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Άρθρο 1 
Για τους σκοπούς της Σύµβασης αυτής- 
 
(α)  ο όρος «αµοιβή» περιλαµβάνει το τακτικό, βασικό ή ελάχιστο, ηµεροµίσθιο ή 

µισθό και οποιουδήποτε είδους επιπρόσθετες απολαβές πληρωτέες  άµεσα ή 
έµµεσα, είτε σε χρήµα είτε σε είδος, από τον εργοδότη στον εργαζόµενο ως 
αποτέλεσµα της απασχόλησης του εργαζοµένου· 

(β)  ο όρος «ίση αµοιβή µεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας» 
αναφέρεται στις κλίµακες αµοιβής που καθορίζονται χωρίς διάκριση των 
φυλών. 

 
Άρθρο 2 

1. Κάθε Μέλος οφείλει, µε τα µέσα  που αρµόζουν στις µεθόδους που ισχύουν για τον 
καθορισµό κλιµάκων αµοιβής, να προωθεί και, εφόσο συνάδει µε τις µεθόδους αυτές, 
να διασφαλίζει την εφαρµογή σε όλους τους εργαζοµένους της αρχής της ίσης 
αµοιβής µεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας. 
 
2. Η αρχή αυτή µπορεί να εφαρµόζεται µε τη βοήθεια- 
 
(α) εθνικών νόµων ή κανονισµών· 
(β) νοµικά κατοχυρωµένου  ή αναγνωρισµένου µηχανισµού καθορισµού µισθών και 
ηµεροµισθίων· 
(γ) συλλογικών συµφωνιών µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων· ή 
(δ) συνδυασµό των διάφορων αυτών µέσων. 
 

Άρθρο 3 
1.  Όταν τέτοια ενέργεια θέλει βοηθήσει στην υλοποίηση των διατάξεων της 
Σύµβασης αυτής, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την προώθηση της αντικειµενικής 
αξιολόγησης των εργασιών µε βάση την εκτελούµενη εργασία. 
 
2.  Οι µέθοδοι που θα ακολουθούνται για την αξιολόγηση αυτή µπορούν να 
αποφασίζονται από τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τις κλίµακες αµοιβής, ή , όπου 
οι κλίµακες αυτές καθορίζονται µε συλλογικές συµφωνίες, από τα µέρη των 
συµφωνιών αυτών. 
 
3. ∆ιαφοροποιηµένες κλίµακες µεταξύ εργαζοµένων οι οποίες ανταποκρίνονται 
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το φύλο, σε διαφορές, όπως καθορίζονται από τέτοια 
αντικειµενική αξιολόγηση, στην εργασία που εκτελείται δε θα θεωρούνται ότι είναι 
αντίθετες µε την αρχή της ίσης αµοιβής µεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία 
ίσης αξίας. 
 

Άρθρο 4 
Κάθε µέλος θα συνεργάζεται ανάλογα µε τις ενδιαφερόµενες εργοδοτικές και 
εργατικές οργανώσεις για το σκοπό υλοποίησης των διατάξεων της Σύµβασης αυτής. 


