστικό προβάδισμα στην αγορά, μέσω της στρατηγικής 

κατανομής ικανού και έμπιστου προσωπικού. Σύμφωνα με τον Walton (Harvaι·d Business Reνiew sees HRM as 

representing), η διοίκηση ανθρώπινων πόρων αντιπροσωπεύει σε μια εταιρία κοινούς στόχους, κοινές επιρροές, κοινό 

σεβασμό, κοινά οφέλη, κοινή υπευθυνότητα. Αυτή η θεωρία πρεσβεύει ότι οι πολιτικές κοινών συμφερόντων 

επιφέρουν στους εργαζόμενους συναισθήματα προσήλωσης και πίστης στην εταιρία, τα οποία με τη σειρά τους θα 

επιφέρουν καλύτερες οικονομικές επιδόσεις στην εταιρία και προσωπική ανέλιξη. 

Το ανθρώπινο δυναμικό ή αλλιώς οι ανθρώπινοι πόροι ενός οργανισμού αποτελούνται από όλα τα άτομα που 

συμμετέχουν με οποιονδ1)ποτε τρόπο στην παραγωγική διαδικασία αυτού, άσχετα αν ο οργανισμός αυτός είναι μεγάλος 

ή μικρός, απλός ή πολύπλοκος. Επομένως η διοίκηση προσωπικού ή η υπηρεσία προσωπικού, υπάρχει σε όλους τους 

οργανισμούς και αποτελεί το κύριο συστατικό, της ευρύτερης διοικητιΚ1)ς και οργανωτικής λειτουργίας του 

οργανισμού. Αν στις μικρές επιχειρήσεις η υπηρεσία προσωπικού είναι απαραίτητη, στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι 

απόλυτα αναγκαίο, να έχουν ένα τμήμα προσωπικού ή διεύθυνση προσωπικού εντελώς ξεχωριστά, που να 

αντιμετωπίζει όλα εκείνα τα προβλήματα και τις ενέργειες που περικλείονται στην έννοια της Διευθύνσεως 

προσωπικού3 1 

31 Δ. Λαλούμης, 8. Ρούπας «Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων», Αθήνα 1998, σελ.134-135 εκδ. Σταμούλη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ : ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Ο σωστός τρόπος διοίκησης μιας επιχείρησης έχει ιδιαίτερη σημασία, αν αντιμετωπισθεί ως πλαίσιο που Οα 

καΟορίσει την προσοχή κιν1Ίτρων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.32 Οι σχολές της διοίκησης που έχουν υπάρξει, 

είναι οι εξι1ς: 

ί. Η κλασικιί σχολιί, η οποία προτείνει την οργάνωση του προσωπικού σε πυραμιδική ιεραρχία. 

11. Η νεοκλασικιί σχολιί, η οποία προτείνει περισσότερο έντονα σεβασμό στους εργαζομένους. 

ίίi. Η σχολιί των συστημάτων, που αντιμετωπίζει την επιχείρηση σαν ένα σύνολο αλληλοεξαρτώμενων 

τμημάτων. 

ίν. Η εμπειpικιί σχο)Jί , που επιλύει τα προβλήματα της διοίκησης κάθε επιχείρησης χωριστά, 

χρησιμοποιώντας ήδη γνωστές εμπειρίες. 

ν. Η ποσοτικιί σχολιί , η οποία επιλύει τα προβλήματα της επιχείρησης μέσω των μαθηματικών. 

11i. Η σχολιί της θεωρίας των αποφάσεων, που υποστηρίζει ότι η επιχειρηματική διαδρομή είναι 

αποτέλεσμα ενός συνόλου αποφάσεων. 

νίί. Η σχολιί του περιβάJJ.οντος, που σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα περιβάλλον, το 

οποίο τις επηρεάζει άμεσα και ασταμάτητα. 

νίίί. Η ενδεχομενικιί σχολιί, η οποία προτρέπει ότι δεν υπάρχει ένα κατάλληλο μοντέλο διοίκησης 

για όλες τις επιχεφ1Ίσεις. 

ί.ν:. Η σχολιί διοίκησης με μεθόδους ιιιαrketίιιg, τους οποίους και χρησιμοποιεί για την προώθηση του 

προϊόντος, αλλά και για το σχεδιασμό της πολιτικής του προσωπικού. 

χ. Η σχολιί διοίκησης με αντικειμενικούς σκοπούς, η οποία θεωρεί ότι αν ορίζονται με ακρίβεια οι 

αντικειμενικοί σκοποί της επιχείρησης, τότε θα εξασφαλίζεται και ο ρεαλιστικός προσανατολισμός της. 

χί. Και η σχολιί διοίκησης ολικιίς ποιότητας, σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση πρέπει να βελτιώνει 

συνεχώς το προϊόν της, τις εργασιακές συνθήκες, τον εξοπλισμό της και γενικά όλους τους παράγοντες που 

αποτελούν μια επιχείρηση. 33 

ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Η ιστορία της διοίκησης ανθρώπινων πόρων δεν έχει κάποια συνέχεια. Μπορεί κανείς να συναντιΊσει 

πρωτογενή στοιχεία διοίκησης ανθρώπινων πόρων σε διαφορετικές εποχές και περιόδους της παγκόσμιας ιστορίας. 

32 Πτυχιακή εργασiα της Ζαμάνου Σμαράγδας και της Μαρκοπούλου Αγγελικής με θέμα «Προβλήματα επικοινωνίας που 
παροοοιάζονται μεταξύ διοU..'ησης και εργαζομένων στις ξενοδοχειακές εmχεφήσεις. Τρόποι αντιμετώπισής τοuς» 
η Δ . Λαλούμης, Β. Ρούπας «Διοiκηση τουριστικών επιχειρήσεων>}, ΑΟιiνα 1998, σελ.96-97 εκδ. Σταμούλη 
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Στην αρχαιότητα ο Πρωταγόρας ο αβδηρίτης, τον 5° αιώνα π.Χ. Οεωρεί τον ανθρώπινο παράγοντα ως κέντρο κάθε 

δραστηριότητας στη γνωστή του ρήση : «Πάντων χρημάτων μέτρον άνΟρωπος εστίν>>. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς McKcnna και Beecl1 34
, η αρχιi της επιστήμης της διοίκ11σης ανθρώπινου 

δυναμικού ανάγεται στο τέλος του 1800, με τη γέννηση της ιδέας της «Πρόνοιας των εργαζομένων», η οποία, 

πρωτοποριακή για την εποχή της, ασχολείται με την ανεργία, το δικαίωμα μισθού κατα την απουσία απο την εργασία 

λόγω ασθένειας και την επιχορήγηση επιδόματος κατοικίας στους εργαζομένους. 

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Frcdcrίck Taylor μηχανικός βιομηχανίας στις ΗΠΑ, πραγματοποιούσε μελέτες 

«χρονο-κινησιο-μετρίας», οι οποίες έδειξαν ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να εκτελείται μια ι:ργασία και οι οποίες 

ωφέλι1σαν τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και τους εργαζομένους. 35Την ίδια εποχή άρχισαν να οργανώνουν πιο 

συστηματικά τη λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινων πόρων, δημιουργώντας ειδικά τμήματα και ακολυθώντας 

διάφορες τακτικές. 

Κατα τη δεκαετία του 1930, γεννιiθηκε και αναπτύχθηκε η «σχολιi των ανθρωπίνων σχέσεων», η οποία 

μελέτ11σε τα προβλήματα που επηρεάζουν την απόδοση των εργαζομένων, έδωσε έμφαση στις κοινωνικές ανάγκες των 

εργαζομένων και υποστήριξε οτι, μακροπρόθεσμα, η παραγωγικότητα είναι συνάρτηση της ικανοποίησης που 

αισθάνονται οι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας. 

Σύμφωνα με τον Beaumont,36 υποστηρίζει οτι ο όρος «Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού» άρχισε να 

χρησιμοποιείται και να αναπτύσσεται σε πανεπιστήμια και επιχειριiσεις στην Αμερικιi τη δεκαετία του 1980 . 

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Η «Διοίκ11ση» είναι μία από τις αρχαιότερες «επαγγελματικές» ενασχολήσεις στον κόσμο. Από τα πρώτα 

χρόνια της ιστορίας του ανθρώπινου γένους, οι άνΟρωποι έπρεπε να μάΟουν να διοικούν τους εαυτούς τους και τις 

υποθέσεις τους, έπρεπε να μάθουν να διοικούν τις σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους. Οι γονείς πρέπει να μάΟουν και 

να ξέρουν να διοικούν την οικογένειά τους, τις υποθέσεις της και τα οικονομικά της. Ο επαγγελματίας ιηanager πρέπει 

να μάθει να διοικεί τα της δουλειάς του και σε συνεργασία με άλλους managers να διοικεί την επιχείρηση. 

Το managemcnt μπορεί να οριστεί ως δραστηριότητα της οποίας σκοπός είναι η επίτευξη στόχων με την εφαρμογή 

λειτουργιών όπως είναι η πρόβλεψη, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των 

φυσικών και των ανθρώπινων πόρων. 

Πριν όμως προχωρήσουμε στην εξέταση των λειτουργιών της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων θα ήθελα 

ναεπισημάνω το εξής: Η ευθύνη της ορθής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού δεν είναι μόνο ευθύνη του Γενικού 

Διευθυντή ή του Διευθυντή Προσωπικού ή Ανθρώπινου Δυναμικού των επιχειρήσεων. Ολα τα διευθυντικά στελέχη 

της επιχείρησης πρέπει να γνωρίζουν και να εμπλέκονται σε αυτιi τη διαδικασία, γιατί έτσι και αλλιώς τα στελέχη και 

34 

35 

36 

«Tlie essence ofllRM», McKeιma και Beech, 1995 
Tay!or F.W. "Tlie prίnciples of scienτific management", Harper and BrotL1ers, ΝΥ, 1911 
Beaι1111011t, "Tl1e US Hu111an resource n1aι1ageιηe11t litemture", 1992 
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οι προϊστάμενοι τμημάτων έχουν την άμεση επαγγελματική συναλλαγή με την ομάδα τους για την οποία πρέπει να 

είναι υπεύθυνοι.37 

1 . Προγραμματισμός και ανάλυση κενών θέσεων. 

Κατα τον προγραμματισμό και την ανάλυση κενών θέσεων, η διοίκηση θα πρέπει να περιγράψcι τις θέσεις 

εργασίας, δηλαδή τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες και το περιβάλλον μιας συγκεκριμένης εργασίας. Δηλαδή, σε ένα 

ξενοδοχείο μπορούν να υπάρξουν οι τομείς υποδοχής, υποστήριξης ορόφων, διασκέδασης, προσωπικού, εστίασης, 

πισίνας, οργάνωσης συνεδρίων, κλπ. οι οποίοι Θα προσδιορίσουν τον αριθμό θέσεων με τις οποίcς πρέπει να 

λειτουργήσει ο κάθε τομέας. Έτσι, υποστηρίζεται και η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων και η ιεράρχηση 

της εργασίας, αλλά και ο καθορισμός κριτηρίων απόδοσης των εργαζομi,-vων και οι μελλοντικές ανάγκες της 

επιχείρησης για προσωπικό. Είναι γεγονός οτι Θα πρέπει οι μεγάλες και σοβαρές επιχειρήσεις να συντάξουν ενα 

φάκελο που θα περιγράφουν λεπτομερώς την κάΟε θέσεη εργασίας. Η σύνταξη αυτή Οα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο 

για την επιχείρηση.38 Αυτό βοηθάει στην επόμενη διαδικασία που θα ακολουθήσει η διοίκηση. 

2. Στρατολόγηση, επιλογή και πρόσληψη προσωπικού 

Αφού λοιπόν περιγραφούν οι ικανότητες που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος για κάθε θέση, τότε η επιχείρησ11 

ψάχνει τα άτομα που έχουν αυτά τα προσόντα. είτε από το •iδη υπάρχον προσωπικό, είτε από το ευρύτερο περιβάλλον, 

δηλαδή από την εσωτερικιi ή την εξωτεριΚ1i αγορά εργασίας. Η σωσηi επιλογή και αξιοποίηση του προσωπικού της 

επιχείρησής συνδέεται άμcσα με την παραγωγικότι1τά της. 39Οι μέθοδοι που Θα χρησιμοποιι;σει η επιχείρηση Θα είναι 

οι εξής: το βιογραφικό σημείωμα, οι συστατικές επιστολές, τα τεστ γνώσεως ικανότητας και καταλληλότητας 

προσωπικού, τα τεστ νοημοσύν11ς, τα τεστ προσωπικότητας και ενδιαφερόντων, κάποια δείγματα εργασίας και τέλος η 

προσωπικι; συνέντευξη. Επιλέγονται λοιπόν οι κατάλληλοι άνθρωποι για να εκτελέσουν τις εργασίες που απαιτούνται 

και αποφασίζεται ποιος Οα κάνει τι.40 

3. Εκπαίδευση προσωπικού 

Η επόμενη λειτουργία της επιχείρησης θα είναι αυτή της εκπαίδευσης του προσωπικού. Αν το προσωπικό είναι 

από την εξωτερική αγορά εργασίας, τότε θα έχει την κατάλληλη εκπαίδευση. Αν όμως το προσωπικό προέρχεται από 

την εσωτερική αγορά εργασίας, θα πρέπει η επιχείρηση να το εκπαιδεύσει για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των 

37 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΜΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΔΞΑ. Το προσωπικό του ξενοδοχείου μοχλός αναβάθμισης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στο http://www.hotel-restaυrant.gr/online/article.asp?retumPage=SECTION&group=2&section=9&articleid=1939 
38 Μιχάλης Π. Σαλεσιώτης «Λ νθρώπινες εργασιακές σχέσεις στις τουριστικές επιχεφήσεις», εκδόσεις Interbooks, αΟήνα 1999 
39 www.eommex.gr/greek/services/guide/personel.\1tm 
40 Στο παράρτημα υπάρχει άρΟρο, το οποίο εκφράζει τα συχνότερα λάΟη που γίνονται κατα την επιλογή προσωmκού. 
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Οέσεων εργασίας που θέλει να καλύψει. Η εκπαίδευση θα έχει και κάποιο κόστος για την επιχείρηση, γι' αυτό και οι 

περισσότερες επιχειρ1;σεις προτιμούν να προσλαμβάνουν ήδη ειδικευμένο προσωπικό. 

4. Μισθοδοσία και παροχές προσωπικού 

Όσον αφορά τώρα τη μισθοδοσία και τις παροχές του προσωπικού, η επιχείρηση έχει ένα σύστημα αμοιβών, το 

οποίο περιλαμβάνει τις πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές που αυηi θα εφαρμόσει για να ανταμείψει τους 

εργαζόμενούς της με βάση τη συμμετοm τους σε αυτή, τα προσόντα τους, τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας και της 

αξίας τους στην αγορά εργασίας. Το σύστημα αμοιβών θα περιλαμβάνει το βασικό μισθό, τις πρόσθετες παροχές

επιδόματα, κάποια bonuses ή προμ1)θειες, περίθαλψη από ασφαλιστικό φορέα, ακόμα και άλλες παροχές όπως 

αυτοκίνητο , κινητό τηλέφωνο κλπ. Κάποια από τα παραπάνω (π.χ. επιδόματα) καθορίζονται από τι1ν εργατικιi 

ο . 41 
νομο εσια 

5. Μέτρηση απόδοσης εργαζομένων 

Μια επιπλέον λειτουργία της διοίκησης είναι αυτή της μέτρησης της απόδοσης των εργαζομένων. Η μέτρηση 

γίνεται με διάφορες μεθόδους, όπως το σύστημα κλιμακωτής αξιολόγησης, το βαθμολογικό σύστημα συμπεριφοράς, η 

αναφορά κρίσιμων περιστατικών, η αξιολόγηση βάσει στόχων και το σύστημα κατάταξης. Έτσι λοιπόν, αν η 

αξιολόγηση των εργαζομένων δεν αποβεί ικανοποιητική, τότε αντιμετωπίζονται τα προβλήματα από τον διευθυντιi του 

ξενοδοχείου ανάλογα. Για παράδειγμα, αν σε ένα ξενοδοχείο παρατηρηθεί μετά από ένα τρίμηνο ότι δεν υπάρχει 

συντονισμός των εργαζομένων μεταξύ του τμήματος εστιατορίου και του bar, τότε ο διευθυντής θα αποφασίσει την 

υπαγωγιi του bar στον τομέα της εστίασης και στον διευθυντιi του τμήματος αυτού42• 

6. Διευκόλυνση εργασιακών σχέσεων 

Μια ακόμη λειτουργία της διοίκησης είναι αυτιi της διευκόλυνσης των εργασιακών σχέσεων. Με αυτό τον όρο 

εννοούμε ότι η διοίκηση Οα αναπτύξει πολιτικές, οι οποίες Θα διευκολύνουν το κλίμα μεταξύ των εργαζομένων, είτε σε 

οριζόντια, είτε σε κάθετη δομή. Αν επιτευχθούν υγιείς εργασιακές σχέσεις, τότε σίγουρα Οα επικρατήσει μια καλύτερη 

και αυξανόμενη παραγωγικότητα . Αντίθετα, οι κακές εργασιακές σχέσεις προμηνύουν μειωμένη παραγωγιi εργασίας 

από το προσωπικό. 

41 Στο παράρτημα υπάρχει η ειδική νομοθετική διάταξη, σύμφωνα με την οποία τίθενται οι μισΟολογικές διακρίσεις του προσωπικού 
42 Παραδείγματα φύλλων αξιολόγησης, με τα οποία η επιχείρηση αξιολογεί την απόδοση του κάθε εργαζομένου, παραπtμπονται στο 

παράρτημα. 
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7. Παρακίνηση του προσωπικού 

Τέλος, μια πολύ βασική λειτουργία της διοίκησης, ειναι και αυτή της παρακίνησης. Η παρακίνηση του ανθρώπινου 

δυναμικού μιας επιχείρησης μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα μr. διάφορα bonuses ή 

με δώρα και ταξίδια που μπορεί να προσφέρει η επιχείρηση στους εργαζόμενους έπειτα από κάποια συγκεκριμένη 

δουλειά που f:χουν κάνει, ή με προαγωγές σε κάποιους υπαλλήλους που έχουν αποδείξει ότι αξίζουν για μια ανώτερη 

θέση. Η κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί εκείνους τους τρόπους παρακίνησης που νομίζει ότι αρμόζουν στην κάθε 

περίσταση, ή εκείνους που την βολεύουν οικονομικά. Αναλυτικότερα θα αναφερθούμε σε άλλο κεφάλαιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Ο άνθρωπος αποτελεί το πιο βασικό στοιχείο της επιχείρησης και ειδικά όταν αυτή πρόκειται για τουριστική 

επιχείρηση. Χρήζει λοιπόν ειδικής πολιτικής, ειδικά φτιαγμένης από κάθε επιχείρηση για αυτήν, χρησιμοποιώντας 

όμως και κάποια βασικά στοιχεία από μερικά πάγια θεωρήματα, τα λεγόμενα θεωρήματα των ανθρώπινων αναγκών, τα 

οποία και θα εξετάσουμε στη συνέχεια. 

Τα θεωρήματα των ανθρωπίνων αναγκών προσδιορίζουν τις ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι, από τις πιο 

βασικές μέχρι τις λιγότερο απαραίτητες. Τα σπουδαιότερα θεωρήματα από αυτά που έχουν γράψει κάποιοι κλασσικοί 

επισηΊμονες συμπεριφοράς στη διερεύνηση του ρόλου του ανθρώπινου παράγοντα στους οργανισμούς είναι τέσσερα:43 

• EltonMayo l 880 - 1949 

Ο Μayο,-πατέρας της βιομηχανικής ψυχολογίας-, αναζήτησε τα αίτια της ικανοποίησης από την εργασία στις 

ευκαιρίες που προσφέρει το εργασιακό περιβάλλον για αυτοεκτίμηση. Υποστήριξε ότι αποφεύγοντας τα προβλήματα 

της κόπωσης, της μονοτονίας, του αυταρχισμού, κλπ και διαμορφώνοντας μια κοινωνικι\ διάρθρωση που θα κάλυπτε 

τις κοινωνικές ανάγκες του εργαζόμενου, θα πετύχαινε καλύτερη απόδοση στην εργασία του. 44 

• Cltris Argyris 1923 

Ο ClιΓis Aι-gyri s, κα0ηγητι1ς του πανεπιστημίου του Yale, υποστήριξε ότι ο ι οργανισμοί επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά των εργαζομένων και ότι ενδυναμώνουν οι ανάγκες αυτοσεβασμού και διατήρησης της προσωπικότητας 

των εργαζομένων καθώς οι διευθυντές αναπτύσσουν αμυντικούς μηχανισμούς για να προστατεύσουν το 

δικαίωμα ελi:γχου τους πάνω στους υφισταμένους τους. Ως λύση αυτού πρότεινε να μπορούν να έχουν και οι 

εργαζόμενοι δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση. 45 

• Elgar Sclιeiιι 

Ο Schein υποσηiριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εταιρική κουλτούρα, δηλαδή η κάΟε επιχείρηση να 

προσαρμόζει τη διοίκηση στα δικά της μέτρα, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι υπάλληλοι της επιχείρησ11ς σαν 

εταίροι46 . 

• Rosabetlι Moss Kanter 1943 

Ο Kanter διατύπωσε τη θεωρία του management των αλλαγών, σκεφτόμενος ότι η επιχείρηση Οα πρέπει να 

αλλάζει συνεχώς, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε εποχής. Ακόμη, ο ι υπάλληλοι της επιχείρησης θα 

ήταν καλό να έχουν ελευθερία δράσης εντός της επιχείρησης. 

43 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ Αν. Καθηγήτρια στη Διοίκηση. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ: http\νww.econ.auιh.grgreekHRM 
Mayo Elton ''Tl1e social problems of an iodustrial civilizaιion", 1945 
Argyris Chήs "The CEO behaviour key to organizationa\ developιηent". llarper aod Row, ΝΥ, 1961 
Schein Ε.Η. (1978), Career dynaιηics: Matcl1i11g individua\ and organizational needs, Adisson-Wesley 
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Η θεωρία των ανθρώπινων αναγκών του Maslow 

Ο Maslow πολύ γνωστός σε όλους τους εργασιακούς κύκλους, προσπαθώντας να εξετάσει και να αναλύσει την 

ανθρώπινη ψυχολογία, και να ανακαλύψει ποια μπορεί να είναι αυτά που παρακινούν τους ανθρώπους να λειτουργούν 

σωστά και με επιτυχία, διαμόρφωσε τη θεωρία που φέρει το όνομά του. Με βάση τη θεωρία αυτή, ο Maslow 

κατηγοριοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων και τις ιεραρχεί ως εξής: 

47 

Ο Maslow υποστηρίζει ότι : 

Οι ανάγκες λειτουργούν ως κίνητρα μόνο όταν δεν έχουν ικανοποιηθεί. 

• Για να λειτουργήσουν σωστά οι ανάγκες, πρέπει να τηρηθεί αυστηρά η σειρά ιεραρχίας, όπως φαίνεται 

στην πυραμίδα. 

• Επιπλέον, οι ανάγκες δεν πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα.47 

Maslow 
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Στο παραπάνω σχήμα βλέπουμε ότι οι φυσιολογικές ανάγκες, μαζί με τις ανάγκες για ασφάλεια αποτελούν τις 

πρωτογενείς ανάγκες του ανθρώπου. Οι φυσιολογικές ανάγκες είναι ισχυρές μέχρι να ικανοποιηθούν. Περιλαμβάνουν 

την ανάγκη του ανθρώπου για τροφ1i, αέρα, κλπ. Η τρίτη κατηγορία της πυραμίδας αναφέρεται στην ανάγκη του 

ανθρώπου να ανήκει σε ένα κοινωνικό σύνολο ώστε να μη λειτουργεί σαν μονάδα, όπως επίσης και για την αγάπη και 

τη δεκτικότι1τα από τους συνανθρώπους. Αφού ικανοποιηθούν οι κοινωνικές ανάγκες, προχωράμε στο επόμενο στάδιο, 

το οποίο είναι οι ανάγκες για κοινωνική θέση και εκτίμηση. Με αυτό εννοούνται οι ανάγκες για αναγνώριση, 

κοινωνική θέση, εκτίμηση και σεβασμό από τους άλλους. Τέλος, στο τελευταίο στάδιο της πυραμίδας ανήκουν οι 

ανάγκες αυτοπραγμάτωσης. Αφού ικανοποιηθούν όλα τα προηγούμενα στάδια και δεν αποτελούν κίνητρα πλέον, τότε 

ο άνθρωπος αναζητά την αυτό-εκτίμηση, τον αυτοσεβασμό. Έχει πλέον την ανάγκη για εξέλιξη, κοινωνική προσφορά 

και αναγνώριση από τον ίδιο του τον εαυτό. 

Προσφέροντας κίνητρα, είναι ο μόνος τρόπος για τις επιχειρήσεις να παρακινήσουν τους εργαζομένους τους να 

εργασθούν πιο αποδοτικά. Ο τρόπος με τον οποίο Θα το κάνουν αυτό, είναι καθαρά θέμα της κουλτούρας της 

επιχείρησης και του τρόπου διοίκ11σής της. 

Έκτοτε υπήρξαν και άλλοι που ανέπτυξαν θεωρίες, οι οποίες 1iταν παραπλήσιες με αυτές. Κατανοούμε λοιπόν 

με τα παραπάνω θεωρήματα ότι η ψυχολογία του ανθρώπινου παράγοντα εξαρτάται κατά κύριο λi:Jγο από τον τρόπο 

διοίκησης της κάθε επιχείρησης. Αυτιi είναι που είτε προτρέπει τον εργαζόμενο να εργαστεί περισσότερο και 

καλύτερα, είτε τον αποτρέπει από τι1ν αποδοτική εργασία. Επηρεάζεται βέβαια η ψυχολογία του ανθρώπινου 

παράγοντα και από άλλους παράγοντες, όπως το εργασιακό περιβάλλον, τις εργασιακές σχέσεις, την οριζόντια και την 

κάθετη επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ των υπαλλήλων, την αμοιβή αλλά και από άλλους λιγότερο σημαντικούς 

παράγοντες, όπως η υγιεινή εργασία στο χώρο τι1ς επιχείρησης, η ασφάλειά τους, κλπ. Αυτά τα Θέματα θα αναλυθούν 

καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιο. 

Η παρακίνηση σχετίζεται στενά με τις ανάγκες, τους σκοπούς και τη συμπεριφορά των εργαζομένων. Η λέξη 

παρακίνηση χρησιμοποιείται για να εκφράσει ένα ορισμένο συναίσθημα των εργαζομένων που τους ωθεί στην εργασία 

τους. Ο όρος παρακίνηση μερικές φορές ταυτίζεται με τις λέξεις όπως: επιθυμία, θέληση, κίνητρο, περάτωση στόχου, 

κλπ. Στη πραγματικιi της διάσταση, η παρακίνηση, αποτελεί μια ψυχολογική διαδικασία που έχει σαν αποτέλεσμα τον 

επηρεασμό τι1ς συμπεριφοράς του εργαζομένου. Η παρακίνηση είναι μια μεγάλη δύναμη που προέρχεται από την 

ύπαρξ11 μιας κάποιας ανάγκης. Η ανάγκη αυτή μπορεί να είναι μια έλλειψη φυσική ή ψυχική. Οι ανάγκες κίνητρα 

μπορεί να είναι φυσικές όπως: τροφή, ύπνος, νερό, οξυγόνο, κλπ. ή ψυχικές όπως: κύρος, σεβασμός, γόητρο, 

αναγνώριση, κλπ. Η παρακίνηση των εργαζομένων αποτελεί ένα πιο τα πιο σημαντικά ζητήματα της διοίκησης, αφού 

είναι στενά συνδεδεμένη με την ανθρώπινη συμπεριφορά και την απόδοση. Η διοίκηση πρέπει να παρατηρήσει στους 

εργαζόμενους την ικανότητα και τις γνώσεις που έχουν για την απόδοση του έργου . Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Είναι 

το «μπορώ ή δεν μπορώ», των εργαζομένων. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Χρειάζεται και το δεύτερο σκέλος το «θέλω». Αυτό 

είναι το σημαντικότερο. Η διοίκηση εδώ πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή στο «θέλω». Αυτό προσδιορίζει την ψυχική 

τους διάθεση για απόδοση στην εργασία τους. Εδώ έγκειται η ικανότητα των προϊσταμένων να κάνουν τους 

υφιστάμενους να έχουν διάθεση και να Θέλουν να αποδώσουν. Αυτή η αναγκαιότητα για παρακίνηση δημιουργείται, 

διότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν έχουν την εργασία τους σαν μια επιθυμητή και δημιουργική δραστηριότητα. 
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Είναι αναγκαίο η επιχείρηση εκτός από την αμοιβή, που καταβάλλει στους εργαζόμενους, να διαμορφώνει όλες 

εκείνες τις συνθήκες που θα τον παρακινήσουν να αξιοποιήσει σε μέγιστο βαθμό τα προσόντα του. 

Τι κάνει τον εργαζόμενο να εργάζεται λιγότερο ή περισσότερο; Τι κάνει τον άνθρωπο να θέλει να εργάζεται; Τι 

είναι αυτό που προσδιορίζει τη συμπεριφορά του μέσα στο χώρο εργασίας; Αν απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα, 

πιστεύεται ότι οι διοικήσεις των επιχειρήσεων μπορούν να παρακινήσουν τους εργαζόμενους και να αυξήσουν την 

απόδοσή τους. Η παρακίνηση είναι μια σειρά από διαδικασίες και σχέσεις που αλληλοεξαρτώνται μεταξύ τους. 

Κατ' αρχήν δημιουργείται μια ανάγκη. Η ανάγκη αυτή μπορεί να είναι συνειδητή ή υποσυνείδητη. Μόλις δημιουργηθεί 

μια ανάγκη τότε παράγεται το κίνητρο. Το κίνητρο αυτό οδηγεί στον προορισμό του στόχου. Ο στόχος μας οδηγεί με 

πράξη στην υλοποίησή του. Η υλοποίηση του στόχου μας, ικανοποιεί την δημιουργηθείσα ανάγκη. Η ικανοποίηση της 

ανάγκης εξαλείφει το κίνητρο. Έτσι όταν ικανοποιηθεί μια ανάγκη αμέσως δημιουργείται μια άλλη μεγαλύτερη. Οι 

ανάγκες των ανθρώπων δημιουργούνται από πολυάριθμους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Οι σχέσεις 

μεταξύ των αναγκών, κινήτρων, στόχων, συμπεριφοράς και ικανοποίησης των στόχων είναι δύσκολο να 

προσδιοριστούν. Η διαδικασία της παρακίνησης είναι ένας φαύλος κύκλος όπως ο παρακάτω 48 
: 

48 Μιχάλης Π. Σαλεσ1ώτης «Εισαγωγή στις εργασιακές σχέσεις», εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 1999 
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Σύμφωνα με τον Ν. Μαντά η παρακίνηση ξεκινά και από το ίδιο το άτομο, εσωτερικά, αλλά και έξω από αυτό, 

εξωτερικά.49 Δηλαδή : 

ι. Εσωτερικά : Οι ανάγκες και οι επιθυμίες του ατόμου ξεκινούν από τον εσωτερικό του κόσμο και 

επηρεάζουν καθοριστικά τις σκέψεις και τη συμπεριφορά του. Η εσωτερική δραστηριοποίησ11 έχει ορισμένα 

χαρακτηριστικά, που είναι : 

οι ανάΎΙCες και οι επιθυμίες κάΟε ατόμου είναι αποκλειστικά δικές του. 

οι ανάγκες και οι επιθυμίες του καθενός είναι μοναδικές, διότι καθορίζονται από τους παράγοντες που 

σχηματίζουν την προσωπικότητά του, το βιολογικό και ψυχολογικό του κόσμο και τις εμπειρίες του. 

'Ενα άτομο, μπορεί να αντιλαμβάνεται διαφορετικά τις επιθυμίες του, σε διαφορετικούς χρόνους. 

Παρά τη μοναδικότητα και την αποκλειστικότητα των αναγκών και επιθυμιών των ανθρώπων, μερικές από 

αυτές, είναι αρκετά ίδιες, ώστε επιτρέπουν στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν και να σχηματίζουν κοινές οργανώσεις 

για να επιτύχουν ικανοποίηση των αναγκών τους. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που ασχολούνται με τις κοινές αυτές 

ανάγκες όλων των ατόμων. Αν τα ηγετικά στελi.-χη γνωρίζουν αυτές τις κοινές ανάγκες, μπορούν να επιδιώξουν και να 

παρακινήσουν τους υφισταμένους τους, ώστε αυτοί να δράσουν προς όφελος των σκοπών της οργάνωσης, παρά τις 

διαφορές των εργαζομένων μεταξύ τους. 

11 . Εξωτερικά: Η θεωρία της εξωτερικι)ς δραστηριοποίησης δεν αρνείται την εσωτερική παρακίνηση, αλλά 

αντίθετα, βασίζεται σ'αυτή και προχωράει πιο πέρα. Περιλαμβάνει δηλαδή, δυνάμεις που προέρχονται μέσα από το 

ίδιο το άτομο και θέματα περιεχομένου εργασίας (όπως π.χ. αναγνώριση, προαγωγές και υπευθυνότητα). 

Εφόσον οι εργαζόμενοι αντιδρούν θετικά ή αρνητικά σε οτιδήποτε κάνει ο προϊστάμενός τους, θα πρέπει κάθε ηγετικό 

στέλεχος να χρησιμοποιεί εκείνα τα μέσα εξωτερικής δραστηριοποίησης, που προκαλούν Θετικές αντιδράσεις από τους 

εργαζόμενους προς επίτευξη των σκοπών της επιχείρησης. Τα μέσα αυτά μπορεί να είναι, είτε Θετικά που 

επιβραβεύουν την καλή απόδοση, είτε αρνητικά που τιμωρούν •i απειλούν να τιμωρήσουν κάποιο με κακιi απόδοση. 
Πολλοί εργαζόμενοι, πιστεύουν ότι η συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται σε κάθε οργάνωση, τους επιτρέπει να 

πετύχουν και οι ίδιοι σκοπούς, που αλλιώς θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιήσουν. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν υψηλό 

βαθμό αυτοδραστηριοποίησης 11 εσωτερικιiς παρακίνησης. Άλλοι όμως εργαζόμενοι, δεν αντιλαμβάνονται ότι 

εργαζόμενοι για τους σκοπούς της οργάνωσης, ικανοποιούν και δικές τους ανάγκες διαφόρων επιπέδων. Αυτοί οι 

άνθρωποι δεν έχουν εσωτερική παρακίνηση, και ουσιαστικά, το μόνο που Θέλουν είναι ο μισθός, για να πληρώνουν 

τους λογαριασμούς τους. Για αυτούς κυρίως τους ανθρώπους, πρέπει τα ηγετικά στελέχη να χρησιμοποιήσουν την 

εξωτερική δραστηριοποίηση για να τους κάνουν να εργαστούν προς επίτευξη των στόχων της οργάνωσης . 

49 

••• • 

Ν. Μαντάς «Διοίκησ11 προσωπικού», εκδόσεις ΣύΎΧΡΟνη εκδοτική, ΑΟήνα 1992 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΜΜΕΣΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ 

Η εργασία και το εργασιακό περιβάλλον φανερά αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της καθημερινότητας του 

ανθρώπου αφού μέσα σε αυτό ως εργαζόμενος/η περνάει κανείς τουλάχιστον το ένα τέταρτο της μέρας του/της έως και 

- κάποιες φορές ή σε κάποιες περιπτώσεις - περισσότερο από τη μισή του/της μέρα. 

Η εργασία μπορεί να αποτελέσει σημαντιιcti πηγή ικανοποίησ11ς, ενέργειας και πληρότητας ακόμα κι αν αυτό 

συνοδεύεται από σωματικ1i 11fκαι διανοητική κούραση. Σε αυτές τις περιπτώσεις πολλοί άνθρωποι την περιγράφουν 

σαν 'γλυκιά κούραση'. Μια κούραση δηλαδή που είναι ευχάριστη, πλ1iρης και που ακολουθείται συν1iΟως από 

αίσΟηση ευεξίας και ουσιαστικής ξεκούρασης- ιΎας ολοκληρωμένος κύκλος. Τι γίνεται όμως όταν η κούραση αυτ~i 

είναι 'πικρ1i ', στείρα και συναισθηματικά αποστραγγίζει.; 

Καμιά φορά αυτό μπορεί να συμβεί λόγω του αρνητικού εργασιακού περιβάλλοντος και όχι λόγω αυτού 

καΟεαυτού του αντικειμένου εργασίας. Το εργασιακό περιβάλλον είναι οτιδήποτε μας περιβάλλει και οτιδ1iποτε 

περιβάλλουμε κατά τη διάρκεια της εργασίας μας. Το εργασιακό περιβάλλον αποτελείται από εμάς και από τους 

συναδέλφους μας. Είναι ο χώρος - είτε εσωτερικός είτε εξωτερικός - στον οποίο βρισκόμαστε, όταν εργαζόμαστε. 

Αυτό μπορεί να είναι το γραφείο, το σπίτι, το αυτοκίνητο, το χωράφι, κλπ. Τα χρώματα, η διακόσμηση, 11 καθαριότητα 

είναι κάποιοι από τους βασικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή όχι το περιβάλλον εργασίας -

ακόμη και την απόδοση του εργαζόμενου . 

Όμως, ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζει το εργασιακό περιβάλλον - αν όχι ο 

σημαντικότερος -είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Για τον κόσμο των συναισθημάτων είναι σχεδόν αδιάφορο το αν ένα 

τοξικό από την ανθρώπινη συμπεριφορά εργασιακό περιβάλλον διαδραματίζεται σε ένα πολυτελές γραφείο ή σε ένα 

απλό κατάστημα. Οι ψυχολογικές συνέπειες εκτιμούνται ότι είναι πάνω κάτω παρόμοιες. Η εργασία μέσα σε ένα 

τοξικό περιβάλλον συνήθως επιφέρει 'πικρή κούραση' λίγο ή πολύ σε όλους όσους το βιώνουν. Η κούραση δεν αφορά 

πια μόνο το αντικείμενο εργασίας και την εκπόνησή του. Αυτή η κούραση δεν είναι πια τόσο σωματική ή/και 

διανοητική. Είναι και κούραση συναισθηματική ή/και πνευματική. Είναι κούραση που γεννιέται από την αρνητική 

αλληλεπίδραση με τους άλλους εργαζόμενους και που μεταφέρεται συστηματικά στο σπίτι και στην προσωπική ή και 

κοινωνικιi ζωή με πολλές αρνητικές επιρροές σε αυτήν. Είναι η κούραση που π.χ. ο ύπνος και ότι άλλο υπό άλλες 

συνθήκες μπορεί να σε ξεκουράσει πραγματικά, δεν φαίνεται να είναι ικανά να σε ξεκουράσουν. 'Ισως καμιά φορά να 

πλησιάζει τη λεγόμενη 'επαγγελματική εξουθένωση' (μια αρκετά συχνή στις μέρες μας ορολογία για το φαινόμενο της 

υπερβολικής κούρασης και εξάντλησης στους εργαζόμενους).56 

so Αντωνίου Άρτι:ιιις, Σύμβουλος Ψυχολόγος και ΣυνΟετtΙCΙ) Θεραπεύτρια, BSc (Hons), MSc, : 28 Ιιινουαρίου 2008 στο 
www .agsrn.grgτaboutresearchjob _ satisfaction _greece.doc 
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Μιλώντας συγκεκριμένα για το εργασιακό περιβάλλον ενός ξενοδοχείου, Θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε 

ως ένα αρκετά καλό εργασιακό χώρο, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να περιέχει πολλά ευνοϊκά, για την απόδοση των 

εργαζομένων, στοιχεία. Αυτά μπορεί να είναι η πολυτέλεια που αρμόζει σε ένα ξενοδοχείο τριών και άνω αστέρων. 

Είναι διαφορετικιΊ η κατάσταση για τον εργαζόμενο να εργάζεται κλεισμένος σε ένα γραφείο και διαφορετική για 

αυτόν που εργάζεται σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Η διαφορά έγκειται στο ότι ο εργαζόμενος ταυτίζεται με το 

περιβάλλον του, ελευθερώνοντας περισσότερο το πνεύμα του, αισθάνοντας υπερηφάνεια που εργάζεται σε ένα 

περιβάλλον που έχει ένα τόσο ωραία διαμορφωμένο χώρο. Ακόμη, το φώς του χώρου εργασίας κατέχει σπουδαίο ρόλο 

στην ψυχολογία και την απόδοση των εργαζομένων, καθώς όσο πιο φωτεινός είναι, τόσο περισσότερο ευδιάθετους 

τους κάνει. Ο χαμηλός φωτισμός του χώρου αντιθέτως, κουράζει τον εργαζόμενο και φέρει αρνητικές επιδράσεις στην 

απόδοσή του. Τα χρώματα που υπάρχουν στον χώρο εργασίας είναι ένας ακόμη παράγοντας επίδρασης στην 

ψυχολογία των εργαζομένων, αφού ένα «μουντό» περιβάλλον λειτουργεί ανασταλτικά στην απόδοσή τους, επιφέρει 

μελαγχολία και ο εργαζόμενος προσπαθεί να ξεφύγει από αυτό, αντί να το απολαμβάνει. Επίσης, το μέγεθος του 

εργασιακού περιβάλλοντος διευκολύνει την ψυχολογία των εργαζομJ:.Ύων. Όσο πιο μεγάλος είναι ο χώρος, τόσο πιο 

άνετος είναι, και ο εργαζόμενος δεν αισθάνεται ότι είναι εγκλωβισμένος σε αυτόν, όπως θα ένιωθε αν δούλευε σε ένα 

μικρό χώρο. Τέλος, η κατάλληλη διακόσμηση έχει Θετικές επιδράσεις στον ανθρώπινο παράγοντα, αφού μια σύγχρονη 

και μοντέρνα διακόσμηση καθιστά πιο άνετο το περιβάλλον του εργαζομένου. Το εργασιακό περιβάλλον χρειάζεται 

συνεχώς ανανέωση για να εναρμονίζεται στις ανάγκες της κάθε εποχιΊς. 

Έτσι λοιπόν, κατανοούμε ότι είναι ιδιαίτερος ο ρόλος της διαμόρφωσης του εργασιακού περιβάλλοντος στον 

εργαζόμενο, καθώς αυτή είτε διευκολύνει, είτε δυσχεραίνει την ψυχολογία και συνεπώς την απόδοσή του στη εργασία. 

Γενικά όμως Θα λέγαμε ότι ένα πολυτελές ξενοδοχείο διασταυρώνεται με τις ανάγκες του εργαζομένου, αλλά και ότι 

έχει τις προοπτικές να αναπτυχθεί και να διαμορφωθεί έτσι, ώστε να εξυπηρετεί και τους πελάτες, αλλά και τους 

εργαζόμενους σε αυτό, πράγμα δύσκολο για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις 

ΕΡΓ ΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ 

Η σπουδαιότητα της ανάλυσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι μια πανάρχαια υπόθεση του ανθρώπινου 

φιλοσοφικού στοχασμού, που οι ρίζες της χάνονται στους Κινέζους φιλόσοφους, στους αρχαίους Έλληνες 

προκλασικούς (Θεόφραστος), στους Έλληνες κλασικούς (Αριστοτέλης), και στη συνέχεια στον Ιμπν Χαλντούν, στον 

Daνid Ηuιηe, στον Charles Montesquieu, στον Alcxis de Toqucνil!e και αλλού, για να ολοκληρωθεί στα τέλη του 

προηγούμενου και ιδίως στον τρέχοντα αιώνα. Ουσιαστικά δε, είναι η ανάπτυξη του «Μπηχεϋβιορισμού» 

(Συμπεριφορισμού), μέσα από τους πρωτεργάτες του Max Weber, Grabam Wallas, Andre Siegfried, Herbert Tingsten 

A.F. Bentley, Cl1aι·Ιes Ε. Mcn·iaιη και Gcorge Catlin, που θέτει για πρώτη φορά το Θέμα της μετάθεσης της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς στο άτομο. Από το σημείο αυτό και μετά η πορεία ανάλυσης κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας 

εξετάζεται με βάση την ατομική και ομαδική συμπεριφορά και ιΊταν φυσικό επόμενο, να μην αποτελέσει εξαίρεση και 

ο χ~ψος της εργασίας. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι την κεφαλαιώδη σημασία του κοινωνικού ρόλου της εργασίας 

για την ανθρώπινη κοινωνία κανένας πλέον δεν μπορεί να παραγνωρίσει. Με άλλο λόγια δηλαδή, τα διάφορα 
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κοινωνικό-οικονομικά συστιiματα της εποχής μας, οριοθέτησαν και σηματοδότησαν την πορεία των εργασιακών 

σχέσεων σε μεγάλο βαθμό, αφού αVΙiγαγαν τον άνθρωπο σε βασικό συντελεση) η1ς εργασια1<1iς πραγματικότι1τας. 51 

Οι καλές εργασιακές σχέσεις περιλαμβάνουν την απόδοση δίκαιης και συνεπούς μεταχείρισης προς όλους τους 

εργαζομένους, ώστε να είναι αφοσιωμένοι στην επιχείρηση. Είναι βασική αρχή των Ανθρωπίνων σχέσεων, το ότι η 

δημιουργικιi δράση του ανθρώπου, που εκδηλώνεται με την εργασία, είτε αυτή είναι πνευματική, είτε χειρωνακτική 

συνιστά μια αξία. Η αξία αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανθρώπινης προσωπικότητας και κατά συνέπεια, 

πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τρόπο που να εξυψώνει ψυχικώς τον υπάλληλο, τονώνοντας την αξιοπρέπειά του. 

Επιθυμώντας να τονίσουμε ότι η δημιουργική δράση του υπαλλήλου συνιστά μια αξία που επηρεάζει την αξιοπρέπειά 

του, επικαλούμεθα το άρθρο 1 της Οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου που συνέταξε στο 

Παρίσι το 1948 η Γενική Συνέλευση του 0.Η.Ε. Το άρθρο αυτό ορίζει« οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε 

αξιοπρέπεια και δικαιώματα, είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να ενεργούν ο ένας έναντι του 

άλλου μέσα σε πνεύμα αδελφοσύνης» . Ακόμη είναι γνωστές οι διακηρύξεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

αξιοπρέπειας, κλπ της Γαλλικ1)ς Επανάστασης (1789) της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας (1776) και τελευταία οι 

διακηρύξεις και πράξεις του Ελσίνκι που υπέγραψαν μάλιστα κράτη που δυστυχώς, ακόμα παραβιάζουν κατάφορα 

κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Ακόμα, οι ανθρώπινες σχέσεις ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες, αξιολογούν τις καλές ιδέες και σκέψεις, 

βελτιώνουν τις μεταξύ των ανθρώπων διαφορές, τους βοηθούν να αναπτυχθούν και να καταστούν προσωπικότητες και 

τέλος να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους σε μια συγκεκριμένη εργασία. Ο υπάλληλος για να αποδώσει στην 

εργασία του Οα πρέπει να αισθάνεται ευχαρίστηση, να μην την βλέπει μόνο ως μέσο βιοπορισμού, αλλά να αισθάνεται 

ότι είναι μέτοχος σε μια κοινή προσπάθεια που αποβλέπει στο συμφέρον όχι μόνο του ιδίου, αλλά και της υπηρεσίας 

του. Επίσης, η φιλική και η καλή συνεργασία αξιοποιεί στο ανώτατο όριο τις δυνατότητες του προσωπικού, είναι 

παραγωγική, αποδοτική και δημιουργική. Όταν μάθουμε να συνεργαζόμαστε, πρέπει να είμαστε βέβαιοι, ότι θα 

πετύχουμε οπωσδήποτε στην υπηρεσία μας. Στη σύγχρονη εποχι) που ζούμε, πρέπει να βασιλεύει το πνεύμα της κοινής 

συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού. Το κάθε «εγώ» πρέπει να αντικατασταθεί με το δημιουργικό «εμείς». Όμως 

το «εμείς», αξιοποιείται και καλλιεργείται με τ11ν «πειθώ». Η «πειθώ» είναι το μαγικό κλειδί, είναι δικλείδα ασφαλείας 

και αναφέρεται κυρίως στον προφορικό λόγο. Πράγματι, το βασικό πλεονέκτημα του προφορικού λόγου είναι ότι οι 

συμμετέχοντες σε αυτόν είναι παρόντες, αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον, αντικρίζοντας πρόσωπο με πρόσωπο και 

αντιδρούν κατά τρόπο άμεσο. Επίσης με την ανάπτυξη των απόψεων του ενός, είναι δυνατό να ακολουΟιiσει αντίλογος, 

να δημιουργηθεί διάλογος και με τον τρόπο αυτό να δημιουργηθούν άμεσα οι προϋποθέσεις ανάπτυξης της σωστής 

επικοινωνιακής επαφής. Αναμφίβολα, ο προφορικός λόγος είναι το αποδοτικότερο μέσο σε κάθε προσπάθεια 

επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, γι'αυτό και οι άνθρωποι στις μεταξύ τους σχέσεις, θεωρούν τον προφορικό λόγο 

σαν την καλύτερη μέθοδο επαφιiς και συνεννόησης ή και ακόμα διάλυσης μιας παρεξ1iγησης. 

SI Περικλής Ν. Λύτρας «Εργασιακές σχέσεις», εκδόσεις lnterbooks, ΑΟήνα, 1992 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ 

Η ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σε θέματα συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο εξωτερικό βαίνει συνεχώς αυξανόμενη τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Οφείλεται κυρίως 

στην αύξηση του ανταγωνισμού, στην αύξησης της πολυπλοκότητας και των κινδύνων, αλλά και στις πρακτικές 

διοίκησης, αποτέλεσμα των οποίων είναι και αρκετά απο τα σκάνδαλα των τελευταίων χρόνων. Η αύξηση αυτ~iς της 

ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων γίνεται αντιληπτή και απο παραμέτρους όπως: 

+ Οι νομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με συστήματα και υπηρεσίες εσωετερικού ελέγχου 
+ Η απασχόληση έμπειρων και ικανών στελεχών σε θέσεις σχετιζόμενες με το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου (υπεύθυνοι οργάνωσης, διαχείρησης κινδύνων και εσωτερικοί ελεγκτές) 

+ Και αύξηση των πιστοποι11σεων για ποιότητα. 

Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ένα σύστημα δηλαδ11 που βασικά σχετίζεται με την οργάνωση και τον έλεγχο 

δραστηριοτήτων, είναι εννοιλογικά συνυφασμένο με τα επιμέρους εκείνα σημεία που το δημιουργούν και το 

συνθέτουν, δηλαδή μέτρα ελέγχου (controls). Και μάλιστα, όχι τόσο με τον αριθμό των μέτρων ελέγχου, αλλά με το 

είδος τους και την ποιότητά τους, δεδομένου οτι επιτυχημένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι όχι αυτό που περιέχει 

πολλά μέτρα ελέγχου, αλλά αυτό που περιέχει τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου. 

Αρχικά θα πρέπει να διευκρινιστεί δεόντως ο όρος «εσωτερικός έλεγχος» ή όπως λέγεται στα αγγλικά «internal 

control» και «inteιηal audit>>. Στην ελληνική ορολογία έχει διαπιστωθεί οτι υπάρχει μια εννοιλογική σύγχηση η οποία 

προέρχεται απο την απόδοση στην ελληνική των δυο παραπάνω όρων στα αγγλικά. Όπως προκύπτει λαμβάνοντας 

υπόψη και συνδυάζοντας ποικιλία ορισμών περί συστήματος εσωτερικού ελέγχου : 

Θ Σύστημα εσωτερικού ελέγχου (internal controls) : είναι το σύνολο των μέτρων ελέγχου (controls) εκείνων που 

έχουν επινοηθεί και χρησιμοποιούνται σε μια επιχείρηση για να προωθήσουν, να κατευθύνουν, να περιορίσουν, 

να διοικήσουν και να ελέγξουν τις διάφορες δραστηριότητες αποβλέποντας στην ιανοποίηση των στόχων της 

επιχέιρησης. Τέτοια μέτρα ελέγχου, αλλά όχι και τα μοναδικά, είναι ο τρόπος οργάνωσης, οι πολιτικές, τα 

συστήματα, οι διαδικασίες, οι εντολές, τα πρότυπα, οι επιτροπές, τα λογιστικά σχέδια, οι προϋπολογισμοί, τα 

χρονοδιαγράμματα, οι εκθέσεις, η τεκμηρίωση της εργασίας και η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (intemal 

audit). 

Θ Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (internal audit) : είναι μια υπηρεσία της επιχείρησης η οποία είναι 

επιφορτισμένη κυρίως με καθ1\κοντα διενέργειας ελέγχου. Η επισκόπηση των μέτρων ελέγχου είναι 

οπωσδήποτε μια απο τις σημαντικότερες αποστολές και ευθύνες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου. Μπορεί 

ίσως να αναφερθεί τοι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι ' το μέτρο ελi.Ύχου το οποίο μετρά και αξιολογεί 

την αποτελεσματικότητα των υπολοίπων μέτρων ελέγχου'. 
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Το λεγόμενο εύρος των μέτρων ελέγχου είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων κάΟε επιχείρησης, που καλύπτουν 

τόσο την εσωτερική λειτουργία όσο και τις σχέσεις της επιχείρησης με το εξωτερικό περιβάλλον. Ίσως ο καλύτερος 

τρόπος να αποδοθεί το σύνολο των δραστηριοτι;των είναι η παραπομπ1i στο μοντέλο των 1 Ο δραστηριοτι;των που 

παρουσιάζεται στο σύγγραμα «Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών : εργαλείο οργάνωσης και ελέγχου», 

σύμφωνα με το οποίο οι κύκλοι δραστηριοτι?των και το περιεχόμενό τους, σε συνοπτική αναφορά είναι ως εξής: 

1) Διοίκηση 

2) Προμήθειες 

3) Παραγωγή και διαχέιρηση αποθεμάτων 

4) Πωλήσεις 

5) Προσωπικό 

6) Πάγια 

7) Χρηματοοικονομική διαχέφηση 

8) Λογιστικά θέματα 

9) Νιηχανογράφηση 

1 Ο) Λοιπές λειτουργίες 

Όσον αφορά στα είδη μέτρων ελέγχου, αυτά μπορούν να χωριστούν ανάλογα με το στόχο τους σε τρια είδη : 

• Προληπτικά μέτρα ελέγχου. Αυτά έχουν ως σκοπό να προλάβουν ανεπιθύμητες καταστάσεις, πριν 

αυτές συμβούν. Έχουν το καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα για την επιχείρηση, αν εγκατασταθούν 

και λειτουργήσουν σωστά, καθώς αποφεύγεται το κόστος διόρθωσης της οικονομικής κατάστασης. 

Ένα παράδειγμα τέτοιου μέτρου είναι η απασχόληση έμπιστου και ικανού προσωπικοί>, 1i ο 

διαχωρισμός των αρμοδιοτι;των του προσωπικού. 

• Εντοπιστικά μέτρα ελέγχου. Αυτά κοστίζουν περισσότερο απο τα προληπτικά μέτρα ελέγχου, είναι 

όμως απαραίτητα τόσο για να αξιολογήσουν τ11ν αποτελεσματικότητα των προληπτικών μέτρων 

ελέγχου, όσο και για το λόγο οτι ορισμένα σφάλματα δεν είναι δυνατό να προληφθούν. Τέτοιο μέτρο 

ελέγχου μπορεί να είναι οι καταμετρήσεις διαθεσίμων και άλλων στοιχείων. 

• Διορθωτικά μέτρα ελέγχου. Είναι αυτά που αναπτύσσονται για να διορθωθούν οι ανεπιθύμητες 

καταστάσεις και τα σφάλματα και για να δημιουργηθούν οι συνθήκες που δεν θα επιτρέψουν την 

επανάληψη παρόμοιων περιπτώσεων. Ένα διορθωτικό μέτρο ελέγχου μπορεί να είναι η ανάθεση 

καθηκόντων επίβλεψης σε κάποιους υπαλλήλους. 

Ο ορισμός του εσωτερκού ελέγχου μας λέει οτι η υπηρεσία του εσωτερικού ελέγχου είναι μια αντικειμενική και 

ανεξάρτητη δραστηριότητα παροχής και διασφάλισης συμβουλών, σχεδιασμένη για να βελτιώσει τις αξίες ενός 
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οργανισμού και να του προσθέσει αξίες. Τον βοηθάει δηλαδή να επιτύχει τους στόχους, φέρνοντας μια πειθαρχημένη 

και συστηματικιΊ προσέγγιση για να εκτιμ1Ίσει και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της 

διαχείρησης κινδύνων, των μέτρων ελέγχου και της διακυβέρνησης. Απο τον παραπάνω ορισμό φαίνεται με σαφ1Ίνεια 

η σημαντικότητα των μέτρων ελέγχου και η προτεραιότητα που έχει για τον εσωτερικό ελεγκτή η αποτελεσματικότητα 

των μέτρων ελέγχου, στην κατεύθυνση της λειτουργίας του οργανισμού. 

Βασικά σημεία σχετικά με την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

Η διοίκηση κάθε επιχείρησης πρέπει να δημιουργεί μια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου στην οποία αφενός 

να δίνει την απαραίτητη εξουσία και ανεξαρτησία και αφετέρου επαρκή στήριξη. 

• Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναφέρεται στα υψηλότερα επίπεδα της διοίκησης για να 

διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά της. 

Οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου δεν πρέπει να αντικαθιστούν στα καθήκοντά τους άλλα άτομα τα οποία 

βρίσκονται σε λειτουργική διαδικασία. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν μπορούν να δίνουν εντολές για δράση, παρα μόνο συμβουλές (παρι-χουν 

πληροφορίες για να ληφθεί η απόφαση απο άλλους) και 

Ηεργασία των εσωτερικών ελεγκτών πρέπει να προγραμματίζεται και να εγκρίνεται απο τη διοίκηση. 

Μιλώντας πιο συγκεκριμένα για το προσωπικό των ξενοδοχείων και γενικότερα των τουριστικών επιχειρήσεων, 

θα πρέπει να αναφέρουμε οτι το προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται και απασχολείται απο την επιχείρηση, πρέπει 

πρωτίστως να έχει τα προσόντα να διενεργήσει τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Για να επιτευχθεί το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα για την επιχείρηση απο τη διοίκηση και χρησιμοποίηση του προσωπικού της, πρ~:πει να 

συνυπάρχουν μικρότερης έκτασης μέτρα ελέγχου, όπως : 

)> Να τηρούνται αυστηρά κριτήρια επιλογής προσωπικού 

)> Να δίνεται κατάλληλη και στο βαθμό που επιβάλλεται συνεχής εκπαίδευση για το προσωπικό 

)> Να αναφέρονται λεπτομερώς στο κάθε άτομο τα καθήκοντά του και οι προσδοκίες της διοίκησης 

απο αυτόν 

)> Να υπάρχει συνεχι1ς επίβλεψη της εργασίας κάθε υπαλλ1Ίλου απο άλλους υπαλλήλους, απο το 

μηχανογραφικό σύστημα και απο τους ανώτερους και 

)> Να γίνεται περιοδικιΊ αξιολόγηση του προσωπικού.52 

Ένα απο τα σημαντικότερα εργαλεία διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, είναι και το φύλλο αξιολόγησης 

προσωπικού. Με αυτό το φύλλο ελέγχονται κάποια στοιχεία των εργαζομένων, αλλά και προλαμβάνονται κάποιοι 

κίνδυνοι. Τα στοιχεία τα οποία ελέγχονται, είναι τα εξής : 

Αρχικά είναι οι ικανότητες των εργαζομένων στον προγραμματισμό και την κατανομή της εργασίας, στην 

πρόβλεψη και επίλυση προβλημάτων, στην επικοινωνία γνώμης οδηγιών και αποφάσεων με εσωτερικούς και 

εξωτερικούς συνεργάτες και στη γραπτή έκφραση και χρησιμοποίηση του απαραίτητου εξοπλισμού και εφαρμογών. 

52 Γιάννης Λ. Φίλος, Σύστημα εσωτερικού ελi:γχου επιχειρήσεων, εκδόσεις IQ Group, Αθήνα 2004 
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Κάποια ακόμη στοιχεία μπορεί να είναι η απόδοση στην ποιότητα εργασίας, αλλά και στην εργασία σύμφωνη 

με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, στην ταχύτητα της εκτέλεσης της εργασίας και στην σταΟερότι1τα της απόδοσι1ς. 

Τέλος, αξιολογούμενα στοιχεία μπορεί να είναι και η συμπεριφορά των εργαζομένων, δηλαδή η ικανοποιητική 

λειτουργία σε ομαδικές εργασίες, η υπευΟυνότητά τους, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η παρακίνηση των συναδέλφων 

τους γ ια εργασία. 

Ο εσωτερικός έλεγχος εξασκείται σε όλη την έκταση της δομής της οργάνωσης. Ο έλεγχος μετρά την ποιότητα 

και την ποσότητα του εργασιακού αποτελέσματος, κρίνει τις αποκλίσεις απο τους σκοπούς της οργάνωσης και 

πηροφορεί την ηγεσία της οργάνωσης, για να είναι δυνατός ο επαναπροσδιορισμός των μεθόδων και των στόχων. 

Μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός στην ψυχολογία των εργαζομένων, καθώς αυτό εξαρτάται απο τον τρόπο που 

γίνεται, αλλά και απο την προσωπικότητα του ίδιου του ελέγχοντος. Αρχικά, τα μέτρα ελέγχου μπορεί να είναι 

αυστηρά 1) πιο ήπια, ανάλογα με το αν είναι απλή η εργασία 1) όχι, ή εαν υπάρχει αρκετός χρόνος για να διεξαχθεί ο 

έλεγχος, ή ακόμα και η απόσταση μεταξύ των εργασιακών χώρων. Ακόμη, ένα στοιχείο που Θα καθορίσει το αν η 

επίδραση των μέτρων ελέγχου θα είναι θετικιi ti αρνητική στους εργαζόμενους, είναι και η συμπεριφορά του ίδιου του 

ελεγκτή. Ορισμένοι εξαιρετικά προικισμένοι ελέγχοντες μπορούν, πραγματικά να επιβλέψουν την εργασία πολύ 

περισσότερων ανθρώπων απο ότι οι άλλοι, λιγότερο προικισμένοι. Οι ελέγχοντες αυτοί πρέπει να έχουν αριθμό 

ελεγχομένων ανάλογο με τις ικανότητές τους, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα περιπέσουμε στην κατάσταση μη 

αξιοποίησης του προϊσταμένου. Σε περίπτωση που ένας ελέγχων καλείται να ελέγξει υπεράριθμους ελεγχόμενους, 

παρουσιάζεται το φαινόμενο να δημιουργεί ένα δίκτυο ανεπίσημων βοηθών που ακριβώς επειδή είναι ανεπίσημοι, στα 

μάτια των υπόλοιπων εργαζομένων δεν διαφέρουν πολύ απο καταδότες, με συνέπεια οι εργαζόμενοι να μην 

αισθάνονται άνετα στον εργασιακό τους χώρο και αυτό να έχει αρνητική επίδραση στην εργασία τους. Τέλος η ίδια η 

συμπεριφορά του ελεγκτή μπορεί να φέρει αρνητικά αποτελέσματα, εαν αυτή είναι αλαζονική και υπεροπτικι;, ιi αν 

είναι πολύ αυστηρός και δεν έχει λίγη ελαστικότητα και κατανόηση προς τους εργαζομένους. Ο εσωτερικός έλεγχος 

δεν πρέπει να φαινεται σε\αν μια διαδικασία εναντίον κάποιου ή κάποιων, αφού μοναδικός στόχος είναι η διάγνωση 

των προβλημάτων. Άν γίνει μια πετυχημένη διάγνωση πιθανώς να σωθούν οι δουλειές πολλών υπαλλήλων και ίσως και 

το ίδιο το ξενοδοχείο. 

Έτσι λοιπόν, ο εσωτερικός έλεγχος δεν μπορούμε να πούμε αν παρακινεί 11 αν αποτρέπει τους εργαζομένους, 

αφού κι αυτός επηρεάζεται απο διάφορους παράγοντες. Θα πρέπει όμως η διοίκηση να το λάβει σοβαρά το θέμα του 

εσωτερικού ελέγχου και να προσέξει αυτά τα σ11μεία που τον καΟιστούν ανυπόφορο, έτσι ώστε να υπάρχει μια αρμονία 

στην εργασία των υπαλλήλων του ξενοδοχείου. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η ΗΓΕΣΙΑ ; 

Η διεύθυνση αφορά στη σωστή διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι η ενθάρρυνση, η καθοδήγηση και η 

ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων της 

μακροχρόνια και βραχυχρόνια. 

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, για να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους, δεν αρκεί να διαθέτουν στελέχη τα 

οποία να είναι μόνο manager, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να είναι και ηγέτες. Ηγέτης είναι το άτομο εκείνο το οποίο 

κάνοντας συγκεκριμένες ενέργειες καταφέρνει να κάνει τα άλλα άτομα να το ακολουθούν εθελοντικά και πρόθυμα. 

Ηγέτης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος στην ομάδα του. Είναι για παράδειγμα, εκείνος ο προϊστάμενος που 

ανεξάρτητα από την οργάνωση και το ιεραρχικό επίπεδο, που βρίσκεται, καταφέρνει να πετυχαίνει εξαιρετικά 

αποτελέσματα με τη βοήθεια ικανοποιημένων συνεργατών. 

Η έννοια του ηγέτη γίνεται καλύτερα κατανοητή στον παρακάτω πίνακα που δείχνει τις διαφορές ανάμεσα σε 

ένα manager και ένα ηγέτη. 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ MANAGER - ΗΓΕΤΗ 

IMANAGER ΗΓΕΤΗΣ 

ι ι. Διορίζεται 1. Αναδεικνύεται 

12. Στηρίζεται στην τυπική εξουσία 2. Πείθει 
3. Ελέγχει 3. Περνά όραμα 

14. Εμπνέει φόβο , 4. Εμπνέει 
, 5. Διαχειρίζεται , 5. Προκαλεί εκτίμηση 

, 6. Μιλά στο μυαλό Ι 6. Καινοτομεί 

7. Κερδίζει την εμπιστοσύνη 

8. Μιλά στην καρδιά 

Τι είναι όμως εκείνο που κάνει ένα άτομο να είναι ηγέτης; 

Οι πρώτες προσπάθειες των μελετητών συγκεντρώθηκαν στη μελέτη των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που 

αναδεικνύουν ένα άτομο σε ηγέτη. Έτσι ηγέτης είναι αυτός που είναι έξυπνος, αποφασιστικός δίκαιος, διαθέτει 

επιβλητική εμφάνιση, είναι αποτελεσματικός στην επικοινωνία, δημιουργικός, κλπ. 

Η θεωρία αυτή αμφισβητήθηκε από μερικούς μελετητές, γιατί διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ηγέτες με εντελώς 

διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, και εμφανίστηκαν και άλλοι μελετητές που υποστήριξαν ότι αυτό που 
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επηρεάζει τους ανθρώπους και τους κάνει να δέχονται ένα άλλο άτομο ως ηγέτ11 δεν είναι τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς του, δηλαδή «το τι είναι», αλλά «το τι κάνει», δηλαδι1 ο ηγέτης επιδρά πάνω στα άλλα άτομα με τη 

συμπεριφορά του. 

Βασικά στοιχεία που συνθέτουν την ηγετική συμπεριφορά ενός ατόμου είναι: 

1. Η σύλληψη ενός οράματος και η διάδοσή του στους συνεργάτες του, ώστε να το αποδεχθούν. 

2. Η ενδυνάμωση, η ανάπτυξη, η παρακίνηση και η εμψύχωση των συνεργατών. 

3. Η επιβράβευση των ατόμων. 

4. Η δημιουργία ομάδας και η δημιουργία καλού κλίματος σ'αυτή. 

5. Η διαμόρφωση στόχων και σχεδίων για την υλοποίησή τους. 

6. Η συνεχής βελτίωση των ατόμων, των διαδικασιών (εισαγωγή καινοτομιών) 

7. Η παρακολούθηση του περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση των περιορισμών και των απειλών και η αξιοποίηση 

των ευκαιριών που υπάρχουν σε αυτό. 

8. Η ανάπτυξη της παιδείας (νοοτροπίας-κουλτούρας) στο χώρο της ευθύνης του. 

Σύμφωνα με τον κο. Α.Πουργούρα (διευθυντής Κυπριακής τράπεζας αναπτύξεως), σε σεμινάριο που διεξήχθη 

τον Σεπτέμβριο του 2004, πολλοί σύγχρονοι managers, έχουν αποκτι)σει τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, τις κατάλληλες 

εμπειρίες, την απαραίτητη επιβλητική προσωπικότητα, και βεβαίως τις ανάλογες αμοιβές που αποσκοπούν στην 

εμπράγματη απόδειξη της θέσης που κατέχουν. Είναι όμως τα παραπάνω προσόντα τα αποκλειστικά εχέγγυα για να 

μπορεί ένα διευθυντικό στέλεχος να ηγηθεί της εταιρείας ή της επιχειρηματικής μονάδας της οποίας προίσταται; Η 

βασική διαφορά ανάμεσα στον manager και στον ηγέτη, θα μπορούσαμε να πούμε, σύμφωνα με τον κο. Ποργούρα, ότι 

οι ιnanagers κάνουν τα πράγματα σωστά ενώ οι ηγέτες κάνουν τα σωστά πράγματα. 

Ηγεσία θα μπορούσε να ορισθεί ως μια διαδικασία επίδρασης της συμπεριφοράς και των πράξεων μιας μικρής 

ή μεγάλης ομάδας, ακόμα και ενός ατόμου ξεχωριστά, κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να προσπαθήσουν με προθυμία να 

επιτύχουν τους στόχους της ομάδας στην οποία αν1Ίκουν και δραστηριοποιούνται. Αυτό μπορεί να γίνει με την 

καθοδήγηση, την ανάπτυξη των ατόμων, την παρακίνηση, τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης κτλ. 

Μερικά χρήσιμα συμπεράσματα για την υιοθέτηση μιας ηγετικής προσέγγισης, τα οποία προτείνει ο κος. Ποργούρας 

είναι τα εξής: 

• Θα πρέπει να δοθεί στο προσωπικό περιθώριο να πάρει πρωτοβουλίες. Ο τρόπος που ακολουθεί ο 

ιnanager δεν σημαίνει ότι είναι και ο μοναδικός. 

• Θα πρέπει το επίκεντρο της προσοχής του manager να βρίσκεται στην ανάπτυξη των δυνατών σημείων 

κάθε υπαλλήλου και όχι στο να τιμωρεί τα αδύνατά του σημεία. 

• Θα πρέπει να συνεργάζεται με το προσωπικό κι όχι να το ανταγωνίζεται. 

• Θα πρέπει να επιβραβεύει ο ιηanager την προσπάθεια και την πρόοδο και να δέχεται τα λάθη ως 

ευκαιρίες για να μάθουν όλοι και να βελτιωθούν. 

• Θα πρέπει να σταματήσει να δίνει λύσεις αλλά να δίνει την ευκαιρία στο προσωπικό να μαθαίνει και να 

αναπτύσσει εναλλακτικούς και καλύτερους τρόπους διεξαγωγι1ς της εργασίας. και τέλος 

• Θα πρέπει ο ιηanager να ενθαρρύνει το προσωπικό να συμμετάσχει και να συνεισφέρει στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. Η διαφορετικότητα απόψεων και προσεγγίσεων δυναμώνει τους οργανισμούς. 
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Πηγές δύναμης του ηγέτη53 

Κύριες πηγές δύναμης του ηγέτη είναι οι εξ~iς: 

1. Η δύναμη της ανταμοιβής και της τιμωρίας. 

Αυτή δίνει τη δυνατότητα στον ηγέτη να ικανοποιεί τις ανάγκες ενός ατόμου ή μιας ομάδας π.χ. bonus ή να 

επιβάλλει ποινές π.χ. απόλυση 

2. Η δύναμη του προτύπου-προσωπικότητας. 

Είναι η δυνατότητα - χάρισμα που μπορεί να έχει κάποιος στο να επηρεάζει άλλους με τη δύναμη του 

χαρακτήρα του. Έχει διαπιστωΟεί ότι, όταν κάποιος αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού για κάποιο ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του γνώρισμα, αυτός ο θαυμασμός του δίνει τη δυνατότητα να ασκεί προσωπικιi επιρροή. 

3. Η δύναμη των ειδικών. 

Η Δύναμη του ειδικού οφείλεται σε μια ειδικότητα ή εμπειρία που έχει i.-vα άτομο. 

4. Η δύναμη των πληροφοριών. 

Η δύναμη της πληροφορίας πηγάζει από την κατοχή κρίσιμων πληροφοριών που είναι αναγκαίες στη 

λειτουργία του οργανισμού. Η δύναμη της πληροφορίας εξασφαλίζεται με την πρόσβαση σε κρίσιμες 

πληροφορίες. 

Οι ηγέτες επιλέγουν και χρησιμοποιούν περισσότερο τη δύναμη της αναφοράς, του ειδικού και της 

ανταμοιβής και λιγότερο τη δύναμη της τιμωρίας. 

Πρότυπα ηγετικής συμπεριφοράς 

Σύμφωνα με τον Lewin, τα βασικά πρότυπα ηγεσίας, με κριτήριο τον τρόπο λήψης αποφάσεων, είναι: 

• Αυταρχικό πρότυπο ηγεσίας 

Ο ηγέτης αποφασίζει μόνος του και δίνει εντολές στους συνεργάτες του για εκτέλεση των αποφάσεών του. Ο 

τρόπος αυτός είναι ενδεδειγμένος, όταν οι εργαζόμενοι πρέπει να μάΟουν γρήγορα το έργο τους και όταν δεν 

αν6ταποκρίνονται σε άλλους τρόπους ηγεσίας. Έχει αρκετά μειονεκτήματα, γιατί οι εργαζόμενοι δεν 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για το αποτέλεσμα, και η παραγωγή είναι καλ~i όταν ο ηγέτης είναι παρών. 

• Δημοκρατιιώ πρότυπο ηγεσίας 

Ο ηγέτης στις αποφάσεις του λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη γνώμη και τις ανάγκες των συνεργατών του και συχνά 

ζητά τη συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων. Ο τρόπος αυτός ενδείκνυται όταν οι εργαζόμενοι είναι 

μορφωμένοι, με υψηλές δεξιότητες και πολλή εμπειρία, έχουν ανεπτυγμένο το συναίσθημα ευθύνης και είναι 

δεκτικοί σε νέες ιδέες και αλλαγές. Αυτός ο τρόπος διοίκησ11ς οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και 

ικανοποίηση των μελών της ομάδας. 

Σημειώσεις της κας. Α. Μορμόρη , καθηγtiτριας στο ΤΕΙ Καρδίτσας 
37 



• Εξουσιοδοτικό πρότυπο ηγεσίας 

Ο ηγέτης δίνει το δικαίωμα να αποφασίζουν σε πολλά θέματα οι συνεργάτες του και ο ρόλος του είναι 

περιορισμένος. 

Όμως ποιο πρότυπο ηγεσίας είναι πιο αποτελεσματικό; Το κύριο συμπέρασμα των ερευνητών που προσπάθησαν να 

εξηγήσουν αυτό το ερώτημα, είναι ότι όλα μπορεί να είναι αποτελεσματικά, όταν ασ1Cούνται στην κατάλληλη 

περίπτωση. 

Αυτό σημαίνει ότι ο ηγέτης θα πρέπει να προσαρμόζει το πρότυπο ηγεσίας: 

-στο έργο που έχει να υλοποιήσει. 

- στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ασκεί την ηγεσία. 

-στην ωριμότητα των ατόμων, δηλαδή στην ικανότητά τους και στη διάθεσή τους να υλοποιήσουν ένα έργο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΙ' ΙΘ. 81 ΦΕΚ 77/Α/2-4-03 

ΡuΟμίσεις για τοος εργαζομtνοος με σuμβάσεις ορισμένοu χρόνοu. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΑΣ 

Έχοντας uπόψ11 : 

Ι. Τις διατάξεις των άρΟρων 3 και 4 του ν. 1 338/Ι 983 «~φαρμογιi του κοινοτικού δικαίου» 

(Α 34) όπως αντικαταστάΟηκαν κιιι τροπ οπ οιι'1Ο11καν αντιστοίχως με το άρθρο 65 του 

ν. 1 892/1990 11Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101) και με 

τα άρθρα 6 π αρ.4 τοu ν. 1440/Ι 984 «Συμμετοχιj τι1ς Ελλάδας στο κεφάλαιο στα 

απ οΟεματικά και τις προβλέψεις της Εuρωπ αϊκιjς Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο 

της Ευρωπ αϊΚΙiς Κοινότητας ί\νΟρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού 

ΕΥΡΑΤΟΜ»(Α 70), 19 του ν. 2367/1995 (Α 261) και 22 του ν.278912000 (Α 21). 

2. Τις διατάξεις τοu άρθρου 29 Λ τοu ν. 1558/1985 <<Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» 

(Α 137), που π ροστέΟηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των 

Επ ιμελητηρίων κ.λ.π .» (Λ 154) και τροπ οπ οιιjΟηκε από το άρθρο 1, παράγραφος 2α του 

ν.2469/1997 ιιΠεριορισμός και βελτίωση της αποδοτικότητας των κρατικών δαπ αvών και 

άλλες διατάξεις» (Α 38). 

3.Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 37211995 ιιΜεταφορά της Γενικής Γραμματεiας Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας. Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων στο Υπ ουργείο Εργασίας» (Λ 201 ). 

4.Τις διατάξεις του Π . Δ/τος 36811989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασία9> (Α 163), 

όπ ως ισχύει σ1jμερα. 

5. Τα Πρακτικά αριθ. Ι, 2/2001, 3, 4, 5, 6, 7 και 8/2002 τι1ς Ομάδας Εργασίας που 

σuγκροτιjΟηκε με τι1ν αριΟ. 93567116-5-2001 απόφαση του Υπουργού Εργασiας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων καΟιίJς και τι1ν αριΟ. 79/2002 γνώμ11 της ΟικονομιΚΙjς και 

Κοινωνικής Επ ιτροπ ιjς. 

6. Το γεγονός ότι από την r.φαρμογι'1 τοι) π αρόvτος Π. Δ/τος δεv προκαλείται δαπάνη σε 

βάρσς του π ροοπ ολογισμού τοu Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων iι του 

Κρατικού προϋπολογισμού ιj προϋπολογισμού Ν .Π.Δ.Δ. 

7. Την με αριθμό Δ 574/22-10-2002 γνωμοδότι1ση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά 

από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόστας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

ΑΡΘΡΟ ι 

Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η π ροσαρμογi1 της Ε/.ληvιιcής 

νομοθεσίας π ρ0ς τις διατάξεις της Οδηγίας 99ΠΟ/ΕΚ του Συμβουλίου τι1ς 28ης Ιουνίοu 

_•έ~@4_ύΒχ Ι 999 σχετικά με τη συμφωνία 11 λαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που σuvήφθη 

μεταξύ των διεπαγγελματικών οργανώσεων γενικού χαρακτιiρα CES. UNICE και CEEP 

(E.E.L.175/10-7-1999), με η1ν οποία επιδιώκεται η βελτίωση τι1ς ποιότητας τι1ς εργασίας 

ορισμέvοu χρόνου με την εφαρμογή τι1c; αρχt'1ς της μη διάκρισης σε σχέση με την εργασία 

αορίστου χρόνου και Οεσπ ίζονται διατάξεις για να απ οτραπ εί τυχόν κατάχρηση που 
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π ροκαλι:ίται από τη χρι1σιμοπ οί11ση διαδοχικών συμβάσεων ιί σχέσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου. 

2 

ΛΡΘΡ0 2 

Πεδίο εφαρμογής 

Ι .Τοπ αρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζεται στους εργαζόμενους με σύμβαση ιi σχέση 

εξαρτημένης εργασίας ορισμtνου χρόνου. 

2.Δεν εφαρμόζεται: α) στις σχέσεις βασιι..,iς επ αγγελμαnι..;ις κατάρnσης και στη σύμβαση ιi 

σχέση μαΟητείας β) στις συμβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας π ου έχουν συναφθεί στο 

π λαίσιο ενός ειδικοiι δημόσιου ιί απ ό το δημόσιο υπ οστηριζόμενου π ρογράμματος 

κατάρτισης, ένταξης και επ αγγελματικιjς επ ανεκπ αίδεuσης γ)στις συμβάσεις π ροσωρινιίς 

απ ασχόλφης των άρΟρων 20,21,22,23,24,25,26 του ν. 295612001 (Α 258 ). 

ΛΡΘΡΟ 3 

Ορισμο ί 

Για την εφαρμογιj του π αρόντος Προεδρικοiι Διατάγματος νοείται ως: 

α) «εργαζόμενος ορισμένου )'J>όνου», κάΟε φυσικό πρόσωπο π ου έχει σύμβαση ιi 

σχέση εξαρτημένιις εργασίας ορισμένου χρόνου, συναφΟείσα απ ευθείας μεταξύ του 

εργοδότη και του εργαζομένου, η λι'ιξη τ11ς οπ οίας καΟορίζεται απ ό αντικειμενικούς όρους, 

όπ ως π αρέλεuση σ11γκεκριμένης 11μερομηνίας ιί απ οπ εράτωση συγκεκριμένου έργου ιί 

π ραγματοπ οίηση συγκεκριμένου γεγονότος. 

β) «συγκρίσιμος εργαζόμενος αορίστου χρόνου», κάΟε φυσικό πρόσωπο που έχει 

σύμβαση ιi σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στην ίδια εκμετάλλεοοη Ιι 

εir ιχεiρι1ση και απ ασχολείται σε ίδια ιi π αρόμοια εργασία, λαμβανομένων υπ όψη των 

π ροσόντων ή των δεξιοτήτων του. Όπ ου δεν υπ άρχει «σuyιφίσιμος εργαζόμενος αορίστου 

χρόνου» στην ίδια εκμετάλλεοοη ιi επ ιχείρηση, 11 σύγκριση π ρέπ ει να γίνεται με αναφορά 

στην οικεία συλλογιι..,i σύμβαση •i όταν δεν υπ άρχει τέτοια, με αναφορά στην εκάστοτε 

Εθνική Γενική ΣυλλαγιΚΙi Σiιμβασι1 Εργασίας. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Αρχή της μη διάκρισης 

Ι .Όσον αφορά στοΙJς όροιις απ ασχ6λησ11ς, οι εργαζόμενοι με σύμβαση ή σχέση 

εξαρτημέν11ς εργασίας ορισμένου χι>όνου δεν επ ιτρέπ εται, εκ μόνου του λόγου ότι η 

σύμβαση 11 σχέση εργασίας τους είναι ορισμcνοιι χρόνου να αντιμετωπ ίζονται δυσμενώς 

σε σχέση με τους «συγκρίσιμους εργαζόμενους αορίστου χρόνου». Κατ' εξαίρεση , 

επ ιτρέπ εται διαφορετική αντιμm:ιί1π ισιι οσάκις συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, οι οπ οίοι 

την δικαιολογούν. 

2.Η απ αιτούμενι1 περίοδος π ροi>π ηρεσίας σε σχέση με ιδιαίτερες συνθι'1κες απασχόλησης 

είναι η ίδια τόσο για τους εργαζόμενους ορισμένου χρόνου όσο και για τους εργαζόμενους 

αορίστου χρόνου, εκτός απ ό την π ερίπ τωση κατά την οπ οία για αντικειμενικούς λόγους 

δικαιολογείται διαφορετιΚΙi διάρκεια της π εριόδου π ροΟπ ηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟS 

Κανόνες προστασίας εργαζομl:\·ων και αποφυγής 

καταστραn1Ύtίσεων σε βάρος τοιις. 

1. Η χωρίς π εριορισμό ανανt.ωσι1 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου είναι 

επ ιτρεπ τή, αν δικαιολογείται από έναν αντικειμενικό λόγο. 

α. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται ιδίως: 

Αν δικαιολαγεiται αιι ό τη μορφι'\ ή το ε!δος ή τη δραστηριότητα του εργοδότη ή της 

επ 1χείρησ1~ς. 

3 

Αν δικαιολογείται απ ό ειδικούς λόγους ιi ανάγκες, εφόσον τα στοιχεία αυτά 

π ροκύπ τουν αμέσως •i εμμέσως απ ό τι1ν οικεία σύμβαση, όπ ως η π ροσωρινιj 
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αναπ λήρωση μισΟωτού, η ειςτέλcσι1 εργασιών π αροδικού χαρακηjρα, η π ροσωρινiJ 

σώρευση εργασίαι;, αν 11 οpισμέVΙJ διάρκεια βρίσκεται σε συνάρτησι1 με ειcπ αίδευση ή 

κατάρτιση, αν γίνεται με σκοπό τη διευκόλυνσιι μετάβασι1ς του εργαζομi-vου σε 

συναφή αιι ασχόληση, αν γίνεται για την π pαγματοπ οί11ση συγκεκριμένου έργου ή 

π ροyράμματος ή συνδέεται με συγκεκριμένο yι.Ύονός. 

Αν ι1 ορισμένη διάρκεια είναι απ οτέλcσμα δικαστικού συμβιβασμού. 

Αν 11 σύναψη σύμβασης για ορισμένο χρόνο επιβάλλεται από διάταξη νόμου ίJ 

κανονιστιι..1i διάταξη. 

Αν η ορισμένη διάρκεια εξυπ ηρετεί τιιν υπ οβολή σε δοκιμασία. 

Αν ο εργαζόμενος αμείβεται απ ό π ιστώσεις του κρατικού π ρο\Jπ ολογισμού ή 

π ροϋπ ολογισμού νομικού π ροσώπ ου δι1μοσίου δικαίου π ου π ροορίζονται σύμφωνα 

με τον π ροiίπ ολογισμό για εργασία ορισ~ιέvου χρόνου. 

Αν η ανάγκη της εκμετάλλcυσης για παροχή εργασlας υφίσταται μόνο π ροσωρινά. 

Αν η ιδιομορφία της εργασιακιjς σχέσης ιί οι κείμενοι στοπ ρόσωπ ο του εργαζόμενου 

λόγοι δικαιολογούν την ορισμένι1 διάρκεια. 

Αν π ρόκ<:ιται για ΔιευΟΙ)ντικά Στελι':χι1 1i Ειδικό Επ ιστι1μονικό Προσωπ ικό. 

Αν πρόκειται για απ ασχολιjσεις εποχικού χαρακτί1ρα ιj για κάλυψη εποχιακών 

αναγκών. 

β. Αντικειμενικός λόγος τεκμαίρεται, επ ιτρεπ ομέν11ς της ανταπ όδειξης απ ό τον 

εργαζόμενο, ότι υφίσταται σε τομείς δραστηριότητας π ου δικαιολογείται λόγω της 

φύσης τους και του χαpακτί1pα της απ ασχόλησι1ς σε αΙJtούς όπ ως ιδίως : 

- Στον οπτικοακουστικό τομέα όπως ιδίως: εκφωνητές-παρουσιαστές ραδιοφώνου και 

η1λεόpασης, π αραγωγοί, σιcηνοΟέτες, δu:υΟυντr.ς σκηνής και ρεπ όρτερ-κάμεpαμαv 

ραδιοφώνου και τηλεόρασης. 

- στον τομέα τιις οπ τικοσκουστικiις, κτνηματοyραφυcής και φωνογpαφυcής παραγωγής 

όπ ως ιδίως: π αραγωyο!, συyyραφε!ς, συvΟέτες, ερμιινευτές, ηθοπ οιοί και κομπ άρσοι, 

<»-"1Ίvο0έτες και π αραγωyοί. βοηθοί 0'1C11Vο0έτη, βοιιθοί π αpαγωγής, κάμεραμαν, 

ρειι: όρτερ-φωτογριiφοι, διακοσμητές, μακτγU:ρ, ενδυματολόγοι, διευθυντές σχ.ηνής, 

μονταδόροι, καΟώς και χειριστt.ς ήχου, φωτισμού και εικόνας. 

- σε ειδικές δpαστηριότψες τοιι τpαπ εζικού τομέα όπ ως ιδίως: ειδικότι~τr.ς 

π ροσωπ ικών ιδιωτικών τραπεζικών υπ ηρεσι<ίJν (prίνίltc baι1kίι1g), σύμβουλοι 

επενδύσεων και διαχειριστές χαρτοφυλακίων, ειδυcοί υπ εύΟυνοι για 

ανταλλαγές(swaρs), παράγωγα εμπορευμάτων ή μετοχών (optioι1s), συμβολαίων 

μελλοντικής εκπ λί1ρωσι1ς (lillυrcs) Ι(αι συμφωνίες για τον τόκο εμπ ροΟέσμων 

συμβολαίων, ειδικοί υπ cύΟυνοι για απ όκτι1σι1 ελi;yχου εταιρίας και συγχωνεύσεις, 

χρηματοδότησι1 σχεδίων και κεφαλαίων κινδύνου. 

- στον τομέα κατάρτισι1ς και c~-π αίδευσιις όπως ιδίως: Οέσεις υπ cυθύνου μαθημάτων, 

υπ ευΟύνου διεύΟυνσιις και κοινωνικοcκπ αιδcυτικές Οέσεις. 

- στον επ αyyελματικό αΟλι1τισμό όπ ως ιδίως: αΟλητές, ασχολούμενοι με τα σπ ορ, 

π ροιι: ονητές. 

- στον κατασιcευαστυcό τομέα των δημοσίων έργων. 

- σε δραστηριότι1τες π αροχής τεχνικών ή ου:ονομοτεχνυcών μελετών ί1 ερευνών. 

- στο ιι ροοωπ ικό, που απ ασχολείται σε δραστηριότι1τες οργάνωσης εκΟέσεων, 

συνεδρίων 1j σεμιναρίων. 

- στους δασικούς εργάτες. 

- στους καλλιτέχνες θεάματος, μαέστρους και σολίστες ορχήστρας και μουσυcούς 

οργανικών ή φωνητικών συνόλων. 

- μανεκέν 

- στον τομέα των επ ιχειρί1σεων αr.ροπ ορικών μεταφορών και των επ ιχειρήσεων π ου 

ασκοίιν δραστηριότητες π αροχίις υπ ηρεσιών αεροδρομίου εδάφους και π τ~jσης. 
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2. Σε κάθε π ερίπ τωσι1, οι λόγοι 01 οποίοι δικαιολογούν την ανανέωση της σύμβασης iι 

σχέσης εργασίας ορ1σμένι1ς χρονικιjς διάρκειας π ρ['Π ει να αναφέρονται στη σχετική 

4 

συμφωνία των μερών, η οπ οiα συνάπτεται εγγράφως, ή να προκύπτουν ευθέως από 

αυτήν. 

Αντίγραφο ιης συμφωνίας αυιιiς π ρέπ ει να π αραδiδεται στον εργαζόμt\'Ο μέσα σε 

π iντε εργάσιμες 11μέρες αιι ό την έ\•αρξη της π ροσφοράς της εργασίας του. Ο 

έγγραφος τύιι ος της ανωτέρω συμφωνίας δεν είναι απ αραiτητος, όταν η ανανέωση της 

σύμβασης ιj σχέσης εργασίας έχει εντελώς εuκαψιαιc:ό χαρακτήρα και δεν έχει διάρκεια 

μεγαλύτερη των δέκα (10) εργασ(μων ημερών. 

3. Σε π ερίιι τωση που 11 χρονική διάρκεια των διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων 

εργασίας ορισμένου χρόνου, χωρίς να συντρέχει ένας απ ό τους λόγους της 

π αραγράφου 1 του άρΟρου αuτού, uπ ερβαίνει συνολικά τα δύο (2) έτη, τεκμαίρεται ότι 

με αυτές επ ~διώκεται η κάλυψη π άγιων και διαρκών αναγκών της επ ιχείρησης i1 

εκμετάλλεuσι1ς με συνέπ εια τιιν μετατροπ ιi αιιτών σε συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας 

αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστημα των δύο t'tιί>ν ο αριθμός των ανανειίJσεων 

των σίψφωνα με τιιν π αpάγραφο 4 του π αρόντος διαδοχικών συμβάσεων ί1 σχέσεων 

εργασίας uπ ερβαίνει τις τρεις (3), χωρίς να σuντpί-χει ένας από τους λόγους της 

π αραγράφοu 1 του άρθρου αuτού, τεκμαίpcται ότι με αυτές cπ ~διώκεται η κάλυψη 

π άγιων και διαρκών αναγκών τι1ς επ ιχείριισι1ς ιi εκμετάλλευσης με σuνέπ εια τη 

μετατροπ iι των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις iι σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου. 

Το βάρος της ανταπ όδει.ξης σε κάθε π ερίπ τ~Jσι1 φέρει ο εργοδότης. 

4. «Διαδοχικές» θεωρούνται οι συμβάσεις ιi σχέσεις εργασίας ορισμένοu χρό\'Ου που 

καταρτiζονται μεταξύ του ίδιου εργοδότι1 και του ίδιου εργαζόμενου, με τους ίδιους ιj 

π αρεμφερεiς όρους εργασ(ας και δεν μεσολαβεί μεταξύ τους χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. 

5.Οι διατάξεις του παρόντος άρΟρου εφαρμόζονται σε συμβάσεις ή ανανεώσεις 

συμβάσεων ή σχέσεις εργασίας π ου σuνάπ τονται μετά την θέση σε ισχύ του π αρόντος 

διατάγματος. 

ΛΡΘΡ0 6 

Ενημέρωση ι<αι ευι<αιρ ίr.ς απασχόλησιις 

! .Οι ερyοδότr.ς ενι1μερώνουν τους εργαζόμι-vους ορισμένου χρόνου για κενές θέσεις 

π ου είναι διαθέσιμες στην επ ιχcίριισι1 1\ τι1ν εκμετάλλευση ώστε να εξασφαλισθεί ότι 

f:χουν τις ίδιες ευκαιρίες να δισκδικι·ισουν Οέσεις απασχόλησης αορίστου χρόνου όπ ως 

και άλλοι εργαζόμενοι . 

Η ενημέρωση αυτ1j γίνεται μέσω μιας γενικι]ς ανακοίνωσης η οποία αναρτάται σε 

κατάλληλο μέρος μέσα στην επ ιχείρησιι ιi τι1ν cκμt-τάλλευση ή με οπ οιοδ1iπ οτε άλλο 

π ρόσφορο μέσο. 

2.Στο μέτρο του δυνατού και λαμβανομένιις uπ όψιι τι1ς ανάγκης για ομαλ1\ λειτοuργία 

τι1ς επ ιχείρησης, οι εργοδότες διεu.-ολύνουν τι1ν ιι ρόσβασι1 των εργαζομένων 

ορισμένου χρόνου σε κατάλληλες ευκαψίες κατάρησης, ώστε να ενισχύονται οι 

δεξιότητές τους, 11 εξέλιξη της επ αyyελματικής σταδιοδρομίας τους και η επ αyγελματlλ,i 

κινητικότητά τους. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Ε'ημέρωση και διαβούλευση 

1 .Οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου λαμβάνονται υπ όψη κατά τον ιιπ ολογισμό του 

κατώτατου ορίου π άνω απ ό το οπ οίο μπ ορούν να συγκροτούνται μέσα στιιν 

επ ιχείρηση τα αντιπ ροσαιπ ευτιιcά όργανα των εργαζομένων π ου π ροβλhι ονται απ ό nς 

κείμενες διατάξεις. 

5 
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2.Στο μέτρο τοu δuvατού, οι εργοδότες μεριμνούν για την π αροχi1 κατάλληλης 

ενημέρωσης στα υπ άρχοντα αντιπ ροσωπ &'Ι)τικά όργανα των εργαζομένων σχετικά με 

τις συμβάσεις ιi σχέσεις εργασίας ορισμένου ypόνου στην επ ιχείρηση. 

ΑΡΘΙ'08 

Διατάξεις εφαρμογίις 

Ι .Το διάταγμα αυτό δεν θίγει εuνοϊκότερες για τους εργαζόμενους γενικώς ρυθμίσεις ι; 

ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με αναπ ηρίες. 

2.Το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν θίγει τις εκάστοτε ισχύοuσες διατάξεις π ou 

αφορούν την ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις. 

3. Η παραβίαση των διατάξεων της παραγράφου 1 τοu άρθροu 6 τοu παρόντος 

σuνεπ άγεται την επ ιβολή των κυρώσεων π ou π ροβλέπ ονται απ ό το άρθρο 16 του 

ν.2639/98 ( Α 205). 

ί\ρθρο 9 

Έναρξιι ισχύος 

Η ισχύς του π αρόντος π ροεδρικού διατάγματος αρχίζει απ ό την δημοσίεοοιi ____ τοu 

στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπ οuργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίεuσ11 και 

εκτέλεση του π αρόντος π ροεδρικού διατάγματος. 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2003. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ Α ΤΙΛΣ 

ΚΩΝΣΊΆΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙ.ΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΠ<ΩΝ, ΔΗΜΟΣΙ.ΛΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 

ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ_ 

Ν. Ι 77(1)/2θ02 και Ν.193(1)/2004 

Ε.Ε. Παρ. Τ(Ι) 

Αρ.3638,27.9.2002 

Ο περί Ίσης Αμοιβίις μεταξύ Ανδρών και Γuναικών για τιιν Ίδια Εργασία 

ή για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση 

στψ Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 

Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός l 77(1) του 2002 

Ο ΠΕΡΙ ΚΑΤ ΛΒΟΛΉΣ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤ ΑΞΥ ΛΝΔΡΩΝ 

ΚΑΙ ΓΥΝΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ, 

Ή ΓΙΑ ΕΡΓ ΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ο ΠΟΙΑ ΑΠΟΔΙΔΕΤ ΑΙ 

ΙΣΗ ΑΞIΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 

Για σκοπούς εναρμόvισ11ς με τις πράξεις της Ειφωπαϊιcής Κοιvότιιτας με 

τίτλο-

(α) «Οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συμβουλίοu της ΙΟης 

Φεβρουαρίου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών 
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μελών που αφορούν την εφαρμογή της αρχ1jς της ισότ11τας των αμοιβών 

μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών» (ΕΕ L 45 της 19.2. 1975, σελ. 

19), και 

(β) «Οδηγία 97/80/εΚ του Συμβουλίου της 1 Sης Δεκεμβρίου 

1997 σχετικά με το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διαιcριτιιc1jς 

μεταχείρισης λόγω φύλου» (ΕΕ L 14 της 20. 1.1998, σελ. 16). 

Η Βουλιi των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούΟως: 

1. Ο παρών Νόμος Οα αναφέρεται ως ο περί Ίσης Αμοιβιjς μεταξύ 

Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία Ίσι1ς Αξίας 

Νόμος του 2002. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 

έννοια-

«άμεσι1 διάκριση λόγω φύλου» σημαίνει δοομεν1i μεταχείριση ι:uΟέως και 

εμφανώς συνδεόμενη με το φύλο· 

«αμοιβιi» περιλαμβάνει τι1 συνι\Οη βασικiι παροχή και οποu:σδ1iποτε 

πρόσΟετες παροχές ΠΟΙ) καταβάλλονται απευΟείας ti εμμέσως, είτε σε 

χρήμα είτε σε είδος, από τον εργοδότι1 προς τον εργοδοτούμενο σε 

αντάλλαγμα προσφερΟείσας εργασίας· 

«απασχόληση>> σημαίνει παροχή εργασίας 1i uπ1ιρεσιών, με αμοιβι], 

βάσει ατομικιiς συμβάσεως ή σχέσεως εργασίας ιj μαθητείας ή άλλης 

ατομικής συμβάσεως ι) σχέσεως, διειιομένι1ς είτε από το ιδιωτικό είτε αχό 

το δημόσιο δίκαιο, σε οποιοδήποτε τομέα ιi κλάδο δραστηριότητας, 

ιδιωτικό ι'\ δι1μόσιο, συμχεριλαμβανομtνων τι1ς Δημόσιας Υπηρεσίας, της 

Δικαστικής Υπι1ρεσίας. της Δημόσιας Εκπαιδευτικiις Υπηρεσίας, των 

Αρχών Τοπιι..-ής Αυτοδιοικήσεως, των νομικών προσώπων ι\ οργανισμών 

δημοσίου ι'ι ιδιωτικού δικαίου, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Δυνάμεων 

Ασφαλείας· 

«αρμόδια αρχι'J» σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνιι.:ών 

Συνοπτικός τίτλος 

Ερμηνεία. 

Ν. 177(1)/2002 και Ν. 193(1)/2004 

Ασφαλίσεων· 

«αρχ1i τ11ς ισότι1τας στι1ν αμοιβ1i» σημαίνει την απουσία κάΟc διακρίσεως 

λί:ιyω φύλου, είτε άμεσης είτε έμμεσης, όσον αφορά τιιν αμοιβή για ίδια 

εργασία 1i για εργασία ίσιις αξίας· 

«έμμεση διάκρισι1 λόγω φύλου» υπάρχει όταν μια διάταξιι , μια πρακτι"-ή, 

ένας όρος 1j tνα κριτήριο, εκ πρώτι1ς όψεως οuδέτερι1/ο, Οίγει tvα 

σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ατόμων ενός φύλου, εκτός εάν η διάταξη 

αυτή ι\ η πρακτuα\ ιi ο όρος ή το κριτήριο, μπορεί να δικαιολογι1Οεί αιιό 

αντικειμενικούς ιιαράγοντες άσχετους προς το φiιλο· 

<<ΕπιΟεωρι\τήι;» σημαίνει τον ΕπιΟεωρητιi 1i άλλο λειτουργό που ορίζεται 
με βάση τις διατάξεις του άρΟρου 1 Ο· 

«Επιτροπιi» σημαίνει την Επιτροπή Έρευνας και Λξιολόγι1σης Εργασίας, 

που διορίζεται σ\)μφωνα μj! το άρθρο 15· 

«εργασία ίσι1ς αξία9> σημαίνει εργασία που επιτελείται από άνδρες και 

γυναίκες, η οποία είναι όμοιας ι'1 κατ' ουσίαν όμοιας φύσης ή στ11ν οποία 

αποδίδεται iση αξία, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων όπως αυτά 

καΟορίζονται στο άρΟρο 18· 

«εργοδοτούμεvος» σημαίνει κάθε άνδρα ή γυναίκα που εργάζεται ιi 

μαθι1τεύcι με πλι"ιρη ιi μερ1ι..-ή απασχόληση, για ορισμένο ιj αόρ1στο, 
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συνεχ1ί i1 μη, χρόνο, ασχέτως του τόπου απασχολ1iσι:αις. 

συμπεριλαμβανομένων και των κατ' οίκον εργαζομένων, αλλά μη 

περιλαμβανομένων των αυτοεργοδοτούμενων προσ<i>πων-

<<Πρα1.'Τική>> σημαίνει κάΟε ειιαναλαμβανόμενη μονομερ1i πράξη 

εργοδότη, υπό οιανδήποτε μορφιi και εάν εκδηλώνεται, που είναι σχετική 

με τα ρυθμιζόμενα με τον παρόντα Νόμο Οtμαια· 

«σύμβαση εργασίας» σημαίνει οιιοιαδιjποτε γραιιτή ή ιιροφορική 

συμφωνία σε σχοοη με αιιασχόλι1ση ιιου i:χr,ι συvαφΟεi μεταξύ ενός 

εργοδοτουμένου ή ομάδας εργοδοτουμι'νων ιj της συνδικαλιστικής 

οργάνωσης ιj των συνδικαλιστικών οργανώσεών τους και ενός εργοδότη 

ή οργάνωσης εργοδοτών-

«Τεχνική Επιτροπή» σημαίνει την Τεχνικi1 Επιτροπιi που διορίζεται 

σύμφωνα με το άρΟρο 20· 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. 

3. Σκοπός_ cεο,_έarΒ.ετου παρόντος Νόμου είναι η διασφάλιση τι1ς εφαρμογί1ς αρχής 

της ισότι1τας στι1ν αμοιβιi μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ιi 

για εργασία ίσης αξίας. 

4. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλους τους εργοδοτούμενους, 

αναφορικά με όλες τις δραστηριότι1τες που f:χ.ουν σχέση με την 

απασχόληση. 

S.-{J) Κάθε εργοδότης οφείλει να πο,ρέχει σε άνδρες και γυναί~.'ί.ζ 

εργοδοτουμένους ίση αμοιβιi για ίδια εργασία και για εργασία ίσης αξίας, 

ανεξάρτητα από το φύλο του εργοδοτουμtνου. 

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενtΚότητας του εδαφίου (1) του παρόντος 

άρθρου, ιδιαίτερα, όταν χρησιμοιιοιείται σύστημα επαγγελματικιjς 

κατατάξεως για τον καθορισμό των αμοιβών, το σύστημα αυτό πρέπει να 

βασίζεται σε κοινά κριτήρια για τους εργοδοτούμενους άνδρες και 

Σκοπός του 

παρόντος Νόμου. 

Πεδίον 

εφαρμογί1ς. 

ΠαροχιΊ ίσης 

αμοιβ1jςσε 

άνδρες και 

γυναίκες για ίδια 

εργασίας και 

εργασία ίσης 

αξίας. 

Ν.177(1)12002 και Ν.193(1)12004 

γυναίκες και να δ~αμορφώνεται κατά τρόπο που να ωwιcλείει τις 

διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο. 

(3) Η σύγκριση μεταξύ εργοδοτουμένων γίνεται με αναφορά σε 

εργοδοτούμενους ιιου εργοδοτούνται 1i εργοδοτi1Οφcαν στον ίδιο 

εργοδότη, ή σε επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη, κατά τα δύο 

προι~rούμενα ιΊ επόμενα χρόνια. 

6.-{1) Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να ενημερώνει τους 

εργοδοτουμένους και τους εργοδότες, καθώς και τις οργανώσεις αυτών, 

σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις διατάξεις που 

Οεσπίζονται για την r.φαρμογιj του, με έντυπα και κάθε ά>.λο πρόσφορο 
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μέσον. 

(2) Οι οργανώσεις των εργοδοτουμένων ενημερώνουν τους 

ερyοδοτοiιμενους για το ιιεριεχόμενο του χαρόντος Νόμου και για τα 

μέτρα ιιου λαμβάνονται προς εφαρμογi1 του και προς διασφάλtσι1 της 

εφαρμογιiς της αρχιiς της ισότι1τας στην αμοιβιi, με έγγραφες 

ανακοινώσεις στους οικείους πίνακες που βρίσκονται στους χώρους 

εργασίας, εκτός του χρόνου απασχολιiσεως, i1 με οποιοδι\ποτε άλλον 

πρόσφορον τρόπο. 

(3) Οι εργοδότες υποχρεοiινται να διευκολiινουν τις οργανώσεις των 

εργοδοτουμtνων να προβαίνουν στην αναφερόμενη στο εδάφιο (2) του 

παρόντος άρΟρου ενι1μέρωση των εργοδοτουμένων. 

7.-{J)(α) ΚάΟε υφιστάμενη κατά την έναρξη της ισχiιος το παρόντος 

Νόμου διάτα.ξι~ νόμου που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρό\'tος 

Νόμου, καταργείται κατά το μέρος που περιέχει άμεση ι\ έμμεση διάκριση 

εις βάρος του ενός φύλου. 

(β) Αν η διάκριση στι1ν οποία αναφέρεται η παράγραφος (α) του 

παρόντος εδαφ!οι1 συνίσταται σε χορήγι1ση δικαιώματος ιi άλλοι1 

πλεονεκτι\ματος σε άτομα του ενός μόνο φύλου, το δικαίωμα ιi 

πλεονέκτημα αυτό επεκτείνεται αυτοδικαίως και στα άτομα του άλλου 

φiιλου. 

(2) 11 αρμόδια αρχή υιιοχρεούται να ανακαλέσει ή τροιιοποιήσcι 

αναλόγως οποιαδήποτε ατομική ι\ κανονιστική διοικητιι;ή πράξη, η οποία 

είναι ανtίΟετι1 προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

(3) Επιφυλασσομένης της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου 

Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος-

(α) Σε περίπτωσ11 αμφιβολίας ι'1 αμφισβητ~\σεως κατά πόσο 

νόμος καταρyιjΟηκε ή όχι το θέμα εκδικάζεται από αρμόδιο Επαρχιακό 

ΔUίαστήριο, ι1 δε διαδικασία άρχεται με καταχώριση εναρκτήριας κλi1σης 

(β) ανεξάρτητα από την ενώπων του Επαρχιακού Δικαστηρίου 

διαδικασία, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (α) του 11αρόντος 

εδαφίου, έκαστο Δικαστήριο κατά τ~1ν άσκι1ση της διιcι\ς του εξουσίας 

δύναται να κρίνει παρεμπιπτόντως το θέμα, εάν και εφόσον είναι 

απαραίτ~1το για ΏJ διεισιεραίωση τι1ς ενώπιόν του διαδικασ!ας. 

(4) Κάθε υφιστάμενι1 κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου 

ρύθμιση συλλογικής συμβάσεως ή ατομικής συμβάσεως εργασίας, 

εσωτερικού κανονισμού επιχειρήσεως ή κανόνα cλεύΟερου 

επαγγέλματος, που είναι α\rτίΟετη προς τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου, καταργείται κατά το μέρος που περιέχει άμεση ή έμμεση διάκριση 

εις βάρος του ενός φiιλου. Η παράγραφος (β) του εδαφίου ( 1) του 

Ενημέρωση 

εργοδοτουμένων 

και εργοδοτών. 

Κατάργηση ι\ 

ακυρότητα 

αντίθετων 

ρυθμίσεων. 

Ν.177(1)/2002 .:αι Ν.193(1)/2θ04 

παρόντος άρΟρου εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις αυτές. 

(5) Οποιαδi111οτε νtα ρύθμιση συ).λογυ-'ής συμβάσεως i1 ατομlλ'ljς 

συμβάσεως εργασίας, ι:σωτεριιςοiι κανονισμού cπι;ιεφιjσεως ι\ κανόνα 
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ελciθερου επαyγέλματος, που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του 

ιιαρόντος Νόμου, Οα είναι άκυρη κατά το μέρος που περιέχει άμεση ιj 

έμμεση διάκριση εις βάρος του ενός φύλου. Η παράγραφος (β) του 

εδαφίου ( 1) το11 παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλόγως και στις 

περιπτώσεις αυτ{:ς. 

(6) Οι τελεσίδικες αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίοιι (3) του 

παρόντος άρθρου ισχύουν έναντι πάντων. Όσες αποφάσεις αφορούν 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας κοινοποιούνται από τον πρωτοκολλητιΊ 

του Δικαστηρίου στις αρμόδιr.ς εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις, οι 

οποίες υποχρεούνται να σημειώσουν αμέσως στο κείμενο της σχετικής 

συλλογικιΊς συμβάσεως και στην κατάλληλ11 θέση την κατάρyηση, 

ακυρότι1τα •Ί επtκταση που διαmστώθηκε. 

(7) Εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί κατά τα ανωτέρω η κατάργι1ση ή η 

ακυρότητα ή η επtκταση κάποιας διατάξεως •Ί ρυθμίσεως, η ισχύς της 

εξετάζεται παρεμπιπτόντως, επ' εuκαφία σχετικ~jς δίιcης, από κάθε 

αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστ•Ίριο ιi το ΔικαστιΊριο Εργατικών Δ ιαφορών το 

οποίο, αν η διάκριση συνίσταται σε χοριiγηση δικαιώματος i1 άλλου 

πλεονειωΊματος σε άτομα του ενός φύλου, διατάσσει την επέκτασή του 

και στα άτομα του άλλου φύλου. 

8.-(1) Εντός τριών μηνών από της θέσεως σε ισχύ του παρόντος Νόμου, 

η αρμόδια αρχή οφεiλει να καλέσει τις εργοδοτικές και εργαηκές 

οργανώσεις να εξετάσουν τις υφιστάμενες διατάξεις των συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας, προς το ιn:οπό ανευρέσεως οποιασδιΊπο-ιε τιιχόν 

περιεχόμενι1ς σ' αυτές διάταξης που είναι αντίθετη με τον παρόντα Νόμο 

και τροποποίησ~iς τ11ς, έτσι ώστε να εξαλειφθεί και τυπικά τυχόν άμεση ή 

έμμεση διάκριση εις βάρος του ενός φύλου. Ταυτοχρόνως τους τάσσει 

και προθεσμία για την εκτέλεση αυτού του έργου, η οποία δεν μπορεί να 

uπερβαίνει το tνα έτος. 

(2) Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τάχJ)ηκε, η αρμόδια 

αρχή υποχρεούται, με αίτ11σή της στο ΔικαστιΊριο Εργατικών Διαφορών 

υποβαλλόμενι1 εντός έξι μηνών από της λήξεως της προθεσμίας, να 

ζητιjσει τι1 διαπίστωση τι1ς καταργιΊσεως κάθε αντ!Οετι1ς προς ης 

διατάξεις του παρόντος Νόμου ρυθμίσεως συλλογικιjς συμβάσεως, κατά 

το μέρος που πι;ρι~'χει οποιαδι\ποτε άμεση ή έμμεση διάκριση εις βάρος 

του ενός φύλου, εφόσον η διαπίστωση αυτι\ δεν έχει ι'V τω μεταξύ γίνει 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 7 του παρόντος 

Νόμου. Το Δικαστi1ριο Εργατικών Διαφορών διαπιστώνει τ11ν κατάργηση, 

αφού ακούσει τα ενδιαφερόμενα μέρη. Αν η διάκριση συνίσταται σε 

χορήγηση δικαιώματος ή άλλου πλεονειmiματος σε άτομα του ενός μόνο 

φύλου, το Δικαστήριο διατάσσει την επέκτασή του και στα άτομα του 

άλλου φύλου. 

(3) Οι τελεσίδικες αποφάσεις που δέχονται ης κατά το εδάφιο (2) του 

παρόντος άρθρου αιτήσεις ισχύουν έναντι πάντων, κοινοποιοiινται δε από 

τον πρωτοκολλι1τi1 του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών στις αρμόδιες 

εργοδοτικές και εργατιrςές οργανώσεις, οι οποίες υποχρεούνται να 

σημ~:ιώσουν αμέσως στο κείμενο η1ς σχετικιiς συλλογικtiς συμβάσεως και 

Εξέταση και 

τροποποίησ11 ιj 

κατάρyησ11 

διατάξεων 
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συλλογιι<ών 

συμβάσεων 

εργασίας. 

Ν.177(1)/2002 και Ν. Ι 93(1)/2004 

στην κατάλλ11λη Οέ.ση τι1ν κατάργηση, ακυρότι1τα •i επέκταση που 
διαπιστώΟ11κε. 

(4) Εφόσον δεν έχει διαπιστωΟεί η 1<ατάργησ11 ήηακυpότι1τα 1\ δεν έχει 

διαταχθεί η επέκταση κάποιας ρυΟμίσεως, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του 

παρόντος άρΟρου, η ισχύς της εξετάζεται παρεμπιπτόντως, ι-π' ευκαιρία 

σχετικιjς δίκης, από κάΟc αρμόδιο Επαρχιαιςό Διι<αστιjpιο ή το Δικαστήριο 

Εργατικών Διαφορών, το οιιοίο, αν η διάκριση συνίσταται σε χορήγηση 

δικαιώματος ιί άλλου πλεονει..-τήματος σε άτομα του ενός φlίλου, 

διατάσσει την ειιtκτασιi του και στα άτομα του άλλου φύλου. 

9.-(1) Ουδείς απολύεται από τι1ν εργασία του 1\ υποβάλλεται με 

οποιοδί1ποτc τρόπο σr. δυσμr.νί1 μεταχείριση από τον εργοδότι1 του για το 

λόγο ότι υπuβαλr. παράπονο ιi έδωσε μαρτυρία ιi συνέβαλε στι1 δίωξη 

παραβάτη ή στη λήψη οιωνδήποτε άλλων μέτρων με βάσι) τον παρόντα 

Νόμο. 

(2) Οποιοσδι\ποτε εργοδότης παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου ( 1) του 

παρόντος άρΟρου είναι ένοχος αδικήματος ιςαι σε χερίπτωση ι.::αταδίιcης 

του υπόι<εtται σε χρημαnι..'1j ιιοινή χου δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες. 

J0.-(1) Ο Υπουργός έχει την ευθύνη για την ι:φαρμογιi του παρόντος 

Νόμου. Ορίζει τους αναγκαίους για τι1ν αποτελεσματικi1 εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου Επιθεωρητές ί1 άλλους λειτουργούς, οι 

οποίοι Οα ει.."'tcλούν το έργο και θα ασκούν τις εξουσίες και τα καΟιiι.::οντα 

που προβλtπουν τα άρΟρα 1 1, 12 και 13 του παρόντος Νόμου. 

(2) Οι ΕπιΟεωpητές Οα είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ι<αι θα ι.::ατέχουν 

οργανικές θέσεις στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνιι<ών Ασφαλίσεων. 

(3) Οι Επιθεωρητt.ς πρέιιει να έχουν τα ι<ατάλληλα προσόντα και εχαρκή 

για την ει.."'tέλεσι1 των καθηκόντων τους εκπαίδευση, να μετειcπαιδεiιοvται 

δε και να επιμορφώνονται διαρκώς. Πρέχει να διαθέτουν ι.::ατάλλ11λα και 

προσιτά στο κοινό γραφεία, επαρ1C1j γραμματεια1C1j, διοι1C11τικ1i και λo1mi 

υποστιiριξι1 και υλικοτεχνι1C1i υποδομή, καθώς και επαρ1C1j μεταφοριι.::ά 

μέσα για τι1ν άσκησι1 των καθηκόντων τους και να εφοδιάζονται με ειδικές 

ταυτότι1τες. 

J 1. Οι Επιθεωρητές έχουν ως έργο κυρίως-

(α) Την εξασφάλισι1 της πλήρους ιςαι αποτελεσματιΚΙ\ς 

εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είτε με τη διεξαγωγή 

αυτεπάγγελτης tρευνας για τον tλι:γχο της ι:φαρμογής του είτε με την 

εξέταση παραχόνων που τους υποβάλλονται για παραβίαση των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου· 

(β) τι1ν παροχή πλ11ροφοριών, συμβουλών και υποδείξεων 

προς τους εργοδότες και τοt1ς εργοδοτουμένους σχετιι.::ά με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο τηρί1σεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου· 

(γ) την αναφορά προς τον Υπουργό προβλημάτων που 

δημιουργούνται κατά τ11ν εφαρμογή του παρόντος Νόμου και τι1ν 

υποβολί\ προτάσεων σχετιι<ά με μέτρο που πρbτει να ληφθούν γtα την 

αντιμετώπισιi τους. 

ι2.-( 1) Κάθε ΕιηΟεωρηηjς έχει, για τους σκοπούς της εφαρμογι)ς του 

παρόντος Νόμου, τις ακόλουθες εξουσίr.ς: 
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Προοιασ!α 

εργοδοτοuμέ\'ων. 

Εφαρμογ~j τΟΙΙ 

Νόμοu και 

διορισμός 

ΕπιΟεωρ11τών. 

Κύριο έργο 

ΕπιΟεωρ11τi1. 

Εξουσίες 

Επιθεωρητών 

Ν. Ι 77(Ι)ΠΟΟ2 και Ν. Ι 93(Ι)ΠΟΟ4 

(α) Να εισέρχεται, με την επiδε~ξη της ταuτότητάς τοu, ελεύΟερα 

και χωρίς προηγούμεν11 ειδοποίηση, οπο1αδ1jποτε ώρα της ημtρας ή της 

νύχτας, σε οnοιοδ1jποτε χώρο απασχολήσεως, εκτός από οικιακά 

uποστατικά: 

Νοείται ότι η είσοδος σε οικιακά υποστατικά μπορεί να γίνεται, αφού 

εξασφαλισΟεί η συγκατάΟεση του κατόχου τους 

(11) να εισέρχεται κατά τη διάρκεια της ημέρας σε 

οποιουσδιjποτε χώροuς για τοuς οποίους εύλογα πιστεi>ει ότι πρέπει να 

επιΟε.ωρηθούν. Ιl ροκειμένοu για οικιακά uποστατικά, έχει εφαρμογή και 

στις ιιεριπτώσεις αυτές η παράγραφος (α) τοu παρόντος εδαφίοu· 

(γ) να συνοδεύεται από αστυνομικό, αν έχει εύλογη αιτία να 

πιστεύει ότι Οα παρεμποδισΟεί στ11ν άmο1ση των εξουσ1ών του 1j την 

εκτέλεση των καθηκόντων του. Η Αστυνομία έχει υποχρέωση να διαΟέτει 

έναν τi περισσότεροι>ς αστυνομικοi>ς για να συνοδεύουν τον !JπιΟεωρηηj 

όταν αυτός το ζητιjσει· 

(δ) να συνοδεi>εται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει 

αναγκαίο· 

(ε) να προβαίνει σε ελέγχους, επιΟεωρi1σεις, έρευνr.ς, 

ανακρίσεις. i1 r.ξι•άσεις που Θεωρεί αναγκαία για τ11 διαπίστωση τι~ς 

εφαρμογi1ς των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και ιδίως-

(ί) να απαιτεί από οποιοδi1ποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει 

εύλογ11 αιτ!α να πιστεύει ότι μπορεί να παράσχει πληροφορίr.ς i1 

διευκρινίσεις σχετιζόμενες με οποιαδήποτε επιθεώρηση που αφορά την 

εφαρμογi1 των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να απαντά σε σχετικές 

ερωτ1jσε1ς, μόνο του 1j με την παρουσία οποιουδi1ποτε άλλου προσώπου, 

την οποία μπορεί ο ΕπιΟεωρητιjς να απαιτήσει i1 να επιτρέψει, καθώς και 

να απαιτεί από το πρόσωπο αυτό να υπογράφει δήλωση ότι οι 

απαντήσεις του είναι αληθείς 

(ίί) να απαιτεί την παρουσίαση οπο10υδ1jποτε βιβλίου, αρχείου, 

πιστοποιητικού 1i άλλου εγγράφου ή στοιχείου του οποίου την εξέταση 

θεωρεί αναγκαία για τους σκοπούς του ελέγχου της εφαρμογ1jς των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου, να τα επιθεωρεί, να τα εξετάζει και να 

λαμβάνι:ι αντίγραφα αυτών εν όλω 1j εν μέρει· 

(ίίί) να επιβάλλει τι1ν ανάρτηση ανακοινώσεων και άλλων 

εγγράφων που έχουν παρασχεθεί για το σκοπό αυτό από την αρμόδια 

αρχή ή οργανώσεις των εργοδοτουμένων, κατ' εφαρμογ1j του άρθρου 6 

του παρόντος Νόμου· 

(ίν) να ωιαιτεί ωιό ο~ιοιοδτjποτε πρόσωπο στο χώρο εργασίας 

να του παρέχει, για Θέματα τα οποία είναι υπό τον έλεγχο τj τt)ν ευ0ύνι1 
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τοu προσώποu αuτού, τις διεuκολύνσεις και τη βοι)Οεια ιtou είναι 

αναγκαίες για vα τον uποβοηΟήσοuν vα ασιcι)σει οποιεσδι)ποτε από τις 

εξοuσiες ιιοu τοu παρέχονται δuvάμει τοu άρΟροu αmού· 

( στ) να ζητεί τη συvδρομι) οποιασδήιιοτε δημόσιας uπηρεσίας ή 

αρχιjς, η οποία και uποχρrούται να τοu την παράσχει. 

(2) Κατά τη διάρκεια της κατά το εδάφιο ( 1) τοu παρόντος άρΟροu 

επίσκεψ ι)ς του για επιΟεώρηση, ο ΕπιΟεωρητί\ς Οα εν11μcρώνει τον 

εργοδότη ί\ εκπρόσωπό του για τι1ν παρουσία του, εκτός εάν Οcωρεί ότι 

αuτό Οα επηρεάσει δυσμενώς την εκτέλεση των καΟ11κόντων του. 

13.-(1) Ο ΕπιΟεωρητι)ς δέχcται καταγγελίες σχcτικά μι: 

Ενέργειες 

ΕmΟε.ωρητιi σε 

Ν.177(1)/2002 και Ν.193(1)/2004 

οποιαδι)ποτc παράβαση του παρόντος Νόμου από οποιοδι)ποτε 

πρόσωπο Οεωρε! ότι Οίγεται από την παράβασι1, καθιί>ς και, για 

λογαριασμό τέτοιου προσιί1που, από οργανώσεις εργαζομcvιι)ν και μη 

ιαιβερνιιτικ&ς οργανώσεις, που έ;ιουν ως σκοπό την προώθι1σι1 της 

ισότητας ανδρών και γυναικών i\ την προάσπιση των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου εν γtνει, και αμtσως μόλις λάβει τέτοια καταγγελία, προβαίνει 

στις ακόλουθες &νέργει.ες, με την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έ;ιει 

εισαχθεί σε Δικαστήριο: 

(α) Ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο παρών Νόμος 

ερευνά με κάθε πρόσφορο τρόπο τα καταγγελλόμενα, και ιδίως καλεί το 

πρόσωπο κατά του οποίου απευθύνεται η καταγγελία και οποιοδι·1ποτε 

άλλο πρόσωπο αναφερόμενο στο άρΟρο 14 του παρόντος Νόμου, καθώς 

και κάΟε άλλο πρόσωπο που έ;ιει αρμοδιότητα ι) ι:υΟιiνι1 για τα 

καταγγελλόμι.-vα, να παράσχει πληροφορίες, διευκρινίσεις ί1 οποιοδι)ποτε 

στοιχείο κατέ;ιε1 ή είναι υπό τον &λεγ;ιό του, που εξυπ11ρετούν ή 

διευκολύνουν την έρευνα των καταγγε)J.ομ&νων, και επι;ιειρε! να 

διευΟετιjσι:ι τι1 διαφορά. 

(β) Εφόσον επιτcυχ.()εί 11 διευθέτηση της διαφοράς, συντάσσει 

πρακτικό συμβιβασμού, το οποίο υπογράφεται και από τα δύο μέρι1. 

(γ) Εφόσον δεν επιτευχθεί η διευθέτηση της διαφοράς 

παραπέμπει τη διαφορά στην Επιτροm) είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από 

αίτημα οποιουδί1ποτε των ενδιαφερόμενων μερών. 

(δ) Μcτά την υποβολί1 σ' αυτόν της Έκθεσης της Επιτροπής, 

προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για διευθέτηση της διαφοράς και 

εφόσον η διαφορά διευθετηθεί συντάσσει πρακτικό συμβιβασμού, το 

οποίο uποyράφεται και από τα δύο μέρη. 

(ε) Εφόσον δεν επιτcυχ.()εi η διεuθέτηση της διαφοράς 

συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναγράφει όλα όσα bφαξε και 

διαπίστωσε και το οποίο μπορεί χρησιμοποιηθεί ενώπιον αρμόδιοu 

Δικαστηρίου σε διαδικασία ενώπιόν του. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος από 

την ημέρα τι1ς υποβολι)ς της κατά το εδάφιο ( Ι ) του παρόντος άρθροu 

καταγγελίας και έως την ι]μέρα ποu συντάχθηκε το αναφερόμενο στην 

παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου πρακτικό, 

διακόπτεται 11 τuχόν ισχύουσα προθεσμία προσφυyιjς στο Δικαστήριο 

Εργατικών Διαφορών του χροσώπου που υπέβαλε την καταγγελία ή για 

λογαριασμό του οποίου uποβλι)θηκε η καταγγελία, καθώς και η τuχόν 
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ισχύοuσα περίοδος παραγραφ1Ίς της απαlτι1σiις τοu. 

14. ΚάΟε εργοδότης 1; αντιπρόσωπός του και κάΟε εργοδοτούμενος στον 
εργοδόn1 αuτό πρέπει, όταν το απαιτεί ο ΕπιΟεωρ11nΊς να δίνει σ' αuτόν 

κάθε πλ11ροφορία, βιβλίο, αρχεlο, πιστοποιψικό •Ί άλλο έγγραφο •i 

οιιοιοδψrοτε άλλο στοιχείο που f:χει στην κατοχιΊ του σχετικά με τα 

ρuΟμιζόμενα στον παρόντα Νόμο θέματα. Ο qηοδότης, οι αντιπρόσωποί 

το1> ή οι εργοδοτούμενοι σ • αuτόν πρέπει Ύtνικά \'(Χ παρέχουν τα μέσα 

πο1> ωιαιτούνται από τον ΕιιιΟεωριmi. τα οποία είναι ωιαραίn1τα Ύια την 

είσοδο, επιθεώρηση, εξέταση, tρεuνα, ή άλλη άσκηση εξοοοίας δuνάμει 

τοu παρόντος Νόμου σχετικά με την επιχείρηση τοu εργοδότη αuτού. 

περίπτωσιι 

καταγγελίας. 

ΚαΟήκονγια 

παροχιί 

πληροφοριών. 

Ν. 177(Ι)/2002 και Ν. 193(1)/2004 

1 5.-( Ι ) εφόσον η διαφορά tχει παραπεμφΟεί, σύμφωνα με το άρΟρο 13 

τοu παρόντος Νόμου, σε Επιτροπiι 'ΙΞρευνας και Αξιολόγησης IΞργασίας, 

ο Υποuργός διορίζει η1ν Επιτροmί αuτι\. 

(2) Στα μέλι~ της Επιτροmiς καταβάλλεται αμοιβιi, το ύψος της οποίας, 

για κάΟε uπόθεση ποu επιλαμβάνεται, καΟορίζεται από τον Υποuργό, με 

τι1ν έγκριση το1> Υποuργού Οικονομικών. 

16.-(1) Η Εmτροπή είναι τριμελιiς και τα μέλη n1ς εmλέγονται από 

ι.:ατάλογο που καταρτίζεται από τον Υποuρyό σε συνεννόηση με τις 

εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις. 

(2) Τα μέλη της Εmτραιπ\ς πρέπει να f:xouν εξειδικεuμένες γνώσεις σε 

θέματα ίσης μεταχείρισης ανδρών και ΎΙ>ναικών στον τομέα nις 

αξιολόγφης και κατάταξης επαγγελμάτων και με γνώσεις σ' ότι αφορά τις 

εργασιακές σχέσεις και την α-yορά εργασ(ας. 

17.- (l) 11 Επιτροπή, με σκοπό να f1σκήσει τις αρμοδιότητές της 

αναφορικά με την εφαρμογiι τοu παρόντος Νόμοιι, σuλλt.'γει στοιχεία, 

διεξάγει έρευνες, αξιολογεί τις συγκρινόμι,νες εργασίες ι>αι Ι>Ποβάλλει την 

Έκθεσή της στον ΕπιΟεωριιni εντός τριών μ11νών από nιν ανάθεση σε 

αυτή τr1ς εργασίας. 

(2) Η Επιτροπι\ tχει εξοοο(α για σκοπούς διεκπεραίωσης τοu έργοu 

τ11ς-

(α) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε rl;έταση και να διεξάγει 

οποιαδιiποτε έρεuνα cίναι αναγκαία για την ετοιμασία της Έκθεσιiς της 

(β) να απαιτεί την παροοοίαση οποιωνδί1ποτε αρχείων ή 

εγγράφων ποu, κατά την κρίση της, περιf:χοuν πληροφορίες που 

σχετίζονται άμεσα με n1 διεξα-yωγή το1> έργου της 

(γ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει 

εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να δώσει πληροφορίες σχετιζόμενες 

με το θέμα ποu εξετάζει, να απαντriσει σε σχετικές ερωτ~\σεις. 

18. Οι Επιθεωρητές και 11 Επιτρο111i Ύια σκοιιούς σύγκρισης λαμβάνοuν 

Ι>Πόψη κριti1ρια πο1> αφορούν το πεδ\ο σύγκρισης σε συγκεκριμένη 

επαγγελμαη~>iΙ κατηγορία ίι τομέα οικονομικής δραστηριότητας και, 

ειδικότερα, λαμβάνοuν 1>πόψη, 1δίως-

(ί) Τη φύση των καΟ11 κόντων· 

(ίί) βαΟμό εuΟιίνης 
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(iίί) προσόντα, δεξιότητες και αρχαιότητα· 

(ίν) απαιτιiσεις που έχουν σχέση με φυσικά ιi πνευματικά 

προσόντα π.χ. τις ικανότητες, την καταβαλλόμενι1 προσπάΟεια κτλ· 

(ν) συνθιjκες υπό τις οποίες διι:ξάγεται 11 εργασία· 

(\'Ϊ) κατά πόσον οποιεσδιiιιοτε διαφορά; σε σχέση με τι1ν 

εκτελούμενη εργασία •i τους όρους υπό τους οποίους εκτελείται η εργασία 

είναι μικριiς σημασίας σε σχέση με το σύνολο της εργασίας που ειαιλείται 

ιj κατά :ιι:όσο η συχνότιrια με την οποία παρουσιάζονται οι διαφορές δεν 

επηρεάζει το σύνολο της εργασίας. 

Ι 9.-(1) Οι Επιθεωρητές και τα μtλ11 της Επιτροmiς θεωρούν και 

χειρίζονται ως απόρρητο κάΟε ζι\τημα και κάΟε πληροφορία, γραπτή ή 

Σύσταση 

Επιτροπής 

Έρευνας και 

Αξιολόγησι1ς 

Εργασίας. 

Σύνθεση της 

Επιτροπής. 

Όροι εντολής και 

εξουσίες τι1ς 

Επιτροπής. 

Κριτήρια 

σύγκρισης και 

αξιολόγησι~ς 

εργασίας ίσ11ς 

αξίας. 

Υποypέωση για 

εχεμύθεια. 

Ν .177(1)/2002 και Ν .193(1)/2004 

προφορική, ΠΟΙ) περιήλΟε σι: γνώση τους κατά τη διεισuφαίωση του 

έργου τους και δεν αποκαλύπτοιιν ίj μεταδίδο\)ν οποιοδήποτε τέτοιο 

ζί1τημα ί) πληροφορlα. 

(2) Σε περίπτωση που οποιοσδιjποτε 1ΖπιΟεωρητί1ς 1°1 οποιοδ1'1ποτε μέλος 

της Επιτροπ~'1ς ~-νεργεί κατά παράβαση της υποχρέωσης για εχεμύθεια, 

όπως καΟορίζεται στο εδάφιο ( 1) το\) παρόντος άρθρου, τότε 

οποιοδιjποτε πρόσωπο έχει υποστεί ζημιά από τι1ν ενέργεια αυτ1'1 έχει 

δικαίωμα σε αποζημιώσεις. 

20.-(1) Σε περίπτωσ11 που η διαφορά αχΟεί ενώπιον του Δ1καστι1ρίου 

Εργατικών Διαφορών το Δικαστιjριο μπορεί είτε να λάβει υπόψι1 τψ 

Έκθεση της Επιτροπής, εφόσον έχει συνταχΟεί τέτοια ΈκΟεση, είτε να 

δι.ορίσι:ι Τεχ.νιΙCΙi Εmτροπιi από τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί από 

τον Υπουργό σύμφωνα με το άρΟρο 16 του παρόντος Νόμου για να το 

βοηθήσει στον καΟορισμό της εργασίας ίσης αξίας. 

(2) Στα μέλη τι~ς Τεχνtκής Επιτροπιjς καταβάλλεται αμοιβιj, το ύψος τι~ς 

οποίας καΟορίζεται από το Δικαστιjριο Εργατικών Διαφορών. 

(3) Αναφορικά με τους όρους εντολιjς και εξουσίες της Τεχνt~.i~ς 

Επιτροπής, τα κριτιjρια τα οποία λαμβάνει υπόψη για σκοπούς σtiγκρισης 

και αξιολόγησης εργασίας ίσης αξίας και την Ι)Ποχράοοη των μελών της 

για εχεμύθεια εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 17, 18 και 19 του 

παρόντος Νόμου. 
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21.-(1) ΚάΟε πρόσωπο που Οεωρεί ότι Οίγεται από παράβαση του 

παρόντος Νόμου δικαιούται να διεκδικεί τα δικαιώματά του ενώπιον του 

αρμόδιου Δικαστηρίου και να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την 

απόδειξι1 της παραβάσεως και της πάσης φύσεως ζημιάς που υπέστη 

λόγω αυτιiς, καΟιi>ς και για τι1ν ανταπόδειξη των ισχυρισμών του 

αντιδίκου του: 

Νοείται ότι, αν ο διάδικος, που ισχυρίζεται ότι Οίγεται από παράβαση 

διατάξειι1ν του παρόντος Νόμου, επικαλείται και αποδεικνύει πραγματικά 

περιστατικά, από τα οποία τεκμαίρεται η παράβασι1. το Δικασηiριο 

υποχρεώνcι τον αντίδικό του να αποδείξει ότι δεν υπιiρξε καμιά 

παράβαση του παρόντος Νόμου: 

Νοείται πφαιτέρω ότι, αν ο αντίδικος δεν αποδείξει την έλλειψη της 

παραβάσεως η παράβαση Οεωρείται αποδεδειγμένη, για τον 

προσδιορισμό δε τι1ς εκτάσεως των συνεπειών της, το Δικαστιiριο τον 

διατάσσει να προσαγάγει ενόρκως όλα τα στοιχεία που εiναι στην κατοχή 

του ιi υπό τον tλf:yχό του. 

(2) Κάθε πρόσωπο που Οεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του παρόντος 

Νόμου δικαιούται προστασίας από τους ΕπιΟεωρητές για την παρtμβαση 

των οποίων αρκεί η εκ μέρους του καταγγέλλοντος επίκλι1ση 

πραγματικών χεριστατικών, από τα οποία τε.κμαίρεται παράβαση του 

παρόντος Νόμου, καλουμένου του καΟ ' ου η καταγγελία να αποδείξει ότι 

δεν υπήρξε καμιά παράβαση του παρόντος Νόμου. 

22. -(1) Επιφ11λασσόμενι1ς η1ς αποκλειστικιiς δικαιοδοσίας του 

Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, και 

εφόσον δεν προβλι\πcται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, αρμοδιότιμα 

για την εκδίκαση των διαφορών που αναφύονται εξ αφορμι\ς τι1ς 

εφαρμογi1ς του παρόντος Νόμου έχει το Δικαστι\ριο Εργατιι<ών 

Τcχνικιi 

Εmτροπή . 

Διι<αστιι..,i και 

εξώδικι1 

προστασία. 

Αρμόδια 

Διι<ασηjρια ι<αι 

κυρώσεις. 

Ν.177(1)/2002 και Ν. 193(1)/2004 

Διαφορών. 

(2) Σε περίπτωση αγωγής ενώχιον του Επαρ;('ακού Διι<αστηρίου δυνάμει 

της παραγράφου 6 του ΆρΟρου 146 του Συντάγματος και υπό τον όρο ότι 

πληρούνται οι προΟποΟέσεις του ουσιαστιι<ού δικαιώματος σε δίκαιη και 

cύλογη αποζημίωση, το αρμόδιο Επαρχιαι<ό Διι<αστί1ριο εmδιι<άζει στο 

δικαιούχο το μεγαλύτερο από τα ακόλουΟα δύο ποσά: 

(α) Την επιδικαστέα, δυνάμει η1ς παραγράφου 6 του λρΟρου 

Ι 46, δίκαι11 και εύλογη αποζ11 μίωση, ti 

(β) ολόι<ληρη τι1 ΟετικιΊ ζημιά και χρηματιι<i1 ικανοποίηση για την 

τυχόν ηθικιi βλάβη του ενάγοντος που προι<λήθι1καν από την απόφαση, 

πράξι1 ή παράλειψη, η οποία κηρύχθηκε άκυρη σύμφωνα με την 

παράγραφο 4 του λρΟρου 146 του Συντάγματος. Σε κάΟε δε περίπτ<ι>ση, 

στο εmδιι<αζόμενο ποσό 11ροστίΟεται και νόμιμος τόκος α~ιό την 

ημερομι1νlα που επιΊλΟε η α\•ωτέρω ζημιά ί1/και βλάβη και έως την πλί1ρι1 
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καταβολ1i της αποζημιώσεως. 

(3) Το Δικαστιiριο Εργατικών Διαφορών επιδικάζει δίκαιη και εύλογη 

αποζημίωση, 11 οποία καλύπτει τουλάχιστον ολόκληρ11 τιι Οετucή ζημιά και 

περιλαμβάνει και χρι1ματικ1i ικανοποίηση για τυχόν ηθική βλάβ11 του 

αιτι1n1, που προκλi1Οηκαv από τον παραβάτ11, σε κάΟε δε περίπτωσ11, στο 

επιδικαζόμενο πιο πάνω ποσό, προστίθεται και νόμιμος τόκος από την 

ημερομηνία τ11ς παραβάσεως έως τι1ν πλήρι1 καταβολ1\ της 

αποζημιώσεως. 

(4) Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπει το εδάφιο (3) του 

παρόντος άρΟρου, το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, εφόσον το κρίνει 

αναyκαίον, εκδίδει και διάταγμα δεσμευτιι..·ί]<; αναγνωρίσεως των 

δικαιωμάτων του αιτι1ni σε σχtιιη με την καταγγελλόμενι1 παράβασι1. 

(5) Χωρiς επηρεασμό τηςγενικότι1τας του εδαφίου (1) του άρΟρου 6 των 

περί Τερματισμού Απασχολιiσεως Νόμων του 1967 έως (Λρ. 2) του 2001, 

η οποία εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις απολύσεων που f:yιναν κατά 

παράβασ11 των διατάξr.ων του παρόντος Νόμου, κατά τι1ν εκδίκαση από 

το Δικαστι']ριο Εργατικών Διαφορών των αναφερομένων στο εδάφιο ( Ι ) 

του παρόντος άρΟρου διαφορών, εφαρμόζεται και το εδάφιο (1) του 

άρθρου 21 του παρόντος Νόμου σε σχέση με τι1ν αντιστροφιi του βάρους 

αποδείξεως. 

23.-(ι) Σε ιιcρίπτωση παραβάσεως του παρόντος Νόμου δεν Ι:χ..ουν 

εφαρμογιi διατάξεις που θέτουν ως προϋπόθεση της ευθύνης του 

παραβάτη ιi/και του δικαιώματος για αποζημίωση ι'] άλλη Οεραπεία ένα 

ελάχιστο διάστημα απασχολι']σεως 1\ ελάχιστο αριΟμό ωρών εργασίας τοu 

εργοδοτοuμένοu, οiιτε διατάξεις ποu θέτουν ανώτατο όριο 

24 τοu 1967 

17 τοu 1968 

67 τοu 1972 

6τοu 1973 

1 του 1975 

18 τοu 1977 

57 του 1979 

82 τοu 1979 

92 τοu 1979 

54 του 1980 

12 του 1983 

167 του 1987 

37του 1988 

Ι8τοu 1990 

203 τοu 1990 

52(Ι) τοu 1994 

61(1) τοu 1994 

26(Ι) του 200 1 

11 1(1) του 200 1. 

Η εuΟύνη του 

παραβάτη δεν 

υπόκειται σε 

ορισμένες 

προϋιιοΟέσcις. 

Ν.177(1)/2002 και Ν.193(1)/2004 
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αποζιιμιώσεως. ΚάΟε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργοδοrουμέvου με 

την οποία προβλέπεται τέtοια πpοlίπόΟεση είναι άκuρt\. 

(2) Το ποσό αποζημιώσεως. το οποίο εmδικάζεται σε κάΟε περίιn:ωση 

παραβάσεως του παρόντος Νόμου, καταβάλλεται εξ ολοκλ1\ρου από τον 

εργοδότη. 

24.-(1) Όποιος εκ προΟέσεως παραβαίνει τις διατάξεις του άρΟρου 5 του 

παρόντος Νόμου, Οα είναι ένοχος αδικιjματος και Οα τιμωρείται με 

πρόστιμο μtχρι τέσσερις χιλιάδες λίρες ti σε φυλάκιση μέχρι έξι μι\νες 1Ί 

και με τις δύο ποινές. 

(2) Αν το προβλεπόμενο στο εδάφιο (l) του παρόντος όρθρου αδίκημα 

διαπράττεται αιιό νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, ένοχοι Οα είναι ο 

διευΟύvων σύμβουλος, πρόεδρος, διευΟυντιjς, γραμματέας ιi άλλος 

παρόμοιος αξιωματούχος του νομικού προσώπου ή οργανισμού, εφόσον 

αποδειχθεί ότι το αδίκημα έχει διαπραχθεί με τr\ συγκατάΟr.ση, σύμπραξη 

ή ανοχή του, ο οποίος Οα τιμωρείται κατά το r.δάφιο ( 1) του παρόνrος 

άρΟρου, καΟ61ς και το νομικό πρόσωπο ή οιryανισμός, που Οα τιμωρείται 

μόνο με πρόστιμο μέχρι επτά χιλιάδες λίρες. 

(3) Αν το προβλεπόμενο στο r.δάφιο (1) του παρόντος άρΟρου αδίι..,,μα 

διαπράττεται από βαρεία αμέλεια, επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι δύο 

χιλιάδες λίρες, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλες 

διατάξεις. Αν το εν λi:ryω αδίκημα διαπράττεται από νομικό πρόσωιtο ή 

οργανισμό, ένοχοι θα είναι ο διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, 

διευΟυντής, γραμματέας ιΊ άλλος παρόμοιος αξιωματούχος του νομικού 

προσώπου 1i οργανισμού, εφόσον αποδειχΟεi όη το αδ!κι1μα έχει 

διαπραχΟc! με τη σuγκατάΟεση , σύμπραξη ιi ανοχι\ του, ο οποίος Θα 

τιμωρείται με πρόστιμο μtχρι δύο χιλιάδες λίρες, καΟώς και το νομικό 

πρόσωπο 1ί ο οργανισμός, που Οα τιμωρείται επίσης με πρόστιμο μέχρι 

τέσσερις χιλιάδες λίρες. 

25.-(1) Όποιος εκ προΟέσεως-

(α) Παρεμποδίζει ΕπιΟr.ωρητή ή τα μέλη της Εmτροχής 1ι τα 

μέλ1ι τι\ς ΤεχνιΚΙjς !ΞιιιτροπιΊς κατά την άσΚΙ\ση οποιασδ11ποτε εξουσiας 

που παρέχεται σ' αυτοός από τον παρόντα Νόμο· 

(β) αρνείται να απανηjσει 1\ απαντά ψευδώς σε οποιαδ1jποτε 

έρευνα, για την οποία παρέχεται εξουσία από τον παρόντα Νόμο· 

{γ) παραλείπει να παρουσιάσει οποιοδ1jποτε αρχείο, 

πιστοποιι1τικό, βιβλίο, ή άλλο έγγραφο 1\ στοιχείο που απαιτείται να 

παρουσιάσει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο· 

(δ) αφαφεi οιtοιοδήποτε έντυπο αναρτημένο δυνάμει του 

Νόμου αυτού 1\ κατ' εντολιj του Ειι:ιθεωρητή 1\ του προκαλεί οποιαδ1\ποτε 

βλάβ11ΙcVJ.οiωση· 

(ε) παρεμποδίζει, 1i αποπειράται να παρεμποδίσει 
οποιοδι\ποτε πρόσωπο αιιό του να παρουσιαστεί ενώπιον ΕπιΟεωρ11τή, 

της Επιτροπi1ς ή tt\ς Τεχνικi\ς Επιτροπ1iς 11 να εξεταστεί από αυτούς, 

είναι ένοχος αδιΚΙίματος και τιμωρείται με φuλάκιση μf.χρι τρεις μιjνες ιj με 

πρόστιμο μέχρι τρεις χιλιάδες λίρες i\ και στις δύο ποινές μαζί, εφόσον η 

πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλες διατάξεις. 

(2) Αν τα προβλεπόμενα στο εδάφιο ( 1) το παρόντος άρθρου αδικιjματα 

διαιιράττο\'fαι από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, ένοχοι Οα είναι ο 

ΑδιΚΙiματα και 

ποινέζσε 
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πφίπτωσι1 

παράβασης της 

αρχιjς της ίσης 

αμοιβής. 

Αδικήματα και 

ποινές σε 

περίπτωση 

παρεμπόδισης 

του ΕπιΟεωρητιi 

τι~ς Επιτροπιiς ιi 

τι1ς Τ ι;χvικί1ς 

Επιτροmjς κατά 

την άσκηση των 

καΟηκόντων τους. 

Ν.177(1)/2002 και Ν.193(1)/2004 

διεηΟύνων σύμβουλος, πrόεδρος, δ1.ευΟυντ11ς, γραμματέας ή άλλος 

παρόμοιος αξιωματούχος τοιι νομικού προσώπου ι\ οργανισμού, εφόσον 

αποδειχΟεί ότι το αδίκι1μα f:χ.ει διαπραχΟcί με τ11 σvγκατάΟεση , σύμπραξη 

ιi ανοχ1i του, ο οποίος Οα τιμωρείται κατά το εδάφιο ( 1) του παρόντος 

άρθρου, καΟώς και το νομικό πρόσωπο ή ο οργανισμός, που θα 

τιμωρείται μόνο με πρόστιμο μtχρι πέντε χwάδει; λίρες, εφόσον η πράξη 

δεν τιμωρείται αιιστηρότερα από άλλες διατάξεις. 

(3) Αν τα προβλεπόμενα στο εδάφιο ( 1) του παρόντος άρΟρου αδοοjματα 

διαπράπονται από βαρεία αμtλιια, επιβάλλεται πρόστιμο μtχρι χίλιες 

λίρες, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλες διατάξεις. 

Αν τα εν 'λ.σyω αδυ..i1ματα διαπράπονται από νομικό πρόσωπο ή 

οργα\Ι\σμό, ένοχοι Οα είναι ο διεuΟύνων σύμβουλος, πρόεδρος, 

διευθυντής, γραμματέας ή άλλος παρόμοιος αξιωματούχος του νομικού 

προσώπου ή οργανισμού, εφόσον αποδειχΟεί ότι το αδίκημα έχει 

διαπραχΟεί με τι1 σuγκατάΟr.ση, σύμπραξη ιj ανοχή του, ο οποίος Οα 

τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι χίλιει; λίρες, καΟώς και το νομικό πρόσωπο 

1i ο οργανισμός, που Οα τιμωρείται επίσης με πρόστιμο μtχρι τρεις 

χιλιάδες λίρει;. 

26.-(1) Οι ΕπιΟεωρητές υποβάλλουν στον Υπουργό ετήσιες ε1<Οέσεις 

πεπραγμένων για τις δ1ερευνι1Οείσει; 1<αταγγελίι.:ς, οι οποίες περιέχουν τα 

ακόλουΟα: 

(α) Την επισi1μανσι1 των προβλημάτων που διαπιστιί)Ο11καν 

από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και υποβολιj εισηγιjσεων για την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπισι\ τους 

(β) τον αριθμό των ΙJΠοθέσεων που υποβλι\θη1<αν και 

διερευν~\θηκαν, των χαραβάσεων που δ1απ1στώ011καν και των κυρώσεων 

που επιβλιjθηκαν. 

(2) Βάσει των εκΟέσεων που αναφtρονται στο εδάφιο ( 1) του παρόντος 

άρθρου ο Υπουργός Οα συντάσσει και Οα δ11μοσιεlίει Ετήσια Γενιι.,i 

Έκθεση Πεπραγμένων, α\rτίγραφο της οποίας Οα κοινοποιείται στο 

Διεθνές Γραφείο Εργασίας, στο Γενικό Εισαγγελέα τι1ς Δημοκρατίας, στη 

Βουλή των Ανttπροσώπων, 1<αι στο εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα. 

(3) Αντίγραφο της Εηjσιας Γενικ~\ςΈκΟεσης Πι:πραγμi.-νων κοινοποιείται 

από τον Υπουργό στην Ευρωπαϊκί1 επιτροπή. 

27. Το Υπουργικό Συμβοι\λιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για την 
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καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου •i για τι\ ρύθμιση 

κάΟε Οέματος το οποίο είναι δυνατό να ρυΟμισΟεi με Κανονισμούς. 

28. Από την ημερομηνία Οέσεως σε ισχύ του παρόντος Νόμου οι περί 

Ίσης Αμοιβl1ς μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας Νόμοι 

του 1989 και 2000 και οι Κανονισμοί που έχουν εκδοθεί δυνάμει αυτών 

καταργούνται. 

29.-(1) Τηρουμένψ; της διατάξεως του εδαφίου (2) του παρόντος 

άρΟρου, ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την Ι 11ν Ιανουαρίου 2003. 

(2) Το εδάφιο (3) του άρΟρου 26 του παρόντος Νόμου τίθεται σι; ισχύ με 

Γνωστοποί11ση του Υπουργι κού Σημβουλ(ου που δημοσιεύεται στην 

Επίσημt\ Εφι1μερίδα της Δι1μοκρατίας. 

ΕκΟέσεις 

πεπραγμένων. 

Κανονισμοί. 

Κατάργι1ση 

158 του 1989 

144(1) του 2000. 

Έναρξι1 της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

Ν.177(1)12002 καιΝ.193(1)12004_ 

Το ιιαρόν δημοσιεύεται στην γλώσσα στην οποία συνετάγη. Διατίθεται μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Εργασιακών Σχέσεων - Europcan lndusιrial 

Rclations Obscrνatory (EJRO), στα πλαίσια της παροχιjς υπι1ρεσιών προς τους χρι\στες τι1ς βάσεως δεδομένων EIROnline. Το EIRO ανι"1κει στο Ευρωπαϊκό 

Ίδρυμα για την Βελτίωση των ΣυνΟι1κών Διαβιώσεως και Εργασίας. Εν τούτοις, το Ίδριψα ούτε επέφερε οιανδt'1ποτε αλλαγή στο παρόν άρΟρο ούτε το 

επικυριί~νει κιιι, συνεπώς, ουδεμίαν ι:υΟύνι1 φέρει για τα περιεχόμενα στοιχεία και ΤΙ\ν ακρίβειά τους. Την σχετι1C1i ευθύνη φέρει το εΟνικό κέντρο 

απ'όπου προέρχονται τα εν λόγω στοιχεία. Για σχετικες λr.πτομέρcιες βλέπε «About this rccord» στο αρχείο τι1ς βάσεως EIROnlinc στο οποίο ανηστοιχεί το 

παρόν άρΟρο. 

Η νέα σύιιβαση εργασίας στα ξενοδοχεία 

Το Σcιπl:μβριο τοιι 2004, μcrά από σι>λλοyικιj διαπραyμάrcvσιι κω μεσολάβηση, επιτι;ι)χ0ηκc cv τέλcι σvμφω,.ία yια τιιν υιrογραφιj νέας κλαδικιjς σvλλοyικιjς 

σύμβασης ι:ρyασίας στην ξεvοδοχcιακιj βιομηχα11ία. Παρουσιά(ο11τω οι κvρι6τερες οικονομικl:ς και Οεσμικές ρυθμίσcις της νέας σύμβασης. 

Σnς 13 Σεπτεμβρίου 2004, μετιi αιιό έντονες και επίπονες διαπραγματεύσεις τόσο στο στάδιο των ωτευΟείας συνομιλιών, όσο και στο στάδιο της 

μεσο).άβι1σης, οι συντεχνίες των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και οι ε1σφόσωπο1 των ξενοδοχείων, αποδεχόμενοι τη μεσολαβηnκiι πρόταση του Υπουργείου 

Εργασίας, κατέληξαν σε συμφωνία για την υπογραφή της νέας κλαδιΙC1jς ΣυλλογιΙC1jς Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) στην ξενοδοχε~αΙCΙi βιομηχανlα. Εκτός του 

υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την νέα σύμβαση που καλύπτει 16.000 εργαζόμενους περίπου, υπογράφουν εκ μέρους των εργαζομένων, ι1 

Συντεχνία Υπαλλi1λων ΞΙ.-νοδοχε!ων και Κέντρων Αναψυχής Κύπρου (ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ) και ι\ Ομοσπονδία Υπαλλi1λων ΞενοδοχειακΙ1ς 13ιομηχαvίας (ΟΥΞJ::.Β

ΣΕΚ) και εκ μέρους των εργοδοτών, ο Παγιcύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) και ο Σύνδεσμος Τουρισnκών Επιχειρi1σcων Κύπρου (ΣΤΕΚ). 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑ ΤΑ 

Σε ότι αφοριi το οικονομικό σκέλος της σύμβασης, οι αυξήσεις που προβλέπονται στην τελιΙC1j συμφωνία πσρειο.-κλίνουν σημαντικά από nς διεκδικήσεις των 

συντεχνιών (CY0407 I 02Fcy). Ειδικότερα, η νέα συμφωνία προβλtπει συνολικιj αιΊξηση της τάξης του 2,3% cπ( των βασικών μισΟών όπως αυτοί έχουν 

διαμορφωΟεί μέχρι στις 31 Μαρτίου 2004, η οποία και Οα δοΟεί από την 1 η Οκτωβρίου του 2004. Όσον αφορά τα ελάχιστα όρια των μισθών πρόσλι1ψης των 

νεοεισερχομένων θα παραμείνουν αμετάβλψα κατά τον πρώτο χρόνο ισχύος της σύμβασης, ενώ από την Ι η Οκτωβρίου 2005 θα αυξηΟούν κατά 75% της 

αύξησι1ς που Οα παραιωρ11θεί την 1 η Οκτωβρίου του 2004. Εάν κατά τι1ν 1 η Οκτωβρίου 2005 εντοπιστούν περιπτώσεις εργαζομένων οι μισΟοί των οποίων 

57 



βρίσκονται κάτω από τα cλάχ.tστα όρια όπως αυτά Οσ διαμορφαιΟούν μετά η1ν χορi]γι1σι1 της αύξιισιις του 75%, η σύμβαση προβλέιιει όπως τοποΟcτηΟούν 

αυτομάτως στο κατώτερο άκρο της μισΟολογιιcιjς κλίμακας. 

ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Αναφορικά με τι:ι ζιιτiηιατα Οεσμικού χαρακτ1iρα οι σημαντικότερες ρυθμίσεις αφοροi)ν στην υγιεινή και ασφάλεια στοης χώροης r.ργασίας και στην 

μισΟολογικι'ι ένταξιι νέων ειδικοτιjτων. Σε ότι αφορά τι1ν υγιεινι'ι και ασφάλεια στους χώροuς εργασίας, έγινε αποδεκτό το αίτι1μα που κατέΟεσαν οι συντεχνίες 

σχετικά με την άμεση σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών Ασφάλειας και Υγείας σε όλες τις ξινοδοχειακές μονάδες, βάσει των προβλεπόμενων από την 

υφιστάμcνι1 νομοΟcσlα. Ωστόσο, σχcτικά μc την μισθολογικιi ένταξη νέων ειδικοτιjτων, από σύνολο πέντε ε1δικοτi1των προβλέπεται η ένταξη μόνο των δύο, 

συγκεκριμένα αυτών του μπάτλερ και του βοηθού δημοσίων σχέσεων, ενώ ενωιόκαται στα δύο μέρι1 να αποφασίσουν από κοι,•ού σε ποια μισΟολογοοj 

ι.:λίμακα Οσ ενταχΟούν. Προς απογοιjτευση των συντεχνιών, ιι νέα σύμβαση δεν αναφέρεται ι.:αΟόλου στη διαδικασiα καΟορισμού δομιjς του ιφοσωmκού, ενώ 

έγινε δεκτό και το αίτημα της εργοδοτικής πλευράς σχcτικά με τον τρόπο υπολογισμού της άδειας ασΟενείας. Ειδικότερα, σύμφ<ι1να μι: το άρΟρο 8 σε 

περίπτωση που η ασΟένεια ενός εργαζόμενου συμπέσει με επίσημιι αργία, Οα λαμβάνcται υπόψη στον υπολογισμό της άδειας ασΟενείας και επομένως Οα 

αφαιρείται από το σύνολο των ημερών τι1ς άδειας ασΟενείας που δικαιούται ο εργαζόμενος κατά το έτος αναφοράς. 

Σύμφωνα με tt] γνώμι1 των εμπλεκόμενων μερών η μι1 επίτευξη συμφωνίας θα είχε ενδεχομένως αρνι1τικά αποτελέσματα τόσο σε οικονομικούς όρους, όσο και 

αναφορικά με ηιν απασχόλησι1 στον κλάδο, ιδιαίτcρα μάλιστα αν συνυπολογιστεί ότι ι~ τουριστικί1 περίοδος στι1ν Κύπρο παρατι:ίνι:ται όλο το φΟινόπωρο. 

Δεδομένου ωστόσο του προβλήματος των συνεχών παρσβιάσεων των συλλογικών συμβάσεων και της ερyατιιαiς νομοθεσίας, εκπρόσωποι των συντεχνιών 

επισημαίνουν ότι ωι' εδώ και στο εξ1jς όλες 01 π~Οειες Οσ πρέπει να αφορούν στην μαζικι\ &φαρμογiι της νέας σύμβασης στους τόπους εργασίας. 

ΝΟ ΜΟ Σ 1414/1984 

ΕφαpμοΎιί της αpχιjς της ισότητας rωι• φύλωι• στις tpΎα.σιακές σχέσεις και άλλες 

διατάξεις 

(ΦΕΚ 10 Α'/2.2.1984) 

λρΟρο ι 

Π εδίο εφαρμογι'ις 

Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στους ερyαζομtνους με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και σε όσους ασκούν ελcυΟέρια επι:ι:yγέλ

ματα. 

ί\ρΟρο 2 

Επαγγελματικός πι1οσανατολισμός και επαγγελfιατικ it κατάρτιση 

Με τι1ν επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 Ο του παρόντος νόμου, απαγο

ρεύεται κάΟε διάκριση μc βάσι1 το φύλο ιςαι τι1ν οιι.:ογενειακή κατάστασι1: 

α) στην χρόσβαση, στο περιεχόμενο και στην &φαρμοy1j χρογραμμάτων ή συσ

τημάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματιια\ς καιάρnσης μαθη

τείας, μετει.."1tαίδcυσιις, επιμόρφωσης, εκπαίδευσης για αλλαγή ε:παγγέλματος, λαt

κής επιμόρφωσης, ενημέρωσης και πληροφόρησης των εργαζομένων ή των οικογε

νειών τους και γενιιςά προγραμμάτων, που συντελούν στην πνευματικιj, οικονομική 

και κοινωνιιςιj τους εξέλιξι1 και ανάπτυξι1 και 

β) στη συμμετοχί1 σι; ~ξετάσε1ς και στον καΟορισμό των προ\ΙποΟέσεων από

κιι1σι1ς ή απονομί1ς διπλωμάτων, πιστοποιητιιςών 1\ άλλων τίτλων σπουδών, καθώς 

και στη χοριjγησιι υποτροφιών και εκπαιδευτικών αδειών 1i στην παροχή άλλων 

σπουδαστικών cυεργετιιμάτων. 

λρΟρο 3 

Π ρόσβαση στην απασχόλ11σ11 

1. Η πρόσβαση σε όλους τους κλάδους και βαθμίδες κάΟε απασχόλι1σης γίνε-
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ται αδιακρίτως φύλου και οικογενειακής κατάστασης. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξcων του άρΟρου 1 Ο του παρόντος νόμου, στις 

δημοσιεύσεις, αγγελίες. διαφημίσεις. προκηρύξεις, εγκυκλίους και κανονισμούς, 

που αφορούν επιλογιj προσώπων για τ11ν κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, τr1ν πα 

ροχιi εκπαiδειισιις ιj επαγγελματικ1'1ς κατάρτισης ιj τη χορήγησ11 επαγγελματικών 

αδειών, απαγορεύεται να γίνεται αναφορά στο φύλο ή στι1ν οικοyενcιακιj κατάσταση 

ή να χρησιμοποιούνται κριτιjρια και στοιχεία που έστω και έμμεσα καταλήγουν σε 

διάκριση των φύλων. 

3. Ο εργοδότr1ς δεν μπορεί να αρνι1Οεί τ11ν πρόσληψη γυναίκας λόγω εγκυμο

σύνι1ς. 

Σε φγασίες όπου για τι1ν πρόσληψη είναι αναγκαία 11 προσκόμιση ιατρικής 

βεβαίωσης, η έγκυος προσλαμβάνεται χωρίς τr1ν ιατριιcιj αυτi1 βεβαίωση, ι;φόσον οι 

ιατρικf,ς εξετάσεις που απαιτούνται εiναι επικίνδυνες για την υγεία της ίδιας ή του 

εμβρύου. Στην περίπτωση αυτή, η προσκόμιση της ιατρικής βεβαίωσης γίνεται μετά 

τη λi1ξη της λοχείας 

λρΟρο 4 

λμοιβί1 εργαζοιιέ,·ων 

1 . .ί\ νδρες και γυναίκες δικαιούνται ίση αμοιβή για ίσι1ς αξίας ι:ργασ{α. 

2. Ως αμοιβιj νοείται ο μισθός και κάΟε άλλη πρόσGετη παροχή που καταβάλ-

λεται από τον εργοδότη στον εργαζόμ&\'Ο, άμεσα ή έμμεσα, σε χρήμα ή σε είδος, ως 

αντά)J.σyμα της προσφερόμενης εργασίας. 

3. Η κατάταξη των επαγγελμάτων για τον καθορισμό των αμοιβών πρέπει να 

βασίζεται σε κοινά κριτήρια για τους cργαζομένους άνδρες και γυναίκες και να 

εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις φύλου. 

4. Δικαιούχος των επιδομάτων γάμου είναι η οικογένεια και των επιδομάτων 

παιδιών τα παιδιά. 

5. Τα επιδόματα γάμου και παιδιών που καΟιερώνονται για πρώτη φορά ή επα

ναρυθμίζονται χορηγούνται στο εξιΊς στο ακέραιο σε κάθε εργαζόμενο σύζυγο ή γο 

νέα ανεξαρτήτως φύλου. 

λρΟρο 5 

Ό ροι εργασίας και επαγγελιιατικ ή εξtλιξ11 

1. Απαγορεύεται κάΟε διάκριση με βάση το φύλο του εργαζομένου, όσον 

αφορά τοικ; όρους, τις συνθi1κες εργασίας και την επαγγελματιιcιj του εξtλιξ11 και 

σταδιοδρομία. 

2. Η 11πcρωριακιi απασχόλ11σι1 των εργαζομένων και 11 απασχόλησι1 το11ς κατά 

τις Κυριακf.ς και αργίες γίνεται με τους ίδιο11ς όρους και προσποΟtσεις για τα δύο 

φύλα. 

Άρθρο 6 

Απαγδρειιση κ αταγγελίας 

Απαγορεύεται η καταγγελία της σχtσης εργασίας και α) για λόγους που ανα

φέρονται στο φίιλο και β) όταν γίνεται <Οζ αντίδραση του εργοδότι1 εξαιτίας δικαστι

ιαjς •i άλλης ενέργειας του εργαζομένου, ΠΟ\Ι έχει ως σκοπό τψ ισότητα των φύλων 

στις εργασιακές σχέσεις. 

Άρθρο 7 

η ληροφόρηση τω ''εργαζομένων 

ι. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις f:x.ouν δικα!ωμα να ενημερώνουν τους εργα

ζόμcνο1>ς για το περιεχόμενο του νόμου αυτού και τα μέτρα που λαμβάνονται για την 

υλοποίησ11 του και για την εξασφάλιση της αρχιjς της ισότητας αμοιβιiς και ίσης με

ταχείρισης των δύο φύλων. 

2. Οι εργοδότες υιιοypεούνται να διευκολύνουν τις συνδικαλιστικtς οργανώ 
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σεις στην ενημέρωση αυηj που γίνεται 1\ cγγράφως σc πίνακες ανακοινώσεων που 

βρίσκονται στην επιχείρ11cn1 1j προφορικά ή με διανομ1\ ι-ντύπων στους χώρους ερ 

γασίας, &J..'"τός του χρόνου απασχόλησ11ς 1\ με άλλο πρόσφορο τρόπο. 

3. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας υποχρεούνται να παρέχουν στις 

συνδικαλιιmκές οργανώσεις και στους εργαζομένους ατομικά, κάΟε χλ11ροφορία 

και στοιχείο που αναφtρεται στα Οtματα που ρυΟμίζονται με το νόμο αυτόν. 

ί\ρΟρο 8 

Σύσταση υπηρεσιών ισότι1τας των φυλών 

ι, Στη διεύΟυνση Όρων Εργασίας της Κενιρικίις Υπηρεσίας του Υπουργείου 

Εργασίας συν1στάται «Τμήμα Ισότητας των Φύλων;~. 

Στι1ν αρμοδιότητα του Τμήματος αν1jκει: 

α) η συλλογή στοιχείων και στατιστικών δεδομένων για τη Οέσ11 της εργαζόμε

νης γυναίκας στην Ελλάδα και η παρακολούΟηση της εφαρμογής ειδικών μέτρων 

για την προώ0ηcn1 της ισότητας ευκαιριών για τα δύο φύλα και την εξάλειψη των 

ανισοτi1των στις εργασιακές σχέσεις. 

β) 11 ενημέρωση των εργοδοτόιν, το>ν εργαζομένων, των συνδικαλιστικών και 

των γυναικείων οργανώσεων, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για τ11ν ισότητα 

των φύλων στις εργασιακές σχέσεις, 

γ) η συνεργασία με το Συμβούλιο Ισότι1τας των Δύο Φύλων του άρΟρου 6 του 

Ν. 1288/J 982 (ΕΚ 120/ Λ ') καΟώς και η επεξεργασία σχεδίων νόμων και διοικητικών 

πράξεων που αναφέρονται στ11ν ισότιμα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις. 

2. Σε όλες τις Επιθεωριjσεις Εργασtας (Δ/νσεις, Τμ1\ματα και Γραφεία) συν1-

στάται, Γραφείο Ισότητας των Φύλων, 

Στην αρμοδιότητα του Γραφείου ανήκει: 

α) η παρακολούΟηση τιις εφαρμογής των διατάξεων του νόμου αυτού, η εm

cnjμανση διακρίσεων και η άμεcnι ενιιμtρωση του τμiιματος ισότητας των φύλων τι1ς 

προηγούμενης παραγράφου, 

β) η συνεργασtα και ενημέρωση των κατά τόπους νομαρχιακών επιτροπών ισό

τητας και 

γ) η κατάρτιση και υποβολ1\, κατά τους μi1νες Ιανουάριο και Ιούλιο κάΟε 

έτους, έκΟεσ11ς στην οποία αναφtρι:ται 11 δραστ11ριότητα του κατά το προηγούμενο 

εξάμηνο, τα προβλ1\ματα που εμφαvίστ11καν κατά την εφαρμογι\ των σχετικών με την 

ισότητα των φύλων διατάξεων και προτάσεις για τ11ν αντιμετώπιση τους. 

ΆρΟρο 9 

Σ ύστασ11 τμiηιατος στο Λνώ τατcι Σ υμβούλιο Εργασίας 

1. Συνιστάται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας της Κεντρικ1\ς Υπηρεσίας του 

Υπουργείου Εργασίας, ειδικό Τμ1jμα (<Ισότητας των Φύλων». Το Τμήμα 

απαριiζεται: α) από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, ως 

Πρόεδρο, 

β) από ένα μέλος του Συμβουλίου Ισότητας των Δύο Φύλων του άρθρου 6 του Ν. 

1288/1982, 

γ) από έναν ανώτερο υπάλληλο της ΔιεύΟυνσης Ορων Εργασίας του Υπουρ

γείου Εργασίας, 

δ) από έναν εκπρόσωπο των φγαζομένων και 

ε) αχό έναν ε1C11ρόσωπο των εργοδοτών. 

Εισηγητ1\ς είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος υπάλληλος τι1ς Κενιρικiις Υmι· 

ρεσίας του Υπουργείου Εργασίας. 

Τα μέλη του τμήματος. τακτικά και αναπληρωματικά, ορίζονται με απόφαση 

του Υπουργού Εργασίας. Τα τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη είναι γυναίκες. 

2. Η λειτουργία του τμ1\ ματος, η απαρτία και 11 Ο11τεία των μελών διέπονται 
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από τις διατάξεις ποu ισχύουν για το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. 

3. Το Τμιiμα Ύ'ιωμοδοτεί για σχέδια νόμων, διοικητικών πράξεων και γcνικά 

για θέματα που αναφέρονται σπ1ν ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις, εφό 

σον παραιιtμπονται σ' αυτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Αρθρο Ιθ 

Ε ιδικ ές ρυθμίσεις 

Ι. Δcν θίγονται με το νόμο αυτόν: 

α) ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ιj κανονισμών που ρυθμίζουν θέματα 

προστασίας της εγ~"°Uμοσύνης και της μητρότητας και 

β) διατάξεις που θεσπίζουν απαγόρευση απασχόλησης πρ0σώιιων του cνός 

φύλου σε ορισμένες επαγγελματικές δραστι1ριότητες ή απαγόρευση επαγγελματικής 

τους κατάρτισης για τις δραστηριότητες αυτές, εφόσον το φύλο συνιστά παράγοντα 

αποφασιστικί1ς σημασίας. 

2. Δεν αποτελούν διάκρισι1, ούτε θίγονται μέτρα που λαμβάνο1rται υπέρ του 

ενός μόνο φύλου, όταν συμβάλλουν στην καταπολέμηση τι1ς ανισότητας και στην 

αποκατάσταση της ισότι1τας ευκαιριών. 

Τέτοια μέτρα είναι ιδίως προγράμματα επαγγελματικι"1ς κατάρτισης, κίνητρα 

για τι1ν απασχόλι1ση σε cπαγγελματιιςούς τομείς, όπου ι~ εκπροσώπηση του ενός φύ

λου είναι μικρή και ειδικί1 μέριμνα για πρόσωπα με ιδιαίτερες οικογενειακές υπο

χρεώσεις. 

4. Η ειδική αναφορά του ενός μόνο φύλου σε διαφημi.σεις, αγγελίες και προ 

κηρύξεις δcν συνιστά διάκριση σε βάρος του άλλου φύλου, όταν είναι αναγκαία 

επειδή η εργασία και το αιιοτέλεσμα της μόνο από το φύλο αυτό μπορούν να παρα

σχεθούν . 

.ί\ρΟρο 11 

Τροποποιημένες διατάξεις 

Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού α1rτικαθίστανται οι παρακάτω 

διατάξεις: 

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 33 του Β.Δ/τος της 14126.8.1913 (ΦΕΚ 

165/ Λ ')ως εξίις: 

«Δεν επιτρέπεται 11 χρφιμοποίι1σι1 προσώπων κάτω του t 8ου έτους για τον 

καθαρισμό και λίπανση αξόνων των κινητιiρων, των μηχανισμών μετάδοσης της κι

ν1Jtί1ριας δύναμι1ς και μηχανι1μάτων, ενόσω βρiσκο1rtαι σε κινησι1, καθώς επίσης και

στους ατμοκρουνοi1ς των εργοστασίων>~. 

2. Η εισαγωγικi1 φράση του άρθρου 36 το11 Β.Δ/τος τι1ς Ι 4126.8. 1913 ως εξής: 

«Θεωρούνται κατά το άρΟρο 17 του Ν. ΔΚΘ', επικίνδυνες για τη σωματική 

ακεραιότητα προσώπων κάτω των 16 ετών, οι εργασίες των εξής βιομηχανικών κλά

δων και απαγορεύεται η απασχόληση τους σε τέτοιες επικίνδυνες εργασίες, δηλ.:>1. 

3. Η εισαγωγή φράση του άρθρου 37 του Β.Δ/τος της 14Π6.8. 1 913 ως εξιiς: 

«Θεωρούνται κατά το άρθρο 17 του Ν. ΔΚΘ', επικίνδυνες για τι1ν υγεία και τη 

σωματική ακεραιότητα πρ0σώπων κάτω των 16 ετών και αιιαγορεύο1rtαι οι εξής ει

δικf.ς εργασίες στις ακόλουθες βιομηχανίες:». 

4. Το άρθρο 21 του Β.Δ/τος της 16.3.1923 (ΦΕΚ 91 /Λ) ως εξής: 

Άρθρο 21 

Οι χεφιζόμcνοι τα μηχανιjματα εξετάζονται προ1τγουμι.Vως από τον μηχανο-

δηγό, ο οποίος οφείλει να πεισθεί ότι είναι ικανοί για την εργασία αυτή. Σε,κανένα 

δcν επιτρέπεται να αναμιγνύεται σε εργασία ξένη προς την ειδικότητα του. Οι παρα

βάτες της διατάξεως αυτής αποβάλλονται από τι1ν εργασiα». 

5. Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου μόνου του Π.Δ/τος της 18123.12.1926 

(ΦΕΚ 437/Α') ως r.ξιjς: 
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<<Απαγορεύεται 11 χρ11σιμοποίησ11 προσώπων κάτω του 15ου έτους στην επε

ξεργασία καπνού. Η απαγόpcuση αυτιj αφορά την εργασία του ανοίγματος των δεμά

των και διαλογιiς των φύλλων, τ11ς ζύμωσης και καθάρισι1ς των σωρών που έχουν 

ζυμωθεί, τ11ς αποξιjρανσης σε κλειστά μέρ11 καΟώς και την εργασία στη βιομηχανία 

του καπνού, της κοmjς και συσκευασίας και της κατασκευής σιγαρέτων». 

6. Το άρθρο μόνο του Π .Δ/τος τι1ς 11/17.10.1932 ΦΕΚ 371/Α') ως εξής: 

«Απαγορειίεται ι1 χρησιμοποίι1ση στα ορειχαλκουργία προσώπων κάτω του 

18ου έτους». 

7. Το άρθρο 4 του Β.Δ/τος της 10.9.1937 (ΦΕΚ 450/Α') ως εξιjς: 

ί\ρΟρο 4 

Απαγορεύεται η απασχόληση προσώπων ηλικlας κάτω των 18 ετών σε μrαανιi

ματα κατεργασίας ξίιλου>>. 

8. Η περίπτωση 3 του άρθρου 11 του Α .Ν. 12θ4/ Ι938 (ΦΕΚ 177/Α') ωςεξής: 

«3. Να μην προσλαμβάνουν στις εργασίες τους πρόσωπα κάτω των 18 ετών. 

Στους κάτω των 18 ετ6Jν μισθωτοίις απαγορεύεται και η ανάθεση τι1ς σάρωσης 

και γενικά της καθαριότητας των φγαστηρίων και των τόπων εργασίας. 

Σε όλι1 τη διάρκεια της σάρωσι1ς οι καθαριστές πρέπει να φορούν αναπνευ

στικές προσωπίδf.ς. 
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Πρόσωπα κάτω των 18 ετών, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 150 έτος, μπορcί 

να προσλαμβάνονται μόνο ως μαΟι1τcυόμενοι για επαγγελματιι.,i εΙCΠαίδευση και να 

απασχολούνται στην παρασκευί1 και χρήση μολυβδούχων χρωμάτων μέχρι τέσσερις 

ώρες την ημέρ«)>. 

9. Το άρθρο 15 του Β.Δ/τος 464/1968 (ΦΕΚ 153/Α') ως εξής: 

«ΛρΟρο 15 

Απαγορεύεται σε πρόσωπα ηλιι.-iας ι.:άτω των 18 ετών η είσοδος σε στοιχεω

θετήρια, στερεοτυπεία, λινοτυπικές μηχανές, χυτήρια μονοτυπίας και τσφcογρα

φεία». 

10. Το άρθρο 22 του Β.Δ/τος 590/1968 (ΦΕΚ 199/Α') ως εξιjς: 

«Αρθρο 22 

Απαγορεύεται να απασχολούνται σε εργοστάσια ιi tpγαστήρια κατασκευής 

συσσωρευτών μολύβδου ως εργάτες ιj μαθι1τευόμενοι πρόσωπα που δεν έχουν συμ

πληρώσει το 1 6ο έτος της ι1λικίας τους, καΟώς και γυναίκες σε κατάσταση εγκυμο

σύνης ίl που θηλάζουν». 

11 . Το εδάφιο εε τι1ς παραγράφου α του άρΟρου Ι του Ν. 678/1977 (ΦΕΚ 

246/ Α') ως εξιjς: 

«CC. Χοριiγησι1 δώρου για τι1 σύσταση της οικογένειας. 

Λν και οι δύο σύζυγοι εργάζονται, το δώρο καταβάλλεται σε εκείνον που ορί

ζεται με κοινί1 διjλωσι1 τους και, αν δεν t:χ.ει υποβλι1Οεί τέτοια διjλωση, σε εκείνον 

που έχει τις μικρότερες αποδοχές. 

Το δώρο αυτό καταβάλλεται και στο γονέα που απέκτησε ιι.αιδί χωρίς γάμο, 

εφόσον t:χ.ει την επιμέλεια του>>. 

12: Το εδάφιο β του άρθρου 5 του Ν. 678/1977 ως εξής: 

«β) Τους δικαιούχους, το ύψος, τον τρόπο και πς προΟιιοΟέσεις χοριίγησης 

του δώρου, για τη σύσταση τι~ς οικογένειας, του βοηΟήματος για το πρώτο παιδί και 

των βραβείων». 

Αρθρο 12 

Κ uρώ σεις 

1. Ο εργοδότης που παραβαίνει τις διατάξεις του νόμου αυτού τιμωρείται με 

πρόστιμο από 2θ.ΟΟΟ δρχ. έως 300.ΟθΟ δρχ. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογη 
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μένη πράξ11 του αρμόδιου επιΟεωρητιi εργασίας και εισπράττεται υπέρ τι1ς Εργατι 

κής Εστίας, σίιμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Δεν Οίγονται οι ισχύουσες ποινι 

κές διατάξεις που προβλέπονται σε άλλους νόμους. 

2. Ο εργοδότης στον οποίο επιβλ1jΟ11κε το πρόστιμο δικαιούται να προσφύγει 

σε πρώτο Ι(αι δεύτερο βαΟμό στα ταl(Τlκά Διοιιςητικά Δικασnjρια. 

ΑρΟρο 13 

Μεταβατικές διατάξεις 

Ι. Αν και οι δύο σύζυγοι ή γονείς εργάζονται, τα επιδόματα γάμου Ι(αι παιδιών, 

που προβλέπονται Ι(ατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού, καταβάλλονται σε 

εκείνον που υποδεl).'\Ιύεται με Ι(Οινιi δήλωση τους προς τον εργοδότη που επιλέ

γουν. 

Αν οι σύζυγοι •i γονεiς διv συμφωνούν •i αδυνατούν να υποβάλουν την παρα-

πάνω κοινή δήλωση, ο κάΟε εργοδόtης ι<αταβάλλει το 50% του προβλεπόμενου επι

δόματος γάμου ιΊ παιδιών στο σύζυγο ι"1 γονέα που απασχολεί. 

Το επίδομα παιδιών καταβάλλεται ολόι<ληρο στον εργαζόμενο γονέα, εφόσον 

ο άλλος δεν εργάζεται •i ι;ργάζεται ι<αι δεν παίρνει επίδομα ιi δεν συνταξιοδοτείται ι"1 

δεν ζει •i έχει ..... ηρυχΟεί σε αφάνεια. 

Αν η επιμέλι;ια των παιδιών ι-χει ανατcΟεί με δικαστικι·1 απόφαση σε τρίτο 

πρόσωπο, το επίδομα παιδιών καταβάλλεται ολόκληρο στον ένα από τους γονείς, 

εφόσον υπάρχει Ι(Οινή συμφωνία μεταξύ τους και κατά 50% στον καθένα απ' αυ

τούς, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία. 

Οι γονεiς οφεv.ουν να καταβάλουν το ποσό που εισέπραξαν σε αυτόν που έr.J.ι 

την επιμέλεια των παιδιών. 

2. Δεν Οίγονται διατάξεις νόμων, κανονισμών, συλλογιl(ών συμβάσεων, αποφά

σεων, διαιτησίας, υπουργιl(ών αποφάσεων κ.λπ. που προβλέπουν την Ι(αταβολή των 

mo πάνω επιδομάτων και στους δύο εργαζόμενους συζύγους ιj γονείς. 

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρΟρου αυτού εφαρμόζονται αναλο-

γιl(ά και στις πφιπτώσεις χοριiγησιις επιδόματος παιδιών από τον Οργανισμό Απα

σχόλησης Εργατιl(ού Δυναμιl(ού. 

ί\ρΟρο 14 

Εφαρμογή προγραιψάτω ν ι:παγγελματικ ιjς κατάρτισ11c; 

1. Ο Οργανισμός Εργατικ1Ίc; Κατοιι<iας (ΟΕΚ) μπορεί να εκτελεί προγράμματα 

επαγγελματικiις κατάρτισης στις οιl(οδομιl(ές και συναφείς ειδικόn1τες για άνδρες 

και γυναίι<ες με τη σι1νδρομ1i του Οργανισμού Λπασχολiισεως Εργατικού Δυναμι

ι<ού (ΟΑΕΔ) ως προς το εκπαιδευτικό μέρος Ι(αι με κάλυψη από τον ΟΕΚ των σχε

τυςών δαπανών. 

Τα προγράμματα αυτά εκτελούνται σε εργοτάξια είτε του ΟΕΚ είτε αναδόχων 

έργων του. 

2. Στους εl(Παιδευόμενους σύμφωνα με τιιν προηγούμεν11 παράγραφο κατα

βάλλεται από τον ΟΕΚ εl(Παιδευτικό επίδομα για κάθε μέρα κατάρτισης. 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασiας, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη 

των Διοικψ1Ι(ών Συμβουλίων του ΟΕΚ και του ΟΑΕΔ, καΟορίζονται ο τύπος και η 

διάρκεια των παραπάνω προγραμμάτων και Ι(άΟε άλλη αναγι<αία λεπτομέρεια για 

τιιν κατάρτιση και εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών και n1ν εφαρμογή των διατά 

ξεων του άρΟρου α\ιτού. 

4. Με Ι(Οινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας ι<σθορίζο

νται το ύψος και ο τρόπος 1<σταβολί1ς του εl(Παιδευτικού επιδόματος, ως και τα δι 

Ι(αιολογητικά των δαπανών εκτέλεσης των προγραμμάτων. 

ί\ρΟρο 15 

Τ ελικ ές διατάξεις 
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Διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, συλλογικών συμβάσεων εργασiα.ς, διαιτηπκών 

ιj υπουργικών αποφάσεων, εσωτερικών κανονισμών ιi οργανισμών επιχειριjσεων ή 

εκμεταλ4-ύσεων. όροι ατομικών συμβάσεων καΟώς και διατάξεις που ρυΟμίζουν την 

άσκησι1 ελευθέριου επαγγέλματος, εφ' όσον είναι αντίθετες με τις διατάξεις του νό

μου αυτού, καταργούνται. 

λρΟρο 16 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνlισεως. 

ΑΟήνα, 30 Ιανουαρίου 1984_ 

ΕΦΗΜ~ΡΙΣ lΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚtΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Λρ. Φύλ.Μlυ 191 

Ι Ι Σεπτι:μβρίου 2006 

ΝΟΜΟΣ ΥΙ Ι ' Al'IΘ. 3488 

Εφαρμογit της αρχής της ίσι1ς μεταχείρισης ανδρών 

και Ύ1Jναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην 

απασχόλ11ση, στην επαγγελματικ1i εκπαίδευση και 

ανέλιξη, στους όρους και στις συνΟίικες εργασίας 

και άλλες συναφείς διατάξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕλλΗΝΙιαιΣΔRJ\10ΚΡΑΤιΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο χου ψι'ιφισε η Βουλή: 

ΆρΟρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η εφαρμογή της αρ

χιiς της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον 

αφορά στην ιι:ρόσβαση στην απασχόληση, στιtν επαγ

γελματιΙCΙj ε.κπαίδευση και ανtλιξη και στις συvθιjκες 

εργασίας όπως προβλέπεται και από τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2002/73/ΕΚ του ΕυρωπαΊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου τι1ς 23ης Σεπτεμβρίου 2002, 11 οποία 

τροποποίησε την Οδι]γία 76Π.07/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

καΟώς και ιl ρύΟμιση συναφών Οεμάτων ισότητας των 

αμοι.βών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών. 

Ο νόμος 1414/1984 (ΦΕΚ 10 Λ') καταργείται και αντικα

Οίσταται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εξαι

ρουμένων των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του 

άρΟρου 4, του πρώτου εδαφίου της παραγράφου Ι και 

της παραγράφου 2 του άρΟρου 8, του πρώτου εδαφίου 

της παραγράφου 1 του άρΟρου 9 και των άρΟρων 11 

και 14. 

Άρθρο 2 

Πr.δίο εφαρμογιjς 

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στα 

άτομα που απασχολούνται ή είναι υποψήφια για απα

σχόλ11ση στον ιδιωτικό, καΟώς και στο Δι1μόσιο και 
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στον ευρύτερο δ11μόσ10 τομtα, όπως αυτός εκάστοτε 

οριοΟετείται από τις κείμενες διατάξεις, με οποιαδιj

χοτε σχέση εργασίας •i μορφιi απασχόλησης, σuμπε

ριλαμβανομl\•ι~ς t1Jς σύμβασι1ς έργου και της έμμισθ11ς 

ιντολιiς, και ανεξάρτ11τα από τη φύσι1 των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, καΟώς και στα άτομα που ασκούν ελευθέρια 

επαγγέλματα. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρ

μόζονται, επίσ11ς. στα άτομα που λαμβάνουν επαγγελ

ματική εκπαίδευση •Ί είναι υποψ1iφια για επαγγελματιΚΙi 

ειmαίδεοο11 οποιοuδι'1ποτε είδους ι:αι μορφής . 

.ί\ρΟρο 3 

Ορισμοί 

1. Για την εφαρμογή του 11αρόντος νόμου, ισχύουν οι 

ακόλουΟοι ορισμοί: 

α. «άμεση διάκριση»: όταν tvα πρόσωπο υφίσταται, 

για λόγους φύλου, μr.ταχι:ίρισ11 λιγότερο ευνοϊκι; από 

αυτήν τ11ν οποία υφίσταται, υπέστι1 1i Οα υφίστατο &να 

άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση, 

β. «έμμεση διά.κριση»: όταν μία εκ πρώτης όψεως ου

δέτερη διάταξη, κριτi1ριο •i πρακτική θα μπορούσε να 

οtσει σε μειονεκτικιi Ο&σι1 τους εκπροσώπους του ενός 

φύλου σε σύγκριση με τους εκ-προσώποuς του άλλου 

φύλου, ει..-τός αν αυτή 11 διάταξη, το κριτήριο ή η πρα

κτική δικαιολογείται αντικειμενικώς από νόμιμο στόχο, 

και τα μέσα γι.α την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι 

πρόσφορα και αναγκαία, 

γ. «παpενόχλησι1»: όταν εκδηλώνεται ανεπιθύμητη συ

μπεριφορά συνδεόμενι1 με το φύλο ενός προσώπου, με 

σκοπό i1 α1t0t&λεσμα την παpαβίασι1 της αξιοπρέπειας 

του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, 

εχΟροcού, εξευτελιστικού, τωtεινωτικού ή επιθετικού 

περιβάλλοντος, 

δ. «σcξουαλιΚΙi παρενόχλησφι: όταν εκδηλώνεται οποι

αδ1iποτε μορφιi ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικ1iς •i 

σωματικιiς συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτι'1ρα, με 

σκοπό Ι1 αποτέλεσμα την προσβολιi της αξιοπρέπειας 

ενός προσώπου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικοιί, 

εχΟρικοιί, εξευτελιστικού, τωtεινωτοcού ιi επιθετικού 

περιβάλλοντος. 

Άρθρο 4 

Αρχή iσης μεταχείρισης - ι\Jιαγόρεοοη διακρίσεων 

1. Απαγορεύεται κάθε μορφής άμεση ή έμμεση διάιφι

ση λόγω φύλου, σε συσχετισμό ιδίως με τι1ν οικογενεια

κι'1 κατάσταση, σε όλοι~ς τους τομείς που περιλαμβάνο

νται στο πεδίο εφαρμογ1iς του παρόντος νόμου, όπως 

εξειδικεύονται στις κατωτέρω διατάξεις. 

2. Β παρενόχληση και η σεξοuαλιι..11 παρενόχ,ληση 

συνιστούν διάκριση λόγω φύλου και απαγορεύονται. 

Το γεγονός ότι κάποιος απορρίπτει ή υποκύπτει σε 

παρόμοια σuμχεριφορά δεν μπορεi να ypησιμοποι11θεί 
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ως βάση για να λιιφΟεί απόφαση που Οίγει το r:ν λόγω 

πρόσωπο. 

3. Η r:ντολή που ενι.'χει διάκριση εις βάρος ενός προ

σώπου λόγω φύλου συνιστά διάκριση κατά την έννοια 

του παρόντος νόμο11. 

2171 

2172 ΕΦΗΜΕΙ>JΣ ΤΙ JΣ ΚΥΒΕΙ'ΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

4. Δr:ν συνιστά διάκριση 11 λί1ψι11i η διαujρηση ειδικών 

ιi θετικών μι'τρων με σκοπό την εξάλειψη τυχόν uφι-

στάμr:νων διακρίσεων εις βάρος του λιγότερο εκπρο-

σωπούμενου φύλου και την επiτεuξη της 0001αστικlις 

ισότητας στους τομείς που περιλαμβάνονται στο πεδίο 

εφαρμογΙ1ς του παρόντος νόμου, όχως εξειδικεύονται 

στις κατωτέρω διατάξεις. 

5. Δεν θίγονται με τον παρόντα νόμο ειδικές διατάξεις 

νόμων, διαταγμάτων ιi κανονισμών που ρυΟμίζουν Οcμα

τα προστασίας της εγκυμοσόν11ς και της μητρότητας ή 

τιJν προστασία τι\ς πατρότι1τας ί\ την προστασία της 

οικογr:νεtακιjς ζωής. 

Άρθρο 5 

Πρόσβαση στην ωιασχόληση 

Συνθιjκες και όροι απασχόλησης 

1. Απαγορεύεται κάΟε μορφής άμεση ti έμμεση διά
κριση λόγω φύλου ι'ι λόγω οικογr:νειακι'1ς κατάστασης, 

όσον αφορά στους όρους πρόσβασης στη ι.ιισθωτή ιΊ 

μι\ απασχόληση 11 γενικά στην επαγγελι.ιατικιi ζιιηj, πε

ριλαμβανοι.ιένων των κριτηρίων t-πιλογιiς και των όρων 

πρόσλι1ψης, ανεξαρτΙιτως του κλάδου δραστι1ριότητας 

και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας. 

2. Απαγορεύεται κάΟε αναφορά στο φύλο ή στην οι

κογr:νειακiι κατάσταση ιj 11 χρ1jσ11 κριτηρίων και στοι

χείων που καταλι\yουν σε άμεση •i έμμεση διάκριση με 

βάσιι το φύλο, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 

3 του παρόντος νόμου, όσον αφορά στις δημοσιεύ

σεις, αγγελίες, διαφημίσεις, προκηρύξεις, εγι..-uκλίους 

και κανονισμούς, που αφορούν σε επιλογi1 προσώπων 

για την κάλυψ11 κι-νών Οέσεων εργασίας, την παροχή 

εκπαίδευσης •i επαγγελι.ιατικής κατάρτισης ή τη χοριj

γηση επαγγελματικών αδειών. 

3. α) Ο εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί την πρόσλη

ψη γυναίκας λόγω εγκυμοσύνης ιi μητρότητας. 

Σε εργασίι;ς όπου για τιιν πρόσληψη απαιτείται η προ

σκόμιση ιατρικιiς βεβαίωσης, η έγκυος προσλαμβάνι-ται 

χωρίς την ιατrικι'ι αυτιi βr.βαίωση , εφόσον οι ιατρικές 

εξετάσεις που απαιτούνται είναι επικίνδυνες για την 

υγεία τι1ς ίδιας ή του εμβρύου. Στην περίπτωση αυτι\, 

η προσκόμιση τιις ιατρικι'Jς βεβαίωσης γίνεται μετά τη 

λήξη ττις άδειας μιμρότητας, με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του π.δ. 17611997 (ΦΕΚ 150 Α ')και του π.δ. 

41/2003 (ΦΕΚ 44 Α '). 
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β) 11 εργαζόμcν11 που f::t..ει λάβει άδεια μφρότητας 

δικαιούται, μετά το πέρας της άδειας αυηjς, να ειιι

στρέψει στη Οέση εργασίας της ιj σε ισοδύναμ11 Οέσι\, 

με τους ίδιους ε11αγγελματικούς όρους και συνΟήκr.ς, 

και να επωφελ11Οεί από οποιαδιjποτε βελτίωσ11 των 

συνΟφcών εργασίας, την οποία Θα εδικαιούτο κατά την 

απουσία της. 

γ) 1 J αvωτtρω προστασία ισχύει και για τους εργαζό

μενους γονείς που κάνουν χρήση γονικής άδειας αvα

τροφιiς παιδιού. 

δ) Τυχόν λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας λiΥyω 

εγκυμοσύνης ιi μφρότητας, κατά την έννοια των προ

εδρικών διαταγμάτων 17611997 και 41/2003, ιj γονέων 

λiΥyω γονικiις άδειας ανατροφιjς •i λόγω άδειας φρο

ντίδας παιδιού, συνιστά διάκρισ11 κατά την έννοια του 

παρόντος νόμου. 

ΆρΟρο 6 

13παγγελματικός προσανατολισμός και 

επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση 

Απαγορεύεται κάΟε μορφιjς άμεση ή έμμεση διάκριση 

λόγω φύλου iι λόγω οικογενειακής κατάστασης, όσον 

αφορά: 

α) στην πρόσβαση στο περιεχόμενο και στην εφαρ

μογή προγραμμάτων ή συση1μάτων επαγγελματικού 

προσανατολισμού και επαναπροσανατολισμού κάΟε 

τύπου και βαθμίδας, επαγγελματικiις ι.::ατάρτισης και 

επιμόρφωσης, μαθ11τείας, μετειcπαίδευσης, εκπαίδευ

σης για αλλαγιj επαγγέλματος, λαϊκής επιμόρφωσ11ς, 

ενημέρωσης και πληροφόρησ11ς των εργαζομένων ιi 

των οικογLvειών τους και γενικά προγραμμάτων που 

συντελούν στ11ν πνευμαιικι'!, οικονομικιj και κοινωνι

κιi τους εξtλι.ξι\ και ανώmιξ11, περlλιιμβανομέν11ς τι1ς 

απόκτησης πpακτικιiς ti εργασιακιiς εμπεφίας και τιις 

δοκιμαστικiις υπηρεσίας, 

β) στον καθορισμό των προ\ίποθέσεων και στ11 συμμc

τοχιi σε ι:ξετάσr.ις απόκτιισης ή απονομής διπλωμάτων, 

πιστοποιητικών ή άλλων τίτλων ή αδειών ασκιiσεως 

επαγγέλματος, καθώς και στη χορήγηση υποτροφιών 

και εκπαιδευτικών αδειών i1 στιιν παροχή σπουδαστικών 

ή άλλων συναφών ευεργετημάτων. 

Άρ0ρο 7 

Ισότητα αμοιβών 

ι. Ά νδρr.ς και γυναίκες δικαιούνται ίση αμοιβιj για ίσ11ς 

αξίας εργασία. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρΟρου, ως <<αμοι

βή» νοούνται οι πάσης φύσεως μισθοί και αποδοχές και 

όλα τα άλλα οφtλη που παρf::χ.ονται άμεσα •i έμμεσα 

από κάθε ιιηγή. σε χρήματα iι σε είδος, από τον εργο

δότη στον εργαζόμενο, εξαιτίας ιi και με αφορμή τιιν 

απασχόλησ11 του τελευταίου. 
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3. α) Όταν χρι1σιμοποιείται σύστημα ι:παγγελματικι·1ς 

κατάταξης για τον καΟορισμό των αμοιβών, το σύστημα 

αuτό πρέπει να βασίζεται σε κοινά ιφιτιjρια για εργα

ζόμενους άνδρες και γυναίκες και να ειιιβάλλι:ται κατά 

τρόπο που να αποκλείει τις διακρίσεις που βασίζονται 

στο φύλο. 

β) Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων 

αξιολόγησης του προσωιω:ού που συνδtονται με ΤΙJ 

μισΟολογική εξέλιξη του, ~φέπει να τηρείται η αρχιi 

τι1ς ίσης μεταχείρισης και να μι1ν επιτρέπεται διάκρισι1 

λόγω φiιλου ιj οικογενcιακί1ς κατάστασ11ς. 

4. Το εδάφιο δ' τι1ς παρ. 4 του άρΟρου 1 του π.δ. 527 

τι1ς 24/26.11.1984 (ΦΕΚ Ι 84 Α '),όπως τροποποιήΟ11κε, συ

μπληρώθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξιjς: 

«Αν 11 επιμέλεια των παιδιών έχει αvατεΟεί με δικα

στοοi απόφαση σε τρίτο πρόσωπο, το επίδομα κατα

βάλλεται στο τρίτο αυτό πρόσωπο, έστω και αν δr.ν 

εργάζεται.» 

Άρθρο 8 

ΕπαγγελματιΚΙi εξέλιξη 

Απαγορεύεται κάΟε μορφί1ς άμεσι1 ή έμμεση διάκριση 

λόγω του φύλου ή της οικογενειακί1ς κατάστασης του 

εργαζομένου όσον αφορά στοuς όροuς, στις συνΟήκες 

απασχόλησης και εργασίας, στις προαγωγές, καΟώς και 

στο σχεδιασμό ιcαι την εφαρμογή συστι1μάτων αξιολό

γησης προσωιιυcού. 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ.Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2173 

Άρθρο9 

λύση της σχέσεως εργασίας και 

της Ι)Παλληλικής σχtσεως 

Απαγορεύεται η καταγγελiα ή 11 με οποιονδι]ποτr. τρό

πο λύση της σχέσεως εργασίας και τι1ς υπαλλι1λιΚΙiς 

σχέσεως, ιcαΟώς και ιcάθε άλλη δυσμεν1'1ς μεταχεiριση 

και α) για λόγους φύλου ιi οικογενι:ιακι\ς κατάστασης, 

β) όταν συνιστά εκδικητικί1 συμπεριφορά του r.ργοδότι1 , 

λόγω μι1 ενδοτικότητας του εργαζομένου σε σεξουαλι1C1\ 

ή άλλη παρενόχληση σε βάρος του, σύμφωνα με τους 

ορισμούς του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, γ) όταν 

γίνεται ως αντίδρασι1 του εργοδότι1 εξαιτίας τι1ς μαρ

τυρίας ή οποιασδιjποτε άλλ11ς ενέργειας εργαζομένου 

ινώmον δικαστηρίου ή άλλης αρχής, που άπτεται της 

εφαρμογής του παρόντος ί1 άλλου νόμου. 

Άρθρο 10 

Συμμετοχή σε σωματεία και ενώσεις 

Απαγορεύεται ιcάΟε μορφής άμεση •i έμμεση διάκριση 
λόγω φύλου ιi οικογενειακιiς κατάστασης όσον αφορά 

στι1ν ιδιότητα του μέλους ή στη συμμετοχή σε σωματεία 

ή ενώσεις εργαζομένων •i εργοδοτών ιi σε οποιοδιjποτε 

επαγγελματικό σωματείο, περιλαμβανομένων των πλc

ονεκτημάτων που χορηγούνται από τέτοια σωματεία •i 
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ενώσεις. Επιτρέ1Ιεται η διαιήρηση ή ίδρυση οργανώ

σεων προσώπων του ενός μόνο φύλου, εφόσον κύριος 

σκοπός τους είναι η προώ011ση της ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών. 

Άρθρο 11 

Υποχρέωση πληροφόρι1σης και παροχιiς στοιχείων 

1. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν να ενιι

μερώνουν τα μέλι~ τους για το περιεχόμενο του πα

ρόντος νόμου και για τα μέτρα που λαμβάνονται για 

τι1ν εφαρμογi] του και για την εξασφάλιση της αρχi1ς 

της ισότι1τας αμοιβής και ίσης μεταχείρισης των δύο 

φύλων. 

2. Οι εργοδότες υποypεούνται να διευκολύνουν τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις στην ενι1μέρωση αυτή, που 

γίνεται είτε εγγράφως, σε πlνακr.ς ανακοινώσεων που 

βρίσκονται στην επιχΗίρηση , είτε προφορικά είτε με 

διανομή εντύπων στους χώρους εργασίας, εκτός του 

ypόνου απασχόλησης, 1i με άλλο πρόσφφο τρόπο. 
3. Οι εργοδότr.ς οφείλουν να προάγουν την ισότητα 

ανδρών και γυναικών στον χώρο εργασίας με τρόπο 

προγραμματισμένο και συστηματικό. Για το σκοπό αu

τόν, 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 

πλι1ροφορίεζ αι>τές μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεlα 

για την αναλογία ανδρών και γυναικών στα διάφορα 

επίπεδα οργάνωσης του φορέα απασχόλησης, καθώς 

και για τα μέτρα που ενδεχομένως, προτίθενται να 'λfι.

βουν γtα τη βελτίωση της κατάστασης, σε συνεργασία 

με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. 

4. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικiις Προστασίας υποχρεούνται να παρέχουν στις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις και στους εργαζομι'νους, 

ατομικά, κάΟε πληροφορία και στοιχείο που αναφέρεται 

στα Οέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο. 

Άρθρο 12 

Έν1rομη προστασία 

1. Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι ζημιώ011κε από τη 

μη τήρι1σι1 της αρχι\ς της ίσης μεταχείρισης, ακόμη και 

αν η σχέση στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι σημει

ώθι1κε η διάκρισι1 έχει λιjξει, tχ,ει δικαίωμα δικαστ11,,iς 

προστασίας, καθώς και δικαίωμα διοικητικής προσφυγι'1ς 

ενώπιον των αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένων 

των διαδικασιών διαμεσολάβησης από τον φορέα του 

άρθρου 13 του παρόντος νόμου, για την πραγμάτωση 

των εκ του ιιαρόντος νόμου υποχρεώσεων. Η άσκι1σι1 

των δικαιωμάτων αυτών δεν θίγει τις ιιροβλεπόμενες 

προθεσμίες δικαστικiις και διοικητικής προσφυyiις. 

2. Συνδικαλιστικά σωματεία, άλλα νομικά πρόσωπα και 
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εν6Jσεις προσώπων, που έχουν συναφές έννομο συμφέ

ρον, βάσει του σκοπού τους, μπορούν, με τι1 συναίνε

ση του Οιγομένου από παραβίαση της αρχtiς της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και Ύ1Ιναικ61ν κατά τον παρόντα 

νόμο, να ασκούν στο όνομα του προσφυγιi ενώπιον 

των αρμόδιων διοικητικών ή ανεξάρτητων αρχών, ως 

και να παρεμβαίνουν προς υπεράσπιση του. Επίσης, 

μπορούν να ασκι]σουν παρέμβαση υπέρ αυτού ενώπιον 

των δικαστηρίων. 

ΆρΟρο 13 

Φορέας παρακολούθιισ11ς της εφαρμογής της 

αρχιiς της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 

Ι . Φορέας παρακολούθ11σ11ς της εφαρμογής τιις αρχής 

της ίσιις μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στο πεδίο 

εφαρμογ~iς και κατά τους ορισμούς του παρόντος νόμου 

ορίζεται ο Συνιiγορος του Πολίτη . 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.309412003 

(ΦΕΚ 1 ΟΑ') ~φοστiΟεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: 

«0 Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται ι.:αι φορέας παρα

κολοιίθ11σης της cφαρμογιjς, στον ιδιωτικό και δημόσιο 

τομέα, της αρχιjς της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυ

ναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, 

στιιν επαγγελματικιi ει..-παίδευσιι και ανέλιξιι και στις 

συνΟιjι..-ι;ς εργασiας, χ:ατ' εφαρμογή του άρΟρου 1 παρ. 

7 τιις Οδηγίας 2002/73/ΕΚ και του νέου άρθρου 8α της 

Οδιιγίας 76/207/ΕΟΚ.» 

3. Το ~φώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του ιίρΟρου Ι 

του ν. 3094/2003 ανnκαθίσταται ως εξιjς: 

«0 Συνίιγορος τοu Πολίτιι επικουρείται από έξι (6) Βο

ιιΟούς Συν11γόρους. Ο Συνίιγορος του Γlολίτη αναΟέτει 

σε ΟοιιΟούς Συνηγόρους την εκτέλεσιι των καΟηκόντων 

του Σuν11γόρου για το Παιδί, καΟώς και την πάρακολού

Ο11ση της εφαρμογιjς της αρχιiς της ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών, χ:ατά την πρώτη παράγραφο του 

άρθρου αυτοιί.» 

4. Στην παράγραφο 1 του άρΟρου 3 του ν. 3094/2003, 

προστίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής: 

«Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικοιί δικαίου, συμπε

ριλαμβανομένων των τραπεζών, υπάγονται στ11ν αρμο

διότητα του Συνηγόρου του Πολίτη Ύlα την εκπλήρωση 

τι1ς κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 αποστολής 

αυτοu ως φορέα παρακολού011σης της εφαρμογιjς τι1ς 

αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών ι.:αι γυναιχ:ών, βά

σει τιις Οδηγίας 2002/73/ΕΚ, όπως ενσωμαtώΟηχ:ε στην 

ελλ11νικ1i έννομη τάξιμ> 

5. Όπου στα άρΟρα 1 έως και 4 του ν. 3094/2003 ανα

φέρονται οι όροι «δημόσιες ιιπηρcσίες» ιi ((\)Πάλλ11λος», 

προστiΟεται «και ιδ1ώτες/ιδιώτι1ς για τιιν παpακολοu-

2174 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΓΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

Ο11ση της εφαρμογιiς της Οδ11Υίας 2002173/IZK, όπως 
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ενσωματώΟφcε σιην ελληνικιj έννομη τάξη». 

6. Το τελεuταίο &δάφιο της παραγράφου 2 του άρΟρου 

3 του ν. 309412003 αντικαΟίσταται ως εξιiς: 

<<Δr:v υπάγονται επiσφ; στην αρμοδιότητα του Οέ

ματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάστασ11 του 

προσωπικοίι των δημοσίων υπ11ρεσιών, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις όπου ο Σι1νιiyορος του Πολίτη ενεργεί ως 

φορέας προώΟιισης τι1ς αρχιiς τι1ς ίσης μεταχ.εiρισι1ς, 

ανεξαρηjτως φυλετικιiς 1) εΟνοτικι)ς καταγωγής, Οριr 

σκευτικών ή άλλων πεποιΟιjσεων, ηλικίας, αναπηρίας 

ή γr:vετήσtου προσανατολισμού, καΟώς και στις περι

πτώσεις όπου ενεργεί ως φορέας παρακολούθησης της 

εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών 

και γυναικών, βάσει της Οδι~γίας 2002Π3/ΕΚ, όπως εν

σωματώΟ11κε στι1ν ελληνικl1 ίΎVομη τάξη.» 

7. Για τις ανάγκες των καΟι1κόντων του φορέα πα

ρακολούΟιισης της εφαρμογής της αρχ.ι)ς της ίσ11ς 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, συνιστώνται στον 

Συνήγορο του Πολίτη πέντε (5) Οέσεις ειδυcών επιση1-

μόγων, η πλήρωση των οποίων γίνεται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 309412003 και του 

άρθρου 4 του ν. 305112002 (ΦΕΚ 220 Α '). Στις θέσεις της 

παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2623/1998 (ΦΕΚ 139 Α '),όπως 

ισχύει, προστiΟεται μία ( Ι) ακόμιι Οέση για τις ανάγκες 

Βο11θού Συνrιγόρου. 

8. ΚάΟε δ11μόσια αρχι) ποιι δέχεται καταγγελίtς 1) 

κοινοποιούνται σε αυηjν πληροφορίtς σχετικά με την 

εφαρμογlι του παρόντος νόμου, τις διαβιβάζει στον Συ

νήγορο του Πολlτη. Όσον αφορά στο πεδίο αρμοδιότη

τας του Σώματος ΕπιΟεώρησι~ς Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι 

κατά τόπον ειιιΟεωριιτtς εργασίας επιλαμβάνονται των 

καταγγελιών που στιιρίζονται στον παρόντα νόμο και 

ενημερώνουν άμεσα τον Συνι)γορο του Πολίτη, υπέχουν 

δε την υποχρέωση να του υποβάλουν τα αποτελέσματα 

του ελέγχου τους, επιφυλα.σσομt.-vης, σe κάΟε περίπτω

ση, τ11ς αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη προς 

ιδίαν έρευνα και διαμόρφωση του τελικού πορίσματος 

επί της καταγγελίας. 

9. Σε περίπτωση που διαιπστωθεί παραβίαση του πα

ρόντος νόμου, ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολαβεί 

με κάΟε πρόσφορο τρόπο για την άρση της προσβολi1ς 

τ11ς ίσης μεταχείρισης. Εφόσον η διαμεσολάβηση προς 

άρση τι1ς προσβολι)ς δεν επιφέρει ικανοπο111τικά αποτε

λέσματα, ο ΣυνιΊγορος του Πολίτη διαβιβάζει το τι:λικό 

του πόρισμα στον καΟ' ύλην αρμόδιο φορέα για την 

άσκηση της πειθαρχικής ι\ και κυρωτικής αρμοδιότι~τας 

και τη σχετική ενημέρωση του Συνηγόρου του Πολίτι1. 

1 Ο. Ο Συνήγορος του Πολίτη, μαζί με την ετήσtα έκ

θεση του το Μάρτιο κάΟε έτους, υποβάλλει στη Βουλi1 

των Ελλιjνων και ειδικi\ tκΟεση για την εφαρμογιi του 
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παρόντος νόμου, ιι ο~ιοία περιλαμβάνει και t1ζ ~όν 

υποθέσεις που ενέχουν διάκριση εις βάρος του ενός φύ

λου στα Οέματα της Οδηγίας και ειση'Υ'iσεις μέτρων για 

τι1ν εξάλειψη των διακρίσεων αυτιί~ν. Η έκθεση αυτή κοι

νοποιείται, πέραν των οριζομένων στο τελευταίο r.δάφιο 

τι1ς παραγράφου 5 του άρΟρου 3 του ν. 3094/2003, και 

στι1 Γ~νικιi Γραμματεία Ισότιιτας, η οποία τεκμιlΡιώνει, 

βάσει αυτών των στοιχείων, τις εισηγiισεις και πι:φεμ

βάσεις της, στο πλαίσιο της αρμοδιότι1ται; της για την 

παρακολούΟφη της εφαρμογιiς της νομοθεσίας για 

τι1ν ισότψα των φύλων και την προώΟηση νομοθετι

κών μέτρων για την ουσιαστική πραγματοποίηση της. 

Η Γενικiι Γραμματεία Ισότηται; συνεργάζεται με τον 

Συνιiγορο του Ιlολίt1\ και το Υπουργείο Απασχόλησης 

και Κοινωνικί1ς Προστασίας προς ενημέρωση και διά

δοση των καλιί1ν πρακτικών ίσης μεταχείρισης και για 

τιι διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για Οέματα 

ισότηται; των φύλων στην απασχόληση , την εργασία 

και εν γένει την επαγγελματικιi δραστι1ριότητα. 

ΆρΟρο 14 

Τμήμα Ισότητας των Φύλων του Α νωτάτοu 

Συμβουλίου Εργασiας 

1. Το Τμιiμα Ισότηται; των Φύλων του Ανωτάτου 

Συμβουλίου Εργασίας τι1ς ΚεντριΚΙiς Υπηρεσίαι; του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίαι; 

συγκροτείται: 

α) από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείοu Απα

σχόλησης και Κοινωvικιiς Προστασiαι;, ως Πρόεδρο, ο 

οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπλη

ρώνεται ωιό τον Γενικό Διευ0uντιi Εργασίας, 

β) από έναν εnρόσωπο τι1ς Γενιιαiς Γραμματείας 

Ισότιιται; τ<ι1ν Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δη

μόσιαι; Διοίκησ11ς και Αποκέντρωσης, με τον αναπλη

ρωτιj του, 

γ) από ίναν ανώτr.ρο υπάλληλο της ΔιεύΟυνσης Όρων 

Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικιjς 

Προστασίαι;, με τον αναπληρωτή του, 

δ) από έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων με τον 

αναπληρωτιj του, όπως υποδεικνUεται από τους φορείς 

τους και 

ε) από έναν εκπρόσωπο των εργοδοτών με τον ανα

πλ11ρωτi1 τοu, όπως uποδεικWεται από τους φορείς 

τοuς. 

Εισηγιμιjς είναι ο κατά περίπτωση αρμόδιος uπάλλ11-

λος τι1ς ΔιcύΟυνσης Όρων Εργασίας, Τμi1μα Ισότητας 

των Φύλων του Υποuργείου Απασχόλησης και Κοινω

νικιjς Προστασίας. 

Τα μι'λη του Τμήματος, ται.-τικά και αναπληρωματι

κά, και ο γραμματέας τοu ορίζονται με απόφαση του 

Υποuργού Απασχόλι1σι1ς και Κοινωνικ:ιjς Προστασίας. 
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2. Η λειτοuργία του Τμlιματος, η απαρτία και η Οψεία 

των μελών διί"1Ιονται από τις διατάξεις που ισχύουν για 

το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ν. 3239/1955, όπως 

τρ0ιιοποιήΟ11κc από το ν.δ. 184/1969 (ΦΕΚ 85 Α ')και π.δ. 

368/1989 (ΦΕΚ 163 Λ')). 

3. Το Τμιjμα γνωμοδοτεί για σχέδια νόμων, διοικ11τικών 

πράξεων και γενικά για Οέματα ποu αναφέρονται στιιν 

εφαρμογι·ι της αρχ1iς τ11ς ισότητας των φύλων στις 

εργασιακές σχέσεις, εφόσον παραπέμπονται σε αυτό 

από τις αρμόδιες υπι1ρεσίες. 

ΆρΟρο 15 

Θέματα αρμοδιοτl1tων Υπηρεσιών του Υπουργείου 

ΑΜσχόλι1σης και Κοινωνικιiς Προστασίας 

1. Τμιjμα Ισότψας των Φύλων 

Στο Τμ1jμα Ισότητας των Φύλων τι1ς Διεύθυνσιις Όρων 

Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνιιcιiς 

Προστασίας ανι)ιcουν: 

α. η επεξεργασία σχεδίων νόμων και κανονιστικών 

διοικ11τικών πράξεων που αναφέρονται στην ισότητα 

των φύλων στις εργασιακές σχέσεις, σε συνεργασία με 

τι~ Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσωτε

ριιcών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωση. 

β. η παρακολού0ησ11 των συλλογικών συμβάσεων ερ-

γασίας, των διαιτι1τικών αποφάσεων, των εσωτερικών 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΝΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΙ'ΩΤΟ) 2175 

κανονισμών προσωπικού και των εν γένει πρακτικών 

στο χώρο εργασίας ως προς τι1ν tliρηση της αρχ~iς 

τι1ς ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και την 

υιοΟέτηση Οετιιο::ών δράσεων στο πλαίσιο αυτιiς. Για το 

σκοιιό αυτόν συνεργάζεται με κάΟε αρμόδια Υπηρεσία 

συμπεριλαμβανομένων του Σ.ΕΠ.Ε. και του Οργανισμού 

Μεσολάβησης και Διαιτησίας (0.ΜΕ.Δ.), οι οποίες υπο

)'J)tούνται να αποστέλλουν σε αυτό όλα τα σχετικά 

στοιχεία, λαμβάνει δε υπ' όψιν σχετικές απόψεις, πλη-

ροφορίες Ι1 στοιχεία των κοινωνικών εταίρων. 

γ. η συλλογ1i στοιχείων και στατιστιιο::ών δεδομένων 

για τη Οέσι1 των εργαζομένων ιο::αι των δύο φύλων στην 

Ελλάδα και η παρακολούΟηση της εφαρμογής ειδικών 

Οετικών μέτρων για τι1ν προώΟηση της ισότητας ευκαι

ριών για τα δύο φύλα και τι1ν εξάλειψη των ανισοτιjτων 

στις εργασιακές σχέσει. 

δ. ι~ ενημέρωση σχετικά με τις «Καλές πρακτικές» στα 

Οέματα που ρυΟμίζει ο παρών νόμος. Για το σιο::οπό αl)

τόν, ζητούνται σχετιιο::ές πλι1ροφορίες και στοιχεία από 

Δημόσιες Υπ11pεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Διαχειριστι

κές Αρχές κοινοτικών και άλλων πόρων ή από άλλον 

αρμόδιο φορέα. 

ε. η ενημέρωση των εργοδοτών, των εργαζομένων, 

των συνδικαλιστικών και των μη κυβερ\•11τικών οργα'<ώ

σεων που ασχολούνται με τι1ν ιιροώθ11ση της ισότητας 
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μεταξύ ανδρών και γυναικών, σχετικά με τα μέτρα 11ου 

λαμβάνονται για την ισότητα των φύλων σης εργασι

ακές σχέσεις. 

Εκπρόσωπος του Τμήματος Ισότητας των Φύλων με

τ~-χει στις ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεΟνείς rnιτρο

πές και ομάδες εργασίας, σχετικά με τα αντικείμt-να 

αρμοδιότr1τάς του. 

2. Μονάδα Ανάλι1σ11ς και Τεκμηρίωσης 

Το β' εδάφιο της παραγράφου 4 του άρΟρου 2 του 

ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α ') αντικαΟίσταται ως ακολού

Οως: <<Η Μονάδα Ανάλυσι~ς και Τεκμηρίωσης {;χει ως 

έργο την παρακολοiιΟηση των πολιτικών απασχόλη

σης. κοινωνικιiς ασφάλισ11ς και ισότητας των φύλων 

και την κατάρτιση μελετών και εκΟέσεων για τα Οέματα 

αυτά και γενικώς την επιστι1μονιις1i και γραμματειαισ'1 

\)ποστήριξη ΤΟΙ) Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων για την 

προώΟ11ση του έργου του.» 

3. Γραφεία Ισότητας των Φύλων 

Στα Γραφεία Ισότητας των Φύλων που λειτουργούν 

στα Τμήματα Κοινωνιισiς ΕιιιΟεώρησης Εργασίας του 

Σώματος ΕιιιΟεωρ11τών Εργασίας του Υπουργείου Απα

σχόλησης ιςαι Κοινωνικής Προστασίας, προστίθενται και 

οι ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) η εν11μέρωση και η συνεργασία με τον Συνι\γορο 

του Πολiτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 

8 και 9 του άρΟρου 13 του παρόντος νόμου 

β) η εvημέρωσ11 του Τμιiματος lσότητας των Φύλων 

τι1ς Διεύθυνσης Ορων Εργασίας του Υπουργείου Απα

σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για Οέματα του 

παρόντος νόμου 

γ) η συνεργασία με το Τμήμα Ισότητας των Φύλων 

της ΔιεiιΟυνσι~ς Όρων Εργασίας του Υπουργείου Απσ:

σχόλ11σl]ς και Κοινωνιισiς Προστασίας, τον ΣυνlΙΎορο 

του Πολίτι1 ιςαι τη Γενικιi Γραμματεία Ισότητας, για τι1ν 

ενημέρωσ11 και για την εφαρμογti από τους Κοινωνικούς 

Επιθεωρητές Εργασίας των ρηΟμίσεων του παρόντος. 

Για το σκοπό αυτόν, τα σχετικά στατιστιιςά στοιχεία 

τηρούνται ανά φύλο. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλι1σης και Κοι

νωνικής Προστασίας μπορούν να ρυθμίζονται ειδιιςότερα 

Οέματα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του 

Υπουργείου που αναφtρονται στο παρόν άρΟρο. 

ΆρΟρο 16 

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις 

1. Η παραβίαση τι1ς κατά τον παρόντα νόμο απαγόρευ

σης διακρίσεων λόγω φύλου γεννά, εκτός των άλλων, 

και αξίωση προς πλι\ρη αποζημiωσι1 του θύματος, 11 

οποία Οα καλύπτει τι1ν υλική ιςαι ηθική βλάβ11 και κάΟc 

Οετική 1\ αποΟετιΚΙί ζημία. Οι διαφορές της παρούσας 

παραγράφου εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των ερ-
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Ύατικών διαφορών. 

2. Η παραβίαση της κατά τον παρόντα νόμο αιια

Ύόρευσης δια.κρίσεων λό-yω φύλου αιιό πρόσωπο που 

ενεργεί ως εργοδότης ή από τον ασκούντα το διευθυ

ντικό δικαίωμα •i ειcιιρόσωπο 1i προστηΟέντα υπ' αυτών, 

κατά τη σύναψη 1i άρν11ση σύναψ11ς εργασ1ακ1\ς σχέσης 

1\ κατά τη διάρκεια, λειτουργία, εξέλιξη ιj λύσ11 αυτ1\ς, 

συνιστά παραβίασιι της εργατικι\ς νομοΟεσίας και κατά 

τ11ν έννοια του άρΟρου 16 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Λ ') 

όπωζ ισχ;ύει, Ύια την οποία cπιβάλλοντα.ι οι προβλεπό

μενες στο άρΟρο αυτό διου.."ητικές κυρώσεις σύμφωνα 

με τα κριτήρ1α της παραγράφου 3 αυτού. 

3. Η παραβίαση της κατά τον παρόντα νόμο απι:ιγό

ρευσης διακρίσεων λόγω φύλου συνιστά πειΟαρχικό 

παράπτωμα υπαλλήλου κατά τι1ν έννοια του άρΟροι) 

107 παρ. Ι του Υπαλληλικού Κ6Jδ1κα, όπως ισχύει. 

4. Όποιος τελεί την πράξ11 της παραγράφου Ι του 

άρΟρου 337 του Ποινικού Κώδικα, εκμεταλλευόμενος την 

ερΎασιακ1\ Οtση του παΟόντος ή τη Οέση προσώπου που 

έχει ενταχΟεi σε διαδικασία αναζήτησης θέσης εργα

σίας διώκεται κατ' t,.:λ11011 και τιμωρείται με φυλά~-ι011 

από έξι (6) μήνες μέχρι τρία (3) έτη και με χρηματική 

ποινή τουλάχιστον χιλίων ( 1.000) ευρώ. 

Άρθρο 17 

Βάρος απόδειξης 

Όταν ένα πρόσωπο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρ-

μογ~iς του παρόντος νόμου ισχυρίζεται ότι υφίσταται 

μεταχείριση που ενέχει διάκριση λόγω φύλου, κατά τις 

ανωτέρω διατάξεις, και επικαλείται, ενώπιον δικαστι1ρί

ου 1\ άλλης αρμόδιας αρχiις. Ύεγονότα ή στοιχεία από 

τα οποία πιΟανολοyείται άμεση iΙ έμμεση διάκριση λόγω 

φύλου, ιi ότι εκδηλώΟιικε σεξοuαλιΚΙj 1\ άλλl) παρενό

χληση κατά την έννοια του παρόντος νόμου, ο καΟ' ου 

φέρει το βάρος να Οεμελιώσει στο δικαστιjριο ί1 σε άλλη 

αρμόδια αρχ1\, ότι δεν υπήρξε παραβίασ11 της αρχ1'1ς τ11ς 

ίσης μεταχείρισ11ς ανδρών και γυναικών. 

Η ανωτέρω ρύΟμιση δεν ισχ;ύει στην ποιν1ΚΙi δ~αδι

κασία. 

ΆρΟρο 18 

Κοινωνικός διάλογος 

Ι. 11 Πολιτεία ενΟαρρύνει το διάλογο μεταξύ των κοι

νωνικών εταίρων, με σκοπό τι1ν προαγωγή της αρχής 

της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απα

σχόλησ11 και την εργασία, σύμφωνα με τον παρόντα 

νόμο. 

2. Η Οικονομική και ΚοινωνιΚΙj Επιτροπή, στο πλαί

σιο τι1ς αποστολής της Ύια τι1 διεξαγωγιj κοινωνικού 

διαλόγου για τι1 γενιισi πολιτική της χώρας και ειδικό

τερα για Οέματα κοινωνικής πολιτικής, ενΟαρρύνει το 

2176 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΗΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΙΈΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 
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διάλογο με τις οργανώσεις - μέλη της, με σκοπό την 

C\'tjμέρωση, ι:υαισΟ11τοποίηση και LΎεργό συμμετοχιί 

τους στην προώΟηση της αρχιjς της ίσης μεταχείρισης, 

σύμφωνα με τοuς σκοπούς και κατά τις διατάξεις το11 

παρόντος νόμΟΙ). 

λρΟρο 19 

ΠεριοδιΚΙj tΎt]μι1ρ(ι)ση της Επιτροπί1ς 

Ο Υποl)ργός Απασχόλ11σ11ς και Κοινωνικής Προστα

σίας κοινοποιεl στην ΕυρωπαtΚΙj Επιτροπή τα κείμενα 

των νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων με τα μέτρα 

που έχουν Οεσπισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 

άρθρου 141 τι~ς ΣΙ)νΟήιa1ς, καΟώς και εκθέσεις για την 

εφαρμογή τοuς, α\•ά τετραετία. 

Άρθρο 20 

Καταργούμενες διατάξεις 

ι. Από τι1ν έναρξη ισχύος του παρόντος \•όμοl) καταρ

γείται κάθε γε\•ικιί 1j ι:ιδικtj διάταξη \•όμων, διαταγμάτων, 

υπουργικών αποφάσεων, εσωτερικών κανονισμών επι

χειρήσεων πΟΙ) έχουν ισχύ νόμου ή κανονιστικής πρά

ξης, καθώς και διατάξεις που ρυθμίζουν την άσκηση 

ελευΟέριου επαγγέ).ματος ή ανεξάρτητης δραστηριό

τητας, εφόσον αντiκεινται στις διατάξεις του παρό,•τος 

νόμου. 

2. Από τψ έναι>ξ•1 ισχύος του παρόντος νόμοl) καταρ

γούνται, επίσιις, όροι σl)λλογικών συμβάσεων φγασiας 

ή άλλ(J)ν σl)λλογικών σομφωνιών, διαιτητικών αποφάσε

ων του ν. 1876/1990, εσωτερικιί>ν κανονισμών επιχειρίι

σε<ι>ν ή εκμεταλλεύσεων συμβατιΚΙjς ισχύος, καΟώς και 

ατομικών συμβάσεων εργασίας, εφόσον αντίκεινται στις 

διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 21 

Στο άρΟρο 1 του ν. 1387/1983, όπως τροποποιήΟ11κε 

και ισχύει, προστiΟεται τρίτη παράγραφος, η οποία έχει 

ως εξής: 

«3. Για τον 11πολογισμό του αριθμού των απολύσεων 

που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του πα

ρόντος άρθρου, όλοι οι τρόποι λήξ11ς της σύμβασ11ς 

ε.ργασίας που γiνονται με πρωτοβουλία του εργοδότη 

για έναν ή περισσότερους >.όγοuς, οι οποίοι δεν έχουν 

σχέση με το πρόσωπο το>ν εργαζομένων, εξομοιώνονται 

με τις απολύσεις, Ι)Πό τον όρο ότι οι απολύσεις ε(\•αι 

τοl)λάχιστον πίΎτε.» 

λρΟρο 22 

Τα άρΟρα 7 και 9 του ν. 1483/ 1984 (ΦΕΚ 153 Α'), όπως 

ισχύοl)ν, έχουν εφαρμογή και στους μερικώς απασχο

λούμενους. 

Άρθρο 23 

Η διαδικασία αδειοδότησ11ς Ο>.υμπιακών Εγκαταστά

σεω\' που προβ>.tπεται στο άρΟρο 1 του ν. 3342/20θ5 

εφαρμόζεται και για τις εν γένει εγκαταστάσεις του 
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Ολυμπιακού Χό~ριού. 

ί\ρΟρο 24 

Έναρξη ισχύος 

11 ισχιiς του παρόντος νόμοι~ αρχίζει από τη διιμο

σίεuσή του στην Εφιιμερίδα της Κυβερνιίσεως, εκτός 

εάν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του παρό

\'ΤΟς νόμου. 

Παραγγ(:λλομε τη διιμοσίευσιι του παρόντος στην 

Εφημερίδα της Κυβερνιίσεως και την εκτέλεσιj του ως 

νόμου του Κράτους. 

ΑΟίινα, 6 Σεπτεμβρίου 2006 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙΑΣ 

ΚΑΡΟΑΟΣ ΓΡ. ΠΑ ΠΟΥ ΑΙΑΣ 

OJ ΥΠΟΥΡΓΟr 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣlλΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Π. ΙΜ Υ ΛΟΙJΟΥ ΑΟΣ Γ. λλΟΓΟΣΚΟΥΦΙiΣ 

Π EPffiAAAONTOΣ ΧΩΡΟΤ ΛΞΙΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΙΜΟΣ ΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Γ. ΣΟΥΦΑΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΛΣΧΟΛΙΙΣΙΙΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΙΙΣ Π.ΡΟΣΤΑΣΙΑΣΣ 

Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΒΣ 

ΔJΚΑΙΟΣΥΝRΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑ ΥΤΙΑ(ΑΣ 

Α. ΠΑΠλλΗΓΟVΡΑΣ Κ. ΚΕΦΛΑΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΘεωpιjΟηκε και τέΟηλ·ι: ιι ΜεγfJλη Σφραγίδα του 

Κράτους. 

ΑΟήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 

ο εnι ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΙΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

Α. ΠΑΠΑΑΙΙΓΟΥJ'ΑΣ 

2178 ΕΦΙΙΜΕΡΙΣ ΤΒΣ ΚΥUΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΙΈΥΧΟΣ ΙΙΡΩΊΌ) 

AflO 'ΙΌ ΕθΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 " FΛΧ 210 52 21 004 

*0100 1911 109060008* ΗΑΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http ://\Y\Y\ Y.ct.gr - c-ιn1ιll : \VCbnιastcr@cl.gr 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3304/2005-ΦΕΚ: 16/Α ( 27/01/2005) 

Εφαρμογίι nις αρχής τιις ίσιις μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εΟνοτικής 

καταγωγής, θρησκευτικών ή άλ>.ων πεποιθιίσεων, αναπηρίας, ιιλικ(ας ή γt\·ετιίcnου 

προσανατολισμού. 

Ο ΙlΡΟΕΔl'ΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ/ΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλ1] : 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝ!ΚΕΣ ΔΙΛΤΑΞΕΙΣ 

ΆρΟρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι 11 Οέσιιιση του Ύενικού ιιλαισίου ρυΟμίσεως Ύια την 
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καταπολέμιιση των διακρίσεων λόγω φυλετUίής 1j εΟνοτυcί\ς καταγωyιjς καθώς και για την 

καταπολtμηση των διακρίσεων λόγω Ορησκευτικών ιj άλλων πεποιΟήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

γενετιjσιου προσανατολισμού στον τομι:α η1ς απασχόλησης και της εργασίας, σUμφωνα μι: τις 

Οδηγίες 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 2911ς Τουνίου 2000 και 2000178/ΕΚ του Συμβουλίου της 

2711ς Νοεμβρίου 2000, ώστε να διασφαλίζεται 11 εφαρμογ1i της αρχr\ς της ίσης μεταχεfρισrις. 

ΆρΟρο 2 

Η αρχι\ της ίσης μεταχείρισης 

ι. Απαγορεύcται 11 άμεση ί1 έμμεσrι διάκριση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται 

στο άρΟρο 1. 

2. Ως διάκρισ11 νοείται και η παρενδχλ11σ111\ κάθε άλλ11 προσβλητικίι ενέργεια, η οποία 

εκδηλώνεται με αvεπιΟύμητη συμπεριφορά που σχετίζεται με έναν από τους λόγους του 

άρΟρου 1 και έχει ως σκοπό 1; αποτέλεσμα την προσβολιi τ11ς αξιοπρέπειας προσώπου και 

τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχΟρικοiι, εξευτελιστικού, ταπεινωτ~κού ιj επιΟετικού 

περιβάλλοντος. Κατά την εξειδίκευση τιις έννοιας της παρενόχλησης λαμβά\ΙΌνται υπόψιι 

και τα χρ11στά και συναλλακτικά 1jΟη. 

3. Ως διάκριση νοείται επίσ11ς οποιαδiμιοτε εντολή για τ11ν εφαρμογί1 διακριτιrαjς 

μεταχείρισης σε βάρος προσώπου για οποιονδιiποτε από τους αναφερόμενους στο άρΟρο 

Ι λόγους. 

ΚΕΦΑλλΙΟ ΔΕΥΊΈΡΟ 

ΙΣΗ ΜΕΤ ΑΧΕ!ΡΙΣΗ ΑΝΕ.ΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥ ΛΕΠΚΗΣΗ εΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑ ΤΑΓΩΓΗΣ 

ΆρΟρο 3 

Η έννοια των διακρίσεων 

Ιlροκειμένου για δ1ακρίσεις ι:Vεκα φιιλετικί1ς 1; εΟνοτικ1iς καταγωγιiς: α) Συντρέχει άμεσ11 

διάκριση, όταν, για λόγους φυλcτιΚΙjς ή εΟνοτικής καταγωγής, ένα πρόσωπο υφίσταται 

μεταχείριση λιγότερο ευνοϊΚΙ\ από αυτήν της οποίας τυγχάνει, ί-τυχε ι\ Οα ετιίγχανε άλλο 

πρόσωπο, σε ανάλογη κατάσταση.β) Συντρέχει έμμεση διάκριση, όταν μία εκ πρώτης όψεως 

ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική μπορεί να Οέσει πρόσωπα ορισμένης φυλετικής ή 

εθνοτικiις καταγωγής σε μειονεκτικ1'1 θέση συγκριτικά με άλλα πρόσωπα, εκτός εάν η διάταξ1~, το 

κριηjριο ιi 11 πρακτική αυτή δικαιολογείται αντικειμενικά από έναν Οεμιτό σκοπό και τα μέσα 

ι.-πίτευξ1'1ς του είναι πρόσφορα και αναγκαία. 

ΆρΟρο 4 

11 εδίο εφαρμογί1ς 

1. Με την επιφύλαξ11 της παραγράφου 2 του παρόντος και του άρΟρου 5, οι διατάξεις του 

παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό 

τομέα όσον αφορά: 

α) τους όρους πρόσβασ11ς στ~1ν εργασία και τιιν απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων 

των ιφιτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα ωιό τον κλάδο 

δραστηριότφας και σε όλα τα επύιεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους 

υmιρεσιαΚΙjς και επαγγελματιΚΙ\ς εξέλιξιις, 

β) την πρόσβαση σε όλα τα είδη και όλα τα επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, 

επαyγελματικiις κατάρτισης, επιμόpφωσ11ς και επαyγελματικοίι αναπροσανατολισμού, 

συμπεριλαμβανομένης τιις απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής εμπ.ειρίας, 

γ) τους όρους και τις συνθιiκες εργασίας και ωιασχόλ11σης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

που αφορούν τις απολύσεις και τις αμοιβές, 

δ) την ιδιότητα του μέλους ιc:αι τη συμμετοχιΊ σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών 1Ί σε 

οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που 

απορρέουν από τη συμμετοχiι σε αυτές, 

ε) την κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνιι>ής ασφάλισης και της 

υγειονομικ1jς Πf.ρίΟαλψης, 

στ) τις κοινωνικf.ς παροχές, 
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ζ) την εκιιαίδευση, 

η) την πρόσβαση στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίΟεvιαι 

(συναλλακτικά) στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγης. 

2. Οι διατάξεις του παρ6ντος κεφαλαίου δεν εφαρμ(!ζονται στις περιπτώσεις που 

προβλέπεται διαφορετικιi μεταχείρισι1 λόγω ιθαγένι:ιας και δεν θίγουν τις διατάξεις που 

ρυθμίζουν τι1ν είσοδο και την παραμονή υπηκόων τρίτων χωρών ιi ατόμων άνευ 

υπηκοότιιτας στην επυφάτεια, οιίτε τη μεταχείριση που συνδέεται με τη νομική 

κατάστασιi τους <ι>ς ιΟαyενών τρίτων χωρών ιi ατόμων άνευ ιθαγένειας. 

Άρ0ρο5 

Ουσιαστικι'.ς και καθοριστικές επαγγελματικές προΟΠοθέσεις 

Κατά παρέιςκλιση των άρθρων 2 παράγραφος J και 3, δεν συνιστά ανεπίτρεπτι1 διάκριση 11 

διαφορcτικιi μι.-ταχείριση που βασίζεται σε χαραιm1ριστικό σχετικό με τη φυλετικιi ιi ι:Ονοτικ11 

καταγωγή, το οιιοίο, )jyyω της φιίσης ιi του πλαισίου των συγκεκριμι.'νων επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων, αποτελεί ουσ1αστιιςi1 και καΟοριστιισi επαγγελματική ιφοϋπόθεση και εφόσον ο 

οικείοι; σκοπός είναι θεμιτός και η προΟπόΟεση ανάλογι1. 

Άρ0ρο 6 

Θετικ11 δράση 

Δεν συνιστά διάκριση η λιjψη ή η διατιiρηση ειδικών μέτρων με σκοπό την πρόληψι1 ή την 

αντιστάθμιση μειονεκτημάτων, )jyyω φυλετικιiς i1 εθνοτι~.-ής καταγωγιjς. 

ΚΕΦΑλλlΟ ΤΡΙΤΟ 

ΙΣJΙ Μ[ΠΑΧΕlΡlΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΙΙΤΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΠΚΩΝΗ ΑΛΛΩΝ ΠΈΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, 

ΙΙΛΙΚ!ΑΣΉ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΛΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΙΙΣΕΡΓΑΣIΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΛΠΛΣΧΟΛΙΙΣΙΙΣ 

ΆρΟρο 7 

Η έννοια των διακρίσεων 

1. Προκειμένου για διακρίσεις )jyyω θρι1σκευτικών •i όJ.λων πε~ωιθήσεων, αναπηρίας, ηλ.ικlας 

ή γενετi1σιου προσανατολισμοιί, στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης: 

α) συντρέχει άμεση διάκριση, όταν, για έναν από τους λόγοιις αυτοιίς, ένα πρόσωιιο 

υφίσταται μεταχείρισι1 λιγότερο ευνο'(κί1 από αυτήν της οποίας τυγχt1νει, έτuχε ιj θα ετιίγχανε 

άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση. 

β) συντρι-χει έμμεσι1 διάκριση, όταν μια φαινομενικά ουδέτερι1 διάταξη, κριτιjριο ιi πρακτική 

μπορεί να Οέσει πρόσωπα ορισμένων θρησκευτικών ή όJ.λων ~α:ποιθiισεων, ορισμένης 

αναπι1ρlας, μιας ορισμένης ηλικlας ή ενός ορισμένου γενετήσιου ιιροσανατο>.ισμοιί, σε 

μειονεκιικί1 Οέση συγκριτικά με άλλο πρόσωπα. Δεν συνιστά ανεπίτρεπτη έμμεση διάκριση 

τέτοια διάταξη, κριτι'1ριο •i πρακτικιj, όταν δικαιολογείται ανιικειμενικά από έναν θεμιτό σι<:οπό 

ι.:αι τα μέσα επ!ιευξής του είναι πρόσφορα και αναγκαία ιi όταν αφορά άτομα με αναπι1ρία και 

μέτρα που λαμβάνονται υπέρ αυτών, σιίμφωνα με το άρΟρο 1 Ο του παρόντος και το άρΟρο 

21 παράγραφος 6 του Συντάγματος. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θίγουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την 

τι'1ρ11ση τι1ς δημόσιας ασφάλειας, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, τι1ν πρόληψη 

ποινικών παραβάσεων, την προστασία τι1ς υγείας και την προστασία των δικαιωμάιων και 

ι;λευΟεριών των άλλων. 

ί\ρΟρο 8 

Πεδίο εφαρμΟΎtiι; 

Ι . Με τι1ν επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του άρθρου τούτου και του άρθρου 9, η 

κατά τον παρόντα νόμο αρχή της ίσ11ς μεταχείρισης ανcξαρτήτ<ι>ς θpι1σκευτικών ή άλλων 

πcποιΟήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατο>.ισμοιί στον τομέα της 

εργασίας και τι1ς απασ-ι.όλησης εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα. όσον αφορά: 

α) τους όρους πρόσβασης στι1v φγασία και τι1ν απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων 
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των κριτηρίων επιλογ1jς και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο 

δραστηριότ11τας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικτiς ιεραρχίας, καΟώς και τους όρους 

υπηρεσuικής και ειιαγγελμαnΚljς εξέλιξης, 

β) την πρόσβαση σε όλα τα είδ11 και όλα τα επίιιεδα επαγγελματικού προσαναιολισμού, 

επαγγελματικής κατάρτισης, επ~μόρφιοοης και επαγγελματικού αναπροσανατολ1σμοiι, 

συμπεριλαμβανομέν11ς τι1ς ωιόκτησ11ς πρακτικ1jς επαγγελματιΚljς εμπειρίας, 

γ) τους όρους και τις συνΟιjκες εργασlας και απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών 

που αφορούν τις απολύσεις και τις αμοιβές, 

δ) τι1ν ιδιότητα του μέλους και τι1 συμμετοχιj σε οργάνωση εργαζομiνων ή εργοδοτών 1j σε 

οποιαδτjποτε επαγγελματική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που 

απορρέουν από τη συμμετaχή σε αυτές. 

2. Οι διατάξεις τοιι παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις ποιι 

προβλέπεται διαφορcτικ1j μεταχcίρισ11 λόγαι ιθαγένειας και δεν Οίγουν τις διατάξεις που 

ρυΟμίζουν την είσοδο και την παραμονή ιΟαγενών τρίταιν χωρών ιj ατόμων άνευ 

ιΟαγtνειας στην επικράτεια, ούτε τη μεταχεiριση που συνδέεται με τη νομική κατάστασή 

τους ως ιθαγεν61ν τρίτων χωρών ή ατόμων άνευ ιΟαγl:νειας. 

3. Η κατά τον παρόντα νόμο αρχή τ11ς ίσης μεταχείρισ11ς ανεξαρτήτως θρησκευτικών 1j 

άJJ.ιiJν ιιε.ποιΟί1σεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού δεν εφαρμόζεται 

στις πάσης φύσεως παροχές που προσφέρουν τα δημόσια συστήματα ιj τα εξομοιούμενα 

προς τα δημόσια, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συστημάτων κοινωνικιjς 

ασφάλισ11ς ή πρόνοιας. 

4. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται στις ένοπλες δυνάμεις και τα 

σώματα ασφαλείας, καΟόσον αφορά σε διαφορετική μεταχείρισ11 λόγω ηλικίας ή 

αναπηρίας σχετικ1jς με την Υπηρεσία. 

ΆρΟρο 9 

Ειιαγγελματικές απαιτi1σεις 

1. Κατά παρέκκλισ11 των άρθρων 2 παράγραφος 1 και 7 παράγραφος 1, δεν συνιστά 

ανcπlτρεπτ11 διάκριση 11 διαφορετική μεταχcίρισι1 ποιι βασίζεται σε χαρακτηριστικό 

σχετικό με τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την ηλιι..-ία, αναπ11ρία ή το γενετ1jσιο 

προσανατολισμό, το οποίο, λόγο> της φύσης των σuγκεκριμένων επαγγελματικιi)ν 

δρασrι1ριοτήτων iJ του πλαισίου εντός του οποίου αυτές ασκούνται, αποτελεί ουσιαστικ1j 

και καΟοριστικ1'1 επαγγελματικ1i προUπόΟεση και εφόσον ο οικείος σκοπός είναι Οεμιτός και 

η .ιιροΟιιόθεση ανάλογ11. 

2. Η διαφορετικιj μεταχείριση ποι> r.δράζεται στις Ορησκευτικές ή άλλες πεποιΟiισεις ενός 

προσώπου δεν συνιστά διάκριση, όταν, λόγω της φύσης των εν λόγω δραστηριοτήτων ιj 

του πλαισlου εντός του οποίου ασκούνται, οι πεποιΟiισεις αυτές αποτελούν οιισιώδη, 

θεμιτή και δικαιολογημένη επαγγελματιι..-ή απαίτι1σι1.Ο παρών νόμος δεν Οίγει 

υφιστάμενες διατάξεις και πρακτικές που αφορούν σε επαγγελματικές δραστηριότητες 

στο πλαίσιο των εκκλησιών, καθιi>ς και οργανώσεων 1j ενώσεων, η δεοντολογία των 

οποίων εδράζεται σε Ορησκευτικές ή άλλες πεποιθιjσεις. Αυτιj η διαφορετική μεταχείριση 

ασκεiται τηρουμέν~~ν των γενικών αρχ.61ν τοu κοινοnκού δικαίου και δεν μπορεί να 

αιτιολογεί διάκριση η οποία βασίζεται σε άλλους λόγους. Δεν θίγεται επίσης το δικαίωμα 

των εκκλιισιών ιj άλλ61ν δημόσιων ti ιδιωτικών οργανισμών, των οποίων η δεοντολογία 
εδράζεται σε Ορησι..τυnκές ί1 άλλες πεποιθήσεις, να αιιαιτούν αιιό τα πρόσωπα που 

εργάζονται για λογαριασμό τους συμπεριφορά καλιjς πίστης και συμμόρφωσης προς τη 

δεοντολογία τοι~ς. 

ΆρΟρο 10 

Εύλογες προσαρμογές γιατα άτομα με αναπηρία 

Για την τiιρηση τιις αρχί1ς της ίσ11ς μεταχείρισης tvαντι ατόμων με αναπ11ρία, ο εργοδότης 

υποχ.ρεώνεται στη λιjψη όλιiιν των ενδεδειγμένων κατά περίπτωσιι μέτρων, προκειμένου τα 
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άτομα αυτά να f:χουν δυνατόnιτα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτ1ίν >rαι να 

εξελίσσονται, καθώς >rαι δυνατότητα συμμετοχ1'1ς στην επαγγελματιΚ1i κατάρτιση, εφόσον τα 

μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. Δεν Θεωρείται 

δυσανάλογη η επιβάρυνσιι, όταν αντισταθμίζεται από μέτρα προστασίας που λαμβάνονται στο 

πλαίσιο άσκι1σης nις πολιτιΚ1jς υιιέρ των ατόμων με αναπηρία. 

Άρθρο 11 

Δικαιολογ11μένη διαφορι:τικιi μεταχείριση λόγω ηλικίας 

Ι . Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 παρ. 1 δεν συνιστά διάκριση ιι διαφορετι>r1i μcταχcίρισ11 

λόγω 11λικίας, εφόσον η μεταχείριση αυτιi προβλέπεται στο νόμο προς εξυπηρέn]ση 

σκοπών nις πολιτι>r1jς τιις απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και της επαγγελματιΚ1jς 

κατάρτισης, τα δε μέσα επίτευξης των σκοπών αυτών είναι πρόσφορα και αναγκαία. Αυτή 

η διαφορcτικιi μεταχcίρισ11 μπορεί ιδίως να περιλαμβάνει: 

α) την >rαθιtρωση ειδικών συνΟι1κών τόσο για την πρόσβασιι στην απασχόλιιση ιςαι τι1ν 

επαγγελματικιi κατάρτιση, όσο για την απασχόλ11ση και εργασία, συμ~ριλαμβανομένων των 

όρων απόλυσης και αμοιβ1jς, για τους νέους, τους ηλοοωμένους και τους εργαζομένους που 

συντηροiιν άλλα πρόσωπα, προκειμένου να εΙJνοείται η επαγγελματική τους ένταξη ή να 

εξασφαλίζεται η προστασία τους, 

β) τον καθορισμό ελάχιστων ορίων ηλικίας, επαγγελμαnκής εμπεφίας ιj αρχαιότητας στην 

απασχόληση για την πρόσβαση σε αυτήν ή σε ορισμένα πλεονε1.."Τήματα που συνδέονται με 

την απασχόληση,γ) τον καθορισμό ανώτατου ορίου ηλικίας για τι1ν πρόσληψη, με βάση τι1ν 

απαιτούμεν11 κατάρτισ11 για τι1 συγκεκριμέν11 θέση εργασίας ή την ανάγκη εύλογης περιόδου 

απασχόλιισης πριν από τι1 συνταξιοδότι1σ11. 

2. Κατά παρέιcκλιση του άρθρου 7, δεν συvtστά διάκριση λόγω 11λικίας, όσον αφορά στα 

επαγγελματικά συστιίματα κοινωνι1..i1ς ασφάλισι"tς, ο καθορισμός ηλικίας για την ένταξη ιi 

την αποδοχί1, σε παροχές συνταξιοδότησψ; ή αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένου και του 

καθορισμού για τα καΟcστώτα αυτά διαφορετιι.:ού ορίου ηλικίας για εργαζόμενους 1'1 για 

ομάδες ιi κατηγορίες εργαζομένων και της χρήσης στο πλαίσιο των συστ11μάτων αυτών 

φιτηρίων ηλικίας στους αναλσyιστιι.:ούς υπολογισμούς, υπό τον όρο ότι αυτό δεν 

καταλιiγει σε διακρίσεις λόγω φύλου. 

ί\ρΟρο 12 

ΘcτtΚ1i δράση και ειδικά μέτρα 

____ Ι. Δεν συvtστά διάκρισι1 ι1 λιίψι1 ιί η διαnίρι1σι1 ειδικών μέτρων με σκοπό την πρόληψι11ί 

την αντιστάθμιση μειονε~..-τημάτων, λόγω Ορησκcυτικών ή άλλων ιιtποιθ1iσεων, 

αναπηρίας, ηλικίας 1i γενετ~jσιου προσανατολισμού. 

2. Δεν συνιστά διάκριση , όσον αφορά στα άτομα με αναπι1ρία, 11 θέσπιση 1j η διατ1jρησ11 

διατάξεων που αφοροlίν στην προστασία τιις υγείας και της ασφάλειας στο χώρο 

εργασίας 1i μέτρων 1t0υ αποβλbουν στ11 δημιουργία ή τη διατιjρηση ιφοΟποθέσεων 1i 

διευκολύνσεων για τη διαφύλαξη ή την ενθάρρυνση της ένταξιiς τους στην απασχόλφη 

και τ11ν εργασία. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ ΤΕΤ ΑΡΤΟ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Άρθρο 13 

Παροχ1j προστασίας 

Ι. Σε περίπτωση μη τι\ρησψ; τι1ς αρχής της ίσης μεταχείρισης στο πλαίσιο διοικψι~..,iς 

δράσ11ς, παρf:χεται στον βλαπτόμενο, πέραν τιις δικαστιΚ1\ς προστασίας, προστασία και 

~.:ατά τα άρθρα 24 έως και 27 του Κώδικα Διοικηn1..-ής Διαδικασίας (ν. 269θ/Ι 999 ΦΕΚ 45 

Α-). 

2. 11 λιjξ11 της σχέσrις, στο πλαίσιο της οποίας συντελi.στηκε η προσβολή, δεν αποκλείει την 

προστασία από παραβίασ11 της αρχιiς της ίσ11ς μεταχείρισης.3. Νομιι.:ά πρόσωπα τα οποία 

f:χουν σκοπό τ~ι διασφάλlση της τι\ρησιις τιις αρχι\ς τι1ς ίσιις μεταχε(ρισιις ανι:ξαρτιjτως 
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φολcτικ1jς i1 εΟνοτικ11ς καταγωyί1ς, Ορησκευτικών 1\ άλλων πεποιΟί1σεων, αναπηρίας, 

11λικίας ti γενετιjσιου προσανατολισμού μπορούν να αντιπροσωπεύουν τον βλαπτόμενο 

ενώπ1ον των δucαστι1ρίων και να τον εκπpοσωιι:ούν ενώπιον οποιασδ1\ποτε διοικητιΚΙjς 

αρχής ή διοικητικού οργάνου, εφόσον ιφοηγουμtνως παρασχεθεί η συναίνεσή του με 

συμβολαιογραφικό ι'γyραφο ή ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο Οα φέρει Οεώρηση του γν11σίου 

της υπογραφιjς. 

ΆρΟρο 14 

Βάρος αποδεiξεως 

1. Όταν ο βλαnτόμcνος προβάλλει ότι δεν τηρήΟηκε η αρχιj τι1ς ίσης μεταχείρισης και 

αποδεικνύει ενιί~πιον δικαστ~1ρίου 1\ αρμόδιας διοικητικι\ς αρχιjς πραγματικά γεγονότα από 

τα οποία μπορεί να συναχθεί άμεσ11 1\ έμμεση διάκριση, το αντίδιl(ο μέρος φέρει το βάρος 

να αποδείξει στο δικαστήριο, 1\ η διοικητικ1j αρχι\ να Οεμελιώσει, ότι δεν συνι:ιρεξαν 

πι:ριστάσεις που συνιστούν παραβίαση της αρχi1ς αυτί1ς. 

2. 11 ρύΟμιση της ανωτέρω παραγράφου δεν ισχύει στ~1ν ποινιl(ή δίκη. 

3. 11 ρύΟμιση τικ παραγράφου 1 ισχύει και στην χερίπτωση τ11ς παραγράφου 1 του 

προηγούμενου άρΟροο. 

ΆρΟρο 15 

Προστασία έναντι αντιμέτρων 

11 κατά το άρΟρο 13 προστασία καταλαμβάνει και απόλυση ή δυσμενή, εν γένει, μεταχείριση 

προσώπου, 11 οποία εκδηλώνεται ως αντίμετρο σε καταγγελία ιj αίτι1μα παροχιjς έννομι1ς 

προστασίας, για τη δtασφάλιση η\ρησ11ς της αρχ~\ς τι1ς ίσης μεταχείρισι1ς. 

Άρθρο 16 

Ποινικές ιαιρώσεις 

1. Όποιος παραβιάζει την ι<ατά τον παρόντα νόμο απαγόρευση τι1ς διακριτικ1\ς μεταχcίρισι1ς 

για λόγοιις εθνοτιl(ής ή φυλετιΚΙ\ς Ι(αταγωy1jς ι\ Οριισκcυτιl(ών iι άλλων πεποιΟήσεων, 

αναιιι1ρίας, ηλικίας ι\ γενετι\σιου προσανατολtσμοu, Ι(ατά ηι συναλλακτιl(ή διάΟεση 

αγαΟών 1j προσφορά uπηρεσιών στο Ι(Οινό τιμωρείται με φυλάι<ιση έξι (6) μηνών μέχρι 

τριών (3) ετών και με χρι1ματικιj πο1νί1 χιλίων ( 1.000) έως πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 

2. Το άρ()ρο 3 του ν. 92711979 (ΦΕΚ 139 Α-) καταργε{ται. 

ί\ρΟρο 17 

Διοικιιτικές κ1>ρώσr.ις 

11 ιταραβίαση η1ς Ι(ατά τον παρόντα νόμο απαγόρευσιις τι1ς διακριτικι'1ς μεταχείρισης από 

πρόσωπο ιιου ενεργεί ως εργοδότης, κατά τη σύναψι1 ί1 άρνηση σύναψιις εργασιαΚ1\ς σχtσι~ς ιj 

στη διάρκεια, λειτουργία, εξέλιξη ί1 λύση αυτής, συνιστά παραβίαση τι1ς εργατ1Ι(ής νομοθεσίας και 

κατά τιιν έννοια του άρΟρου 16 παράγραφος 1 εδάφιο Α-του ν. 2639/1998( ΦΕΚ 205 Α-), όπως 

ισχύει, για την οποία επιβάλλεται το προβλεπόμενο από αυτιjν τη διάταξη πρόστιμο. 

ΚΕΦΛλλΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧCΙΡ!ΣΗΣ 

ΆρΟρο ιs 

Κοινωνικός διάλογος 

11 Οικονομιl(ή και Κοινωνιl(ή Επιτροπή του ν. 2232/ 1994 (ΦΕΚ 140 Α-), στο πλαίσιο της 

αποστολι\ς της για τη διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου για τη γενιl(ή πολιτιl(ή τι1ς Χώρας και για 

Οέματα κοινωνιι.."iις πολιτιΚΙ\ς: 

α. Συντάσσει ετι\σια έκΟεση, η οπ.οία Ι(αταγράφει τις εξελίξεις ως προς την εφαρμοyiι του 

παρόντος νόμου, με ιδιαίτερη αναφορά στους χώρους εργασίας. 

β. ΑπcuΟύνει προτάσεις στι1ν Κuβέρνι1ση και τους κοινωνικούς εταίρους για την προώθι1ση των 

αρχών της ίσης μεταχcίρισιις, καθώς και τη λήψΙJ μέτρων κατά των διακρίσεων. 

γ. Εν()αρρύνει το διάλογο με ανnπροσωπειmκές οργανώσεις και εν γένει με μη ιαιβερνητικές 

οργανώσεις, οι οποίες ί-χ.ουν ως καταστατικό σκοπό την καταπολέμι1ση των διακρίσεων για 

λόγο1>ς φ1>λετιΚΙjς ί\ εΟνοτικι\ς καταγωγιjς, Ορησκcυτικών 1\ άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
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ηλικίας 1·1 γενευiσ1οu προσανατολισμού ___ _ 

δ. Μεριμνά για την ευρύτερ11 δ11μοσ1ότητα της σχετικής νομοΟεσίας και των μέτρων, που 

λαμβάνονται σε &Ονικό ιi τοπικό επίπεδο, για τιιν προώΟηση των σκοπών του παρόντος νόμου. 

ΆρΟρο 19 

<Ι>ορείς προώΟι1σης τιις αρχιjς τιις iσιις μεταχείρισης 

1 . Φορέας προώ011σι1ς τι1ς αρχιiς της ίσιις μειαχείρισης σιις περιπτώσεις που αυτιi 

παραβιάζεται από δημόσιες υπ:ηρεσίες είναι ο Σuνiιγορος του Πολίτη. Ως δημόσιες 

υπιιρεσίες νοούνται οι αναφερόμενr.ς στο πρώτο εδάφιο του άρΟρου 3 του ν. 3094/2003 

(ΦΕΚ 10 Α-). 

2. Φορέας προώΟιισιις τι1ς αρχής τιις ίσιις μεταχείρισιις στις περιπτώσεις που αuτι] 

παραβιάζεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα πέραν εκείνων ιιου αναφέρονται στι1ν 

πρώτη παράγραφο, και με την επιφύλαξ11 της επόμενι1ς παραγρόφου, είναι η 

συνιστώμενη με το άρΟρο 21 Επιτροπή Ίσι1ς Μεταχείρισης. 

3. Στον τομέα απασχόλησης και εργασίας, φορέας προώ011σι1ς της αρχιjς της ίσης 

μεταχείρισης στις περιπτώσεις που αυnι παραβιάζεται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

πέραν εκείνων που αναφέρονται στι1ν πρώτη παράγραφο είναι το Σιί)μα Επιθεώρησι1ς 

Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Κατά την άσκφη των αρμοδιοτι\των του Σ.ΕΠ.Ε., ως φορtα 

προώΟησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, εφαρμόζεται συμπληρωματικώς το άρΟρο 

22 του παρόντος νόμου. Το Σ.ΕΠ.Ε., σε ειδικό κεφάλαιο της ετήmας έ).-Οεσης 

πεπραγμένων που δημοσιεύει, αναφέρεται στην εφαρμογή και προώΟιιση τι1ς ίσης 

μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και τι1ς απασχόλι1σης 

4. Συνιστώνται στο Τμήμα Ισότητας ευκαιριών της Διεύθυνσης Κοινωνιιcιiς Προστασίας του 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας πέντε (5) θέσε~ς μόνιμου 

προσωπιιςού του κλάδου ΠΕ Διοικηtικού - Οικονομικού για την επιστημονική υποβοήθι1σ11 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, την εξέταση καταγγελιών για παράβαση της αρχi1ς 

111ς ίσης μεταχείρισης, τη διενtργεια προσχάΟειας συμφιλίωσης, 111 σύνταξ11 και υποβολιi 

στο Σ.Ell.E. πορίσματος σε περίπτωση αποτυχίας της συμφιλιωτικής δράσης, καθώς και 

την πληροφόρηση και ευαισθητοποίι1σ11 εν γίΎει με στόχο τι1ν κοινωνική σύ-γκλισι1 . Με 

111ν προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων μπορούν να καΟορισθούν ειδικότερα προσόντα 

διορισμού. 

ί\ρΟρο 20 

1. Το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 1 του ν. 3094/2003 

<Ι\ιtικαθiσταται ως εξιjς: <<0 Συνήγορος του Πολίτη έχει επίσης ως αποστολή του 111ν 

προάσπιση και προαγωγιi των συμφερόντων του παιδιού, καθώς και την προώθηση της 

αρχiις της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων χωρίς διάκριση λόγω φυλετικιiς ιi 

εΟνοnκι'1ς καταγωγιjς, Ορησκευτικών ιj άλλων πεποιθήσεων, 11λικίας, αναπηρίας i1 

γενεηiσιου προσανατολισμού.» 

2. Το τελευταίο εδάφιο n1ς δεύτερης παραγράφοu του άρθρου 3 του ν. 3094/2003 

αντικαθίσταται ως r.ξιiς: «Δεν υπάγονται επίσης στι1ν αρμοδιότι1τά του Οέματα που 

αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των δημοσίων υ1111ρεσιών, με 

εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο Σuν~iΎορος του Γlολίτι1 ενεργεί ως φορέας ιιροώΟιισης της 

αρχi1ς της ίσι1ς μεταχ_ε!ρισης ανεξαρτιjτως φυλετικιiς ιj cθνοηκής καταγωγιjς, 

Ορησκευnκών ιj άλλων π&ποιΟήσr.ωv, ηλι1..-1ας, αναπηρίας ιi γεvετιjσιου 

χροσανατολισμού.11 

3. Στι1ν παράγραφο 5 του άρΟρου 3 του v. 3094/2003 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που 

ί.-χcι ως εξιjς: «0 Συvιjγορος τοu Πολiτι1 διενεργεί έρευνες και δημοσιεύει ειδικές εκθέσεις 

για η1ν εφαρμογή και τι1ν προώθηση της ίσι1ς μεταχεlρισης χωρίς διάκριση λόγω 

φυλεtικής ή εΟνοτιΚΙiς καταγωγιjς. θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλι).""ίας, 

αναπι1ρίας ή γενετi1σιου προσανατολισμού.» 

ΆρΟρο 21 
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Σύστασι1 Ειιιφοπιjς'Ισης Μεταχι:iριοης 

Ι. Συνιστάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Ειnτροπή Ίσης Μεταχείρισης, η οποία υχάyεται 

απεuΟε(ας στον Υπουργό Δικαιοσύνης. 

2. Η 13πιτροπίι απαρτίζεται από τον rcνικό rραμματέα του Υπουrγείου Δικαιοσύνης ως 

πρόεδρο, τ{:σσερα τακτικά μt:λη και δύο αναπληρωματικά. 11 επιτροπή συγκροτείται μι; 

απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνι1ς. Ως μέλι~ της Επιτροπής επιλέγονται πρόσωπα που 

διαΟέτουν υψηλιj επιστημονικiι κατάρτιση ιj επαγγελματική εμιιεψία, ιδίως σε τομείς που 

f:χ.ουν σχέσιι με την αποστολή της Επιτροπί~ς. Η θιjttiα των μελών είναι τριετiις και 

μπορεί να ανανεώνεται. Η Οητεία των μελών παρατείνειαι αυτοδικαίως έως το διορισμό 

νέων, όχι όμως πέραν των τρι<iJν (3) μην<i>ν από την 11μcρομι1νία που έλ11ξε. Σε 

περίπτωσ11 που, κατά τη διάρκεια της θητείας του, μέλος τι1ς Επιτροπίις απωλέσcι τι1ν 

ιδιότητά του, για το υπόλοιπο της θητείας διορίζειαι νέο μtλος. Χρtι1 γραμματέα ασκεί 

υπάλληλος της κατά το άρθρο 23 Υπηρ&σiας1σης Μεταχείρισης. 

3. Η Επιτροπιj συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το μi1να και εκτάκτως όποτε 

σuγκλ11θεί από τον πρόεδρο ή ζηπ1θcί ι~ σόγκλησιi της από δύο τουλάχιστον μέλη. 11 

Επιτροπί1 συνεδριάζει νομίμως εφόσον μετί.-χουν τουλάχιστον τρία μέλη 

συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου. Τα θέματα της ημt.ριjσιας διάταξης καθορίζει ο 

πρόεδρος, η δε εισήγι1ση γίνεται από τον πρόεδρο ιi το μέλος τι1ς Επιτροπί1ς που ο 

πρόεδρος ορίζει. 

4. Στον πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα της Εmτροmjς καταβάλλεται μηνιαία 

αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Δικαιοσύ\η\ς. 

5. Τα μέλι1 tι\ς επιτροπής σε περίπτωση που ενάyονται για πράξuις ιi παραλείψεις κατά την 

άσκησιι των καθιικόντων τους μπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με 

μέλη του Νομικού Συμβουλiου του Κράτους. 

ΆρΟρο 22 

Αρμοδιόπιτες της Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης 

1. Η Επιτροπί\ Ίσης Μειαχείρι.σι1ς έχει ως αρμοδιότητr.ς: 

α) να εποπτεύει την προσπάθεια σιψφιλiωσης σε περίπτωσι1 καταγγελiας για παράβαση της 

αρχιjς τι1ς ίσιις μι:ταχείρισης, 

β) να διατυπώνει πόρισμα σε περίπτωση που αποτυγχάνει η συμφιλιωτικιj δράση. Εάν 

πιθανολογείται ιι τέλ&ση αξιόποινι~ς πράξιις. το πόρισμα διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα 

Πλημμελειοδικών, 

γ) να διατυπώνει γνώμη , αιιτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτιjματος του Υπουργού Δικαιοσύνης ι; 

αρχιiς στο πλαίσιο αρμοδιότητας της οποίας εμπίπτει παράβαση της αρχί\ς της ίσης 

μεταχεiρισης, ως προς τι1ν cρμηνcία διατάξεων του παρόντος νόμου, 

δ) να συντάσσει ει..1Jέοεις για την εφαρμογιi και προώθηση της αρχ~jς της ίσης μεταχείρισης. 

2. Για τιιν άσκηση των αρμοδιοτήτων π~ς η Επιτροπή μπορεί να διενεργεί εξέταση και 

έρευνα, να εξετάζει μάρτυρες και να ζητά από κάθε δημόσια αρχiι και ιδιώτη την παροχή 

πληροφοριών και εγγράφων. Κάθc δημόσια αρχ~j i1 ιδιώτης tχcι υποχρέωση να 

ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση στο αίτημα της Επιτροπιiς. Η Επιτροπiι iι ο πρόεδρός 

τιις μπορεί να αναθέτει σε μέλος της τη διενέργεια της εν λόγω έρευνας. 

3. Ο πρόεδρος τι1ς Εmτροιnjς αναθέτει, για συγκεκριμένη ιςάθε φορά περίπτωση, σε 

πρόσωπο που υmιρειεί σπ1ν υm1ροοία του επόμενου άρΟρου, τη διενέργεια προσπάθειας 

συμφιλίωσι1ς μεταξύ των μερών σε περίπτωση καταγγελiας για παράβαση της αρχής π~ς 

ίσης μεταχεiρισης και τιι σύνταξη του προβλεπόμενου στην παράγραφο Ι στοιχείο β

πορίσματος, παρέχει τις αναγκαίες υποδείξεις και ασκεί τον απαραίτι1το έλεγχο. 

Άρθρο 23 

Υπηρεσία Ίσης Μεταχείρισης 

1. Συνιστάται σπ1ν ΚC\rιρικιi Υπηρεσία του Υ πουρyείου Δικαιοσύνης Υm1ρεσία Ίσης 
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Μεταχεiρισης σε επ!πεδο τμι\ματος, το οποlο υπάγεται σn1 ΔιεύΟυνση Νομοθετικού 

Συντονισμού και Ειδικών ΔιεΟv<iιν Νομι.κών Σχ&σι;ων για την εξί-τασι1 τωv καταγγελιών γιu 

παράβαση της αρχιjς η1ς ίσης μετuχείρισ11ς, τη δι~νέργεια προσπάθειας συμφιλίωσης, τη 

σύνταξη και υποβολή στην Επιιροιrή Ίσης Μεταχείρισης πορίσματος σε περίχτωση 

αποτυχίας η1ς συμφιλιωη ... .,jς δράσης Ιίαι τη γραμματειακή Ιίαι εmστ11μονι10Ί υποβοήθηση 

τ11ς Ειιιτροmjς. Τι~ς υm1ρεσίας προϊσταrαι υπάλλ11λος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού -

Οικονομικού. 

2. Για η1ν επίτευξη του έργου της 11 Υπηρεσία Ίσι1ς Μεταχείρισι1ς στελεχώνεται με ειδικό 

επιστημονικό Ι(αι διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Άρθρο 24 

Λοιπtς διατάξεις 

1. Με απόφασ11 του Υ 11ουργού Δικαιοσύνι1ς καθορίζεται κάΟε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια Ύ1α 

την οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία της ΙΖπιτροπής.2. Οι αναγκαίες πιστώσεις για 

τη λειτουργία η1ς Επιτρο11ιjς εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Δικαιοσύν11ς. 

ΚΕΦΛΛΛJΟ ΕΚΤΟ 

ΤΕΛΙΚεΣ ΔIΑΤΑΞεΙΣ 

Άρθρο 25 

Ο παρών νόμος δεv Οίγει ευνοϊκότερες διατάξεις σχετικtς με την προώθηση και τιiρηση της αρχ~jς 

της ίσ11ς μεταχείρισης και δcv αποτελεί λόγο μείωσ11ς του υφιστάμενου επιπέδου 7!(1ρt-χόμιΜ1ς 

προστασίας. 

Άρθρο 26 

Με τηv έναρξη ισχύος του νόμου αυτού Ι(αιαργείται Ι(άθε νομοθετική και κανονιστιιαΊ διάταξη και 

καθίσταται άκυρη κάθε διάταξη που ιu:ριλαμβάνειαι σε ατομική ή συλλογική σιίμβασι1, γενιl(ούς 

όρους συναλλαγών, εσωτερικούς Ι(ανονισμούς επιχεφιjσεων, καταστατικά κερδοσκοπικών •i μι~ 
οργανώσεων, ανεξάρτητων επαγγελμαrιlίών οργανώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων των 

εργαζομένων και των εργοδοτών, η οποία είναι αντiΟετη προς την, κατά τον χαρόντα νόμο, αρχ~j 

της ίσης μεταχείρισης. 

Άρθρο 27 

Με προεδρικό διάταγμα, το 011οίο ι;κδίδεται μετά από πρότασ11 του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών, του Υπουργοίι Απασχόλησι1ς και Κοινωνιιcί1ς Προστασίας και του Υπουργού 

Δικαιοσιίνι1ς. μπορεί να επει..-ταΟε! η προστασία που παρέχεται κατά τον παρόντα νόμο Ύ1α 

διακρίσεις λόγω Ορ11σκευτικών 1'1 άλλων πεποιΟ1'1σ&ων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού και πέραν των τομέων φγασίας και απασχόλησι1ς. 

Άρθρο 28 

Έναρξη ισχύος 

11 ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δ11μοσiευσ1j του στην Εφημερίδα η1ς Κυβερνήσεως. 

Παραγγέλλομs τη δ11μοσίευση του παρόντος στην Εφημερ!.δα τ11ς Κυβερνήσεως και η1ν εκτέλεσιi 

του ως νόμοιι του Κράrοιις. 

Αθιjνα, 26 Ιανουαρίου 2005 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΙΜΟΚΡΛ ΤIΛΣ • ΚΩΝΣΤ ΛΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥ ΛΟΣ 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣtΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜtΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - Π. ΠΑ Υ ΛΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ 

ΑΝΛΠΤΥΞΗΣ - Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ 

ΕΘΝΙΚJΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΙJΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -Μ. ΓtΑΝΝΑΚΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΥΓΕΙΛΣ ΚΛΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΙ ΙΣ ΛΛΑΙΙΛΕΓΓΥΙΙΣ - Ν. ΚΛΚΛΛΜΑΝΗΣ 

ΔIΚΑΙΟΣΥΝΗΣ . Α. ΠΑΠΑΜΙΓΟΥΡΑΣ 

ΘεωρήΟ11κε και τέΟψ:ε η Μεγάλη Σφραγ!δα του Κράτο11ς 
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Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2005 

1 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ_ 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 

ι . ι.ι 10 ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠlΚΟΥ 

[Ι] 

ΟΟΔεν ψάχνουμε πρώτα εσωτερικά: Το πρώτο μας λάθος είναι πως ξεχνάμε ότι (πολλές φορές) οι καλύτεροι υποψήφιοι βρίσκονται δίπλα 

μας και είναι οι συνάδελφοί μας. Πρόκειται για ανθρώπους που τους γνωρίζουμε και μας γνωρίζουν, ξέρουμε την ποιότητα της δουλειάς τους, 

την αφοσίωση και τις φιλοδοξίες τους. Και τι κάνουμε εμείς ψάχνοντας απέξω; Απλώς πετυχαίνουμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ άσχημο 

εσωτερικό κλίμα, καθώς πλέον δικαιολογημένα οι υπάλληλοί μας μπορούν να ισχυριστούν ότι «δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα να καταβάλλει 

κανείς υπερπροσπάθεια, αφού έτσι και αλλιώς θα παραμείνει στάσιμο9>. Πρώτα από όλα, λοιπόν, στραφείτε στους υπαλλήλους της εταιρίας 

σας ... 

Ψάχνουμε «τον εαυτό μα9> : Βασικό λάθος στο οποίο υποπίπτουν περισσότερο οι νέοι n1anagers είναι το να ψάχνουμε να βρούμε «τον εαυτό 

μας». Συγκεκριμένα, ψάχνουμε έναν άνθρωπο με παρόμοιες γνώσεις και εμπειρίες με τις δικές μας, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, 

φιλοσοφία, τρόπο σκέψης και, τέλος, παρόμοιο στυλ εργασίας. Αυτό που πετυχαίνουμε προσλαμβάνοντάς τον είναι να διπλασιάσουμε μεν τα 

προτερήματά μας, αλλά παράλληλα και τα ελαττώματά μας. Πόσο συχνό είναι αυτό το λάθος; Κάντε ένα τεστ μέσα στην ίδια σας την εταιρία: 

προσέξτε τον νεοπροσληφθέντα βοηθό ενός νέου manager. Συνί1θως λειτουργεί «καθ' εικόνα και ομοίωση». Τι πρέπει να κάνt"rε, λοιπόν; 

Ψάξτε για κάποιον που θα μπορεί να συμπληρώσει τα αδύνατα σημεία σας ... 

Ψάχνουμε τον «παλιό»: Συχνά ψάχνουμε κάποιον που να έχει κάνει ακριβώς τη συγκεκριμένη δουλειά., στον συγκεκριμένο κλάδο, σε μια 

παρόμοια εταιρία με τη δική μας, σε αντίστοιχες καταστάσεις. Τα πλεονεκτήματα αυτής μας της επιλογής είναι αρκετά και μεγάλης 

σπουδαιότητας: ο νέος μας συνεργάτης έρχεται «έτοιμος», γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, πώς και πότε. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτή μας την 

επιλογή; Δεν είμαστε ανοικτοί σε νέες, πρωτοποριακές, καινοτόμες ιδέες. Η προηγούμενη συμπεριφορά είναι ένας δείκτης της επόμενης. Αν 

αυτός ο άνθρωπος δεν έφερε μέχρι σήμερα την «επανάσταση» που θέλουμε, τότε αν οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει, ίσως να μην αλλάξει και 

τον τρόπο εργασίας του ... 

ΨάχνουJιε τον «Superman»: Ποιος από εμάς δεν έχει διαβάσει πρόσφατες αγγελίες εύρεσης εργασίας; Σε αρκετές πλέον ζητείται ένας 

υπερήρωας, ο οποίος να έχει ιδιαίτερα νεαρή ηλικία, να διαθέτει υψηλότατο επιστημονικό και τεχνικό υπόβαθρο, απίστευτα πολλά χρόνια 

εμπειρίας (εκ των οποίων αρκετά σε υψηλόβαθμες θέσεις), να συγκεντρώνει χαρακτηριστικά προσωπικότητας συνήθως αταίριαστα μεταξύ 

τους, να έχει να επιδείξει δυσθεώρητα αποτελέσματα ... Η λίστα είναι ατελείωτη. Τι πετύχαμε με αυτόν τον τρόπο; Χάνουμε χρόνο, πολύ 

χρόνο, χωρίς να μπορούμε να καλύψουμε τις προσδοκίες μας, ενώ η θέση μένει κενή καθώς κανείς δεν πληροί τα standards που έχουμε θέσει. 

Εάν έχετε υποπέσει σε αυτό το σφάλμα, χαμηλώστε τα standards σας σε ένα επίπεδο που να μπορεί να αγγίξει ένας πολύ καλός υποψί1φιος και 

όχι ένας ονειρεμένος μεσσίας ... 

Δεν παρέχουμε ένα σαφές job description: Ίσως το πλέον συνηθισμένο λάθος από τα δέκα που αναφέρουμε στο άρθρο μας. Αν το job 
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descripιion δεν παρατίΟεται σχrοόν «Ολοκληρωμένο» στην αγyελία μας, το μόνο που πετυχαίνουμε είναι να καθυστερούμε απίστευτα τη 

1 διαδικασ\α στελέχωσης, καθώς εμείς μεν βλέπουμε ανΟρώπους που δεν καλύπτουν τις δικές μας απαιτήσετς, ενώ και εκείνοι φεύγουν 
απογοητευμένοι καΟώς άλλα πίστευαν ερχόμενοι στο γραφείο μας και άλλα άκουσαν στην πρώτη συνέντευξη. Προσοχι) επίσης στην επiπτωση 

ι που κάτι τέτοιο έχει στη φί]μη μας, καθώς φαινόμαστε ως μια εταφlα «που κοροϊδεύεt τον κόσμο» ... 

f 
Δεν εξηγούμε τη δ1αδικασlα: Το να αφήνουμε τους υποψηφίους στο σκοτάδι δημιουργεί αρνητικές προσδοκίες από την πλευρά τους γ1α την 

έκβαση της κατάστασης, στρέφουν αλλού το ενδιαφέρον τους αποδεχόμενοι τυχόν λιγότερο καλές προτάσεις από τη δική μας, ενώ συντελεί 

στη δημιουργία κακής φήμης για την εταιρία μας. Αν σχεδιάζουμε να περάσουμε τους καλύτερους υποψηφίους από μια σειρά συνεντεύξεων, 

Ι αν Οα δουν διαφορεττκούς ανθρώπους, αν η διαδικασία Οα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα δίμηνο, ας τους πληροφορήσουμε από την αρχή ... 

' 

Δεν έχουμε σαφές χρονοδιάγραμμα: Μερικές αγyελίες συνεχίζουν να εμφανίζονται στις εφημερίδες ή το Διαδίκτυο για πολΌ μεγάλα χρονικά 

διαστήματα, δ1αστήματα που πολλές φορές ξεπερνούν το τρίμηνο ή ακόμη και το εξάμηνο, πράγμα το οποίο δίνει την εντύπωση ότι αυτές οι 

εταιρίες δεν ψάχνουν ουσ~αστικά για προσωmκό. Θέστε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που να λέει μέχρι πότε θα: ισχύει η αγγελία, 

1 σταλούν οι αιτήσεις, γίνουν οι συνεντεύξεις, ολοκληρωΟε! η πρόσληψη. 

1 
Χρησιμοποιούμε πάντα την ίδια πηγή : Είτε εmλέξουμε το Διαδίκτυο, είτε μ1α εφημερίδα, είτε έναν εξειδικευμένο σύμβουλο, αυξάνουμε τις 

mθανότητες να βρούμε τον καλύτερο δυνατό υποψήφ10 με το να χρησιμοποιούμε διαφορετικές πηγές. 

J Πληρώνουμε πολλά: Οι μεγάλες εταιρίες μπορούν να καλύψουν ευκολότερα το κόστος μιας διαδικασίας στρατολόγησης που διαρκεί πολύ. Οι 
μικρότερες εταιρίες, όμως, συχνά δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα . . . 

J Δεν εμπλέκουμε managers και key employees: Αν ο άνθρ<ι>πος που ψάχνουμε θα αναφέρεται σε έναν συγκεκριμένο ιnanager ή σε 
περισσότερους, τότε αυτός ί1 αυτοί πρέπει να λάβουν μέρος στην όλη διαδικασία στελέχωσης και επtλογής, ξεκινώντας από τη δημιουργία του 

ι job descι·iption και καταλήγοντας στην τελική επιλογή. 
Αναρτήθηκε από Hristos G. Κ. στtς 12:40 πμ 

1 

ι 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: _________ _ _ ΘΕΣΗ: _ _________ _ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΗΣ: _ ______ _ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΣΛΙΙΨΗΣ: _ _ ___ _ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΒΣ: __________ _ 

ΓΕΝ Ι ΚΕΣ ΟΔRΓΙΕΣ 
Ι. Η αξιολόγι1σι1 απόδοσης 6-χει σαν σκοπό να βοηΟιjσuι κάθε προϊστάμενο στι1ν πρόοδο των υφισταμένων τους και ι-πίσης να 

λειτουργιiσει σαν αρχείο στι1ν εξέλιξη της απόδοσιiς τους. 
2. Η αξιολόγι1ση θα πρtπει να γίνεται μετά τη συμπλι°Jρωσι1 των δυο πρώτων μηνών εργασίας, έπειτα τον πρώτο χρόνο και μετά σ~ ι.τίισια 

βάση. Επίσης όταν ο υπw.»ιλος προάγεται ιj μετατίΟεται σε άλλο τμιjμα και έχουν ιιεράσει εξι μιiνες απο τιιν τελευταία αξιολόγησι1. 
3. Μετά τι~ συμπλί1ρωσι1 του εντύπου αξιολόγησης, ο προϊστάμενος πρέιιει να συζψήσει το περιεχόμενό του με τον υπάλλι1λο. και να 

κάνει γνωστό οτι το περιεχόμενο της αξιολόyησιις έχει συζητιιθεί μαζί του/της υπογράφοντας το έντυπο. 
4. Το έντυπο επιστρέφεται στο γραφείο προσωπικού αφού 'πεχει υπογραφεί και συμπλι1pωΟεί κατάλληλα. 

ΧΛl'ΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΑΟΣΗΣ 

1. ΠΟΛ Υ ΙΚΑΝΟΙ ΙΟΙΙ ΙΤΙΚΗ -Απόδοση π.ου συνεχώς και σταΟερά υπερβαίνει τα πρότυπα/απαιτήσεις τι1ς εργασίας. 
2. ΛΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΙΚΗ - Απόδοση που καλύπτει ικανοποιητικά τα πρότuπα/απαιt1jσεις της εργασίας. 
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΛΗ - Απόδοση που μόλις καλύπτει τα π.ρότυπα/απαιτιiσεις τι1ς εργασiας. 

4. ΧΡΕΙΑΖΕΤ ΛΙ ΒΕΛ ΤΙΩΣΗ - Απόδοση που δεν καλύπτει τα πρότuπα/απαιηjσεις της εργασίας. 

ΚΡιΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΟiΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

Α. Έχει τις τεχνιικες δεξιοτητες να φερει εις περας την εργασια τοu. 

Β. Έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες και τις γνώσεις τοu. 

Γ. Είναι ενημερωμένος σχετικά με τη λειτοuργ{α τοu ξενοδοχείοu 
και με το αντικείμενο δραστηριότητάς τοu στον κλάδο. 

ΠΟΙΟΤΗΊΆ ΕΡΓΛΣΙΛΣ 

Α. Προσέχει τη λεπτομέρεια-ακριβής και προσεκτικός 

8. Φροντίζει να τελειώνουν οι δοuλειές τοu σωστά. 
Γ. Ακολουθεί τα καθορισμένα πρότυπα. 

ΕΠΙΛ ΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑ1 ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ 

Α. 'Εχει την ικανότητα να προσδιορίζει και να επιλύει προβλήματα 

Β. Έχει τιιν ικανόηιτα να χειρίζεται και να επιλύει διενέξεις 

Γ. Έχει την ικανότητα να παίρνει έγκαιρες και λογικές αποφάσεις 

ΣΧΟΛ1Α : 

Παραδείγματα φύλλων αξιολόγησης υπαλλήλων ξενοδοχείου 
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