
 

 
  

 
Μείωση του χάσµατος αµοιβών µεταξύ των δύο φύλων  

µέσω της εφαρµογής των αποφάσεων περί ισότητας των αµοιβών 
από τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συνδικάτων 

∆ηµοσίων Υπηρεσιών (EPSU: European Federation of Public 
Service Unions) του 2009 

 
 
Το χάσµα αµοιβών µεταξύ των δύο φύλων συζητήθηκε σε καθεµιά από τις τελευταίες 
συνεδριάσεις των Επιτροπών για την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση (Local and 
Regional Government—LRG), την Εθνική και την Ευρωπαϊκή ∆ιοίκηση (National and 
European Administration—NEA), και την Επιτροπή για την Υγεία και της Κοινωνικές 
Υπηρεσίες (Health and Social Services—HSS). Στις συναντήσεις των LRG και ΝΕΑ, η 
συζήτηση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός Καταλόγου Ελέγχου Αµοιβών 
(Pay Checklist) εστιασµένου σε όσα συνιστούν ένα δίκαιο σύστηµα αµοιβών. Στη συνάντηση 
της HSS, ο διάλογος αποτέλεσε, εν µέρει, συνέχιση της απάντησης που έδωσε η Επιτροπή 
στην αναφορά της Jane Pillinger περί χάσµατος αµοιβών µεταξύ των δύο φύλων στον τοµέα 
περίθαλψης. 
 
Το θέµα της ισότητας των αµοιβών αποτελεί επίσης προτεραιότητα στο εργασιακό πλάνο της 
EPSU για την επόµενη πενταετία, ως απόρροια δύο ψηφισµάτων της Συνόδου πέρυσι τον 
Ιούνιο. Οι αποφάσεις δέσµευσαν την EPSU και τους εταίρους όχι µόνο να εργαστούν προς 
την κατεύθυνση της µείωσης του χάσµατος αµοιβών µεταξύ των δύο φύλων κατά πέντε 
ποσοστιαίες µονάδες (http://www.epsu.org/a/5534), αλλά, επίσης, να διερευνήσουν πώς θα 
ήταν δυνατό να αντιµετωπιστεί το γεγονός ότι οι τοµείς και τα επαγγέλµατα που 
κυριαρχούνται από γυναίκες τείνουν να έχουν χαµηλότερες αµοιβές (και για τους άνδρες και 
για τις γυναίκες) από εκείνα στα οποία οι άνδρες αποτελούν την πλειοψηφία των 
εργαζοµένων (http://www.epsu.org/a/5543). 
 
Οι τρεις συναντήσεις της µόνιµης επιτροπής κατέληξαν στο ότι είναι σηµαντικό να 
παρακολουθείται η πρόοδος στην ισότητα των αµοιβών και να προσδιοριστεί η έκταση του 
χάσµατος αµοιβών την οποία αντιµετωπίζει καθένας εταίρος στον οικείο του τοµέα, 
επαγγελµατικό ή εργασιακό – σε όποιον εκ των δύο είναι πιο σχετικός. 
 
Οι εταίροι χρειάζεται να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήµατα προκειµένου να εκτιµηθεί η 
τρέχουσα κατάσταση και να µπορέσουµε να αξιολογήσουµε την πρόοδο προς την ισότητα 
των αµοιβών έως το τέλος της φετινής χρονιάς και, στη συνέχεια, ετησίως, έως και την 
επόµενη Σύνοδο της EPSU το 2014.  
Σε κάθε µόνιµη επιτροπή, κατά τις συνεδριάσεις τους τον Οκτώβριο του 2010, θα 
συντάσσεται αναφορά περί των απαντήσεων, µια επισκόπηση των οποίων θα συζητηθεί 
κατά τη συλλογική διαπραγµατευτική συνεδρίαση της EPSU στις Βρυξέλλες στις 7-8 
∆εκεµβρίου 2010.  
 
 
Σηµείωση σχετικά µε το χάσµα αµοιβών µεταξύ των δύο φύλων 
Ισότητα αµοιβών σηµαίνει περισσότερα από το να διασφαλίζεται ότι άνδρες και γυναίκες 
έχουν την ίδια µισθολογική κλίµακα ή ότι κάνουν την ίδια εργασία (αν και αυτό παραµένει 
εξαιρετικά σηµαντικό!). 
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Το χάσµα αµοιβών µεταξύ των δύο φύλων µετριέται µε σύγκριση της µέσης αµοιβής ανδρών 
και γυναικών και λαµβάνοντας υπόψη τις ώρες εργασίας. Οι αριθµοί µπορούν να ληφθούν 
κατά µήκος ενός τοµέα ή σε ένα συγκεκριµένο εργασιακό χώρο. Οι σχετικοί αριθµοί ενδέχεται 
να εξαρτώνται από το κατά πόσο οι εταίροι διαπραγµατεύονται σε κάθε τοµέα ή/και τόπο.  
 
Το χάσµα αµοιβών µεταξύ των δύο φύλων αποτελεί γενικό δείκτη της κλίµακας ανισότητας 
µεταξύ ανδρών και γυναικών. Το ζητούµενο, λοιπόν, είναι µια ακριβέστερη ανάλυση των 
λόγων ανισότητας των αµοιβών ανδρών και γυναικών. Για παράδειγµα, η ηλικία, η 
αρχαιότητα, τα έτη υπηρεσίας και τα επίπεδα µόρφωσης και επιµόρφωσης µπορούν όλα τους 
να συντελέσουν στο γεγονός ότι η µέση αµοιβή των γυναικών είναι χαµηλότερη από τη µέση 
αµοιβή των ανδρών. Η απάντηση µπορεί να περιλαµβάνει ένα φάσµα µέτρων όπως βελτίωση 
της επιµόρφωσης και ευκαιρίες προώθησης για τις γυναίκες, καθώς και αντιµετώπιση της 
επίπτωσης του χρόνου απουσίας εξαιτίας της άδειας µητρότητας και της φροντίδας τέκνων 
στην αµοιβή και στις προοπτικές εξέλιξης των γυναικών.   
 



 
  

 
 

Ερωτήσεις για τους εταίρους περί χάσµατος αµοιβών 
 
 
Έχετε δεδοµένα σχετικά µε τις αµοιβές γυναικών και ανδρών στον τοµέα σας, τον εργασιακό 
σας χώρο, στο επάγγελµά σας ή στην οικεία διαπραγµατευτική οµάδα σας; 
 
Αν δεν έχετε τα στοιχεία αυτά, µπορείτε να εξηγήσετε τον λόγο;  
(Για παράδειγµα, έχει αρνηθεί να τους παράσχει ο εργοδότης;) 
 
Ποιο είναι το χάσµα αµοιβών µεταξύ των φύλων στον τοµέα / εργασίακό σας χώρο αυτήν τη 
στιγµή; Έχετε στοιχεία ενδεικτικά των τάσεων κατά τα τελευταία πέντε χρόνια;  
(Το χάσµα αµοιβών µεταξύ των φύλων είναι η διαφορά µεταξύ των µέσων απολαβών 
ανδρών και γυναικών) 
 
Υπήρξαν διαπραγµατεύσεις µε τον εργοδότη για να αντιµετωπιστεί κάποιος από τους 
παράγοντες που συντελούν στο χάσµα αµοιβών µεταξύ των δύο φύλων, όπως: 
 
• Συγκέντρωση γυναικών σε χαµηλόµισθες εργασίες 

• Έκταση στην οποία οι γυναίκες είναι εγκλωβισµένες σε εργασίες µερικής απασχόλησης 
παρά την θέλησή τους για πλήρη απασχόληση / αύξηση ωρών  

• ∆ιαφάνεια µισθολογικών συστηµάτων και στοιχεία µισθολογικής δοµής (µπόνους και 
αµοιβή βάσει απόδοσης, για παράδειγµα) που ενδέχεται να οδηγήσουν σε διάκριση κατά 
των γυναικών 

• Υψηλότερες αυξήσεις αµοιβών για χαµηλόµισθους ή/και επαγγέλµατα κυριαρχούµενα 
από γυναίκες 

• Εκπαίδευση και ευκαιρίες προαγωγής για τις γυναίκες 

• Επίπτωση της άδεια µητρότητας και της γονικής αδείας στην αµοιβή και τις προοπτικές 
των γυναικών 

• ∆ιαθεσιµότητα υπηρεσιών παιδικής µέριµνας ή συνεισφοράς στην ανάληψη του κόστους 
φροντίδας παιδιών ή εξαρτώµενων ενηλίκων 

• Επίπτωση της εκχώρησης αρµοδιοτήτων  

• Ευελιξία εργασιακού ωραρίου 

 
Ποια ήταν τα αποτελέσµατα; 
 
Παρακαλούµε στείλτε τις απαντήσεις σας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις nsalson@epsu.org 
και rpond@epsu.org 
 
Παρακαλούµε απαντήστε έως την 1 Σεπτεµβρίου 2010, ώστε να µπορέσουµε να 
προετοιµάσουµε αναφορές για τις συνεδριάσεις της µόνιµης επιτροπής τον 
Οκτώβριο.  
 
Σας ευχαριστούµε θερµά 


