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Ενημέρωση-διαβούλευση στη KEE και
πρόκληση της επαγγελματικής ισότητας
Μετάβαση από υποχρέωση διάθεσης μέσων σε
υποχρέωση επίτευξης αποτελέσματος.
Η ΚΕΕ εκλέγεται επίσημα: Χρησιμοποιεί πόρους
αφιερωμένους στην επαγγελματική ισότητα μεταξύ
γυναικών και ανδρών: για τη σύσταση επιτροπών,
την ενημέρωση και διαβούλευση ή ακόμη και τη
χρήση εξουσιοδοτημένου εμπειρογνώμονα.

Η επιτροπή που είναι αφιερωμένη στην
επαγγελματική ισότητα αφορά μεγάλες
επιχειρήσεις
Στη Γαλλία, ελλείψει εταιρικής συμφωνίας, είναι
υποχρεωτική η σύσταση επιτροπής αφιερωμένης στην
επαγγελματική ισότητα σε εταιρείες με τουλάχιστον 300
εργαζόμενους.
Αυτή η επιτροπή αφιερωμένη στην επαγγελματική
ισότητα έχει την αποστολή να προετοιμάζει τις συζητήσεις
της ΚΕΕ σχετικά με την κοινωνική πολιτική της εταιρείας,
καθώς και τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, στους
τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Η επιτροπή είναι αφιερωμένη
στην επαγγελματική ισότητα
Τα μέλη της ΚΕΕ πρέπει να έχουν:

• Ενημέρωση και ποσοτικούς δείκτες σχετικά με τη συγκριτική
κατάσταση γυναικών και ανδρών εντός της επιχείρησης.
• Συμφωνία για την επαγγελματική ισότητα μεταξύ γυναικών και
ανδρών που προκύπτει από διαπραγματεύσεις ή, εάν δεν
υπάρχει συμφωνία, σχέδιο δράσης.
Όλες αυτές οι πληροφορίες πρέπει να ενσωματωθούν στην
οικονομική και κοινωνική βάση δεδομένων της εταιρείας (BDES).

Η οικονομική και κοινωνική βάση
δεδομένων της εταιρείας (BDES)
Σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 300 εργαζόμενους, η BDES
πρέπει να παρέχεται από τον εργοδότη, έτσι ώστε τα μέλη της ΚΕΕ
να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τους όλην την απαραίτητη
ενημέρωση κατά τη διάρκεια των ετήσιων διαπραγματεύσεων
σχετικά με την επαγγελματική ισότητα.
Πρέπει επομένως να περιλαμβάνει:
 Δείκτες σχετικά με τη συγκριτική κατάσταση γυναικών και
ανδρών στην επιχείρηση
 Δείκτες που σχετίζονται με τη σχέση μεταξύ επαγγελματικής
δραστηριότητας και άσκησης οικογενειακών υποχρεώσεων
 Στρατηγική δράσης

ΕΣΤΙΑΣΗ: Μέτρηση της ίσης
αμοιβής για γυναίκες και
άνδρες
Διάταγμα αριθ. 2019-15 της 8ης Ιανουαρίου 2019 για την εφαρμογή των διατάξεων που αποσκοπούν στην εξάλειψη
του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών στην εταιρεία
Οδηγία της 25ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με τις νέες διατάξεις που αποσκοπούν στην εξάλειψη του μισθολογικού
χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Ο Δείκτης Ίσων Αμοιβών
Φύλου


558/5000
 Δημιουργία ενός δείκτη που αποτελείται από 4
αριθμοδείκτες για επιχειρήσεις με 50 έως 250 εργαζόμενους
και 5 αριθμοδείκτες για επιχειρήσεις με περισσότερους από
250 εργαζόμενους. Κάθε επιχείρηση που δεν πιάνει σκορ
75 πόντων θα έχει 3 χρόνια για να συμμορφωθεί. Μετά
από αυτήν την περίοδο, προβλέπεται η επιβολή χρηματικού
προστίμου. Οι επιχειρήσεις πρέπει να δημοσιεύουν το
συνολικό τους σκορ κάθε χρόνο και έχουν την υποχρέωση
να παρέχουν στη ΚΕΕ όλη την απαραίτητη ενημέρωση για
να μπορούν τα μέλη της να κατανοήσουν τους δείκτες και
το επίπεδο των αποτελεσμάτων.

