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1. Εισαγωγή  

Η παρούσα έκθεση νομικών πλημμελειών των νομοθετικών διατάξεων για την ισότητα των 

φύλων αποτελεί το δεύτερο μέρος του έργου «Συλλογή/ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας – Συλλογή 

Νομολογίας Ελληνικών Δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – 

Προτάσεις απλούστευσης της νομοθεσίας».  

H έκθεση διαρθρώνεται στα ακόλουθα μέρη: μετά από μια σύντομη εισαγωγή, 

παρουσιάζονται τα κριτήρια με βάση τα οποία πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των 

διατάξεων.  Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αξιολόγηση των διατάξεων που αφορούν στην 

ισότητα των φύλων ανά τομέα δικαίου.   
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2. Μεθοδολογία και κριτήρια αξιολόγησης  

Στόχο του παρόντος αποτελεί η αξιολόγηση των διατάξεων που έχουν συγκεντρωθεί και ο 

εντοπισμός ρυθμιστικών κενών, αντιφάσεων, συγχύσεων από νομολογιακή άποψη, καθώς και 

ο εντοπισμός μη λειτουργικών ή μη αποτελεσματικών διατάξεων. Η αξιολόγηση των διατάξεων 

πραγματοποιείται για λόγους συστηματικούς ανά τομέα δικαίου και αφορά ομάδες διατάξεων 

ή νόμους και κατ’ εξαίρεση μεμονωμένες διατάξεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η 

αξιολόγηση των διατάξεων ακολουθεί τις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα δικαίου και 

πραγματοποιείται με βάση τις ακόλουθες δέσμες κριτηρίων:  

Κριτήριο 1: Νομική αρτιότητα των διατάξεων  

Η συγκεκριμένη δέσμη κριτηρίων αποσκοπεί να εντοπίσει νομικά προβλήματα στις επιμέρους 

διατάξεις. Ειδικότερα εξετάζονται:  

 Ασυμβατότητα με συνταγματικές διατάξεις 

 Ρυθμιστικά κενά 

 Ασαφείς ή αντιφατικές διατάξεις  

 Σύγχυση από νομολογιακή άποψη επίμαχων ρυθμίσεων 

 Απαρχαιωμένες διατάξεις  

 Διατάξεις που έχουν σιωπηρά καταργηθεί  

 Διατάξεις που δεν έχουν εξειδικευθεί επαρκώς  

Κριτήριο 2: Συμβατότητα με το ισχύον ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο  

Η συγκεκριμένη δέσμη κριτηρίων αποσκοπεί να εντοπίσει προβλήματα συμβατότητας με το 

διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ειδικότερα αφορά:  

 Συμβατότητα με το ευρωπαϊκό δίκαιο 

 Συμβατότητα με το διεθνές δίκαιο  

 Συμβατότητα με τις αποφάσεις του ΔΕΚ  

Κριτήριο 3: Προαγωγή της ουσιαστικής ισότητας και καταπολέμηση των διακρίσεων  

Η συγκεκριμένη δέσμη κριτηρίων αποσκοπεί να αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο οι 

συγκεκριμένες διατάξεις προάγουν την ουσιαστική ισότητα και συμβάλουν στην 

καταπολέμηση των διακρίσεων. Σε αυτή τη δέσμη κριτηρίων εξετάζεται 

 Αν οι διατάξεις είναι αντίθετες στην τυπική ισότητα  

 Αν οι διατάξεις προάγουν την ουσιαστική ισότητα  

 Άμεσες και έμμεσες διακρίσεις  
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Κριτήριο 4: Λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των διατάξεων  

Η συγκεκριμένη δέσμη κριτηρίων αποσκοπεί να αξιολογήσει τη λειτουργικότητα και 

αποτελεσματικότητα των διατάξεων στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Συγκεκριμένα, 

εξετάζεται:  

 Η λειτουργικότητα των διατάξεων με κριτήριο την ισότητα των φύλων  

 Η αποτελεσματικότητα των διατάξεων για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των 

φύλων  

 Οι επιπτώσεις των διατάξεων οικονομικές, κοινωνικές και άλλες που έχουν γίνει 

εμφανείς από την εφαρμογή τους   

 Η αναγκαιότητα, καταλληλότητα, οι συνέπειες, η κατανομή αρμοδιοτήτων και ο 

έλεγχος όπως προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων  

 Η ορθή εφαρμογή των διατάξεων  

Η αξιολόγηση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας λαμβάνει υπόψη 

την εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη, τη σχετική βιβλιογραφία, τις εκθέσεις, αναφορές 

και πορίσματα ανεξάρτητων αρχών ή άλλων εθνικών και διεθνών φορέων, τις εκθέσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών και άλλες σχετικές πηγές.  

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να προσδιοριστούν εννοιολογικά οι έννοιες της τυπικής και 

ουσιαστικής ισότητας για την ευχερέστερη κατανόησή τους. Η αρχή της ισότητας αποτελεί 

γενική αρχή του δικαίου που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 του Ελληνικού Συντάγματος. Το 

κανονιστικό περιεχόμενο της αρχής της ισότητας είναι εξαιρετικά ευρύ και μπορεί να λάβει 

διαφορετικές εννοιολογήσεις, όπως η τυπική ή αριθμητική ισότητα, η ισότητα ευκαιριών και η 

ουσιαστική ισότητα.  

Η τυπική ισότητα αποτελεί την πλέον παραδοσιακή έκφραση της γενικής αρχής της ισότητας 

και έχει την έννοια της εξομοίωσης των προσώπων που βρίσκονται σε όμοιες καταστάσεις. Η 

τυπική ισότητα δεσμεύει το νομοθέτη να ρυθμίζει κατά τρόπο όμοιο καταστάσεις όμοιες μεταξύ 

τους και δεσμεύει τα όργανα της διοίκησης και της δικαστικής εξουσίας να εφαρμόζουν 

ομοιόμορφα τους κανόνες δικαίου. Αντίθετα με την τυπική ισότητα που εστιάζει στην ίση 

μεταχείριση των ομοίων, η ουσιαστική ή αναλογική ισότητα επιβάλλει την ανόμοια 

μεταχείριση ανόμοιων καταστάσεων, προκειμένου να λάβει υπόψη υφιστάμενες διαφορές και 

διακρίσεις. Έτσι, η ουσιαστική ισότητα επιτρέπει, και σε κάποιες περιπτώσεις επιβάλλει, 

αποκλίσεις από την αρχή της τυπικής ισότητας με τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ κατηγοριών 

προσώπων που υφίστανται διακρίσεις ή χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας.  

Το ελληνικό Σύνταγμα κατοχυρώνει την (τυπική) ισότητα των φύλων στο άρθρο 4 παρ. 2 

ορίζοντας ότι «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις». 

Αναγνωρίζει ωστόσο την ύπαρξη ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών και επιτρέπει στο άρθρο 

116 παρ. 2 τη λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας, προωθώντας με τον 

τρόπο αυτό την ουσιαστική ισότητα των φύλων. 
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3. Αξιολόγηση διατάξεων (ανά τομέα δικαίου)  

3.1. Διεθνές Δίκαιο  

Η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί ιδιαίτερη έκφραση της γενικής αρχής της ισότητας1 

και αναγνωρίζεται από πολλά εθνικά συντάγματα, διεθνείς και περιφερειακές συνθήκες, ως 

θεμελιώδες δικαίωμα και αναλύεται στην ιδιαίτερη υποχρέωση της δημόσιας εξουσίας για 

ανάληψη θετικών μέτρων προς εξάλειψη των διακρίσεων σε όλους τους τομείς της ζωής. 

Η διεθνής κοινότητα παρέχει πλούσιο γενικό αλλά και τομεακό νομικό πλαίσιο, το μεγαλύτερο 

μέρος του οποίου έχει επικυρωθεί από την Ελλάδα. Το διεθνές νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει 

μια πληθώρα διατάξεων που κατοχυρώνουν τη γενική αρχή της ισότητας των φύλων και την 

καταπολέμηση των διακρίσεων (άρθρο 2 Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, άρθρο 3 Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, άρθρο 2 

του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, άρθρο 14 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 

Θεμελιωδών Ελευθεριών), ειδικές πτυχές της ισότητας (Διεθνής Σύμβαση για τα Πολιτικά 

Δικαιώματα της Γυναίκας), την ισότητα των φύλων για ειδικές ομάδες (άρθρο 6 της Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, άρθρο 2 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

παιδιού), δικαιώματα που αφορούν την εργασιακή ισότητα, την ισότητα αμοιβής, την 

προστασία της μητρότητας (Συμβάσεις Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας Νο 100, 103, 111,156, 

Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλειας, δικαιώματα 

που αφορούν το γάμο και την οικογένεια), την κοινωνική προστασία (Σύμβαση Διεθνούς 

Οργάνωσης Εργασίας 102), και πλέον πρόσφατα την προστασία των γυναικών από τη βία 

(άρθρα 2, 9 του Πρωτοκόλλου για την Αποτροπή, Καταστολή και Τιμωρία της Παράνομης 

Διακίνησης προσώπων, ιδιαίτερα των Γυναικών και των Παιδιών στη Σύμβαση κατά του 

Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, Σύμβαση για την καταπολέμηση της βίας κατά των 

γυναικών). Το υλικό αυτό πλαισιώνεται και από μια πληθώρα εργαλείων ήπιου δικαίου. Παρά 

την αδιαμφισβήτητη σημασία όλων των παραπάνω διεθνών νομικών εργαλείων το πλέον 

ολοκληρωμένο νομικό κείμενο για την ισότητα των φύλων αποτελεί η Σύμβαση για την 

εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW). Καταγράφεται 

συνεπώς ένα πλούσιο, διάσπαρτο και ανομοιογενές πλαίσιο το οποίο κατοχυρώνει γενικές 

αλλά και ειδικές πτυχές της ισότητας των φύλων με διαφορετική πυκνότητα και 

αποτελεσματικότητα στην πράξη. 

                                                        
1 Η γενική αρχή της ισότητας λειτουργεί σε ηθικό, πολιτικό και νομικό επίπεδο. Συνδεδεμένη με την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, κατέχει σημαντική θέση στις θεωρίες του Locke και του Rousseau. Ως γενική αρχή του δικαίου 
αναδύθηκε με βάση τα διδάγματα του διαφωτισμού και τις διακηρύξεις του 1776 και του 1789. Η αρχή συνδέθηκε 
από τον Αριστοτέλη με την έννοια της δικαιοσύνης και εξελίχθηκε σε γενική αρχή του δικαίου (ισότητα όλων των 
ανθρώπων απέναντι στο νόμο), που εκδηλώνεται με την κατάργηση όλων των διακρίσεων λόγω ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των ατόμων (φυλή, θρησκεία, χρώμα, κλπ.). Για την αρχή της ισότητας ως γενικής αρχής του 
δικαίου βλ. ενδεικτικά: T. TRIDIMAS, General Principles of Law, OUP 2006 
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Η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW)2 

αποτελεί το πλέον ολοκληρωμένο κείμενο στον τομέα αυτό. Η Σύμβαση αυτή απαγορεύει τις 

διακρίσεις σε βάρος των γυναικών συγκεκριμένα και όχι τις διακρίσεις λόγω φύλου, με στόχο 

τη πραγματική βελτίωση της θέσης των γυναικών σε όλους τους τομείς που αυτή καλύπτει, 

μεταξύ των οποίων εντάσσεται η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των γυναικών. Η μη 

συμμόρφωση με τις αρχές της κατάργησης των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης αποτελεί 

παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών. Η διαφορά με την αρχή της ίσης μεταχείρισης και 

των ίσων ευκαιριών στο ενωσιακό δίκαιο έγκειται στο γεγονός ότι η τελευταία δεν αντανακλά 

παρά ένα μέρος της παραπάνω προστασίας, αυτό, δηλαδή που σχετίζεται με την αγορά. Για 

παράδειγμα, η CEDAW υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη στη λήψη των κατάλληλων μέτρων 

τροποποίησης σχεδίων και προτύπων κοινωνικο-πολιτιστικής συμπεριφοράς3, κάτι που στο 

ενωσιακό δίκαιο μόνο στους τομείς των αρμοδιοτήτων της Ένωσης μπορεί να επιβληθεί. Το 

ίδιο και η λήψη θετικών μέτρων4, η οποία, μολονότι επιτρέπεται ρητά ως εξαίρεση5, ελέγχεται 

από το ΔΕΕ ως προς την εφαρμογή στα κράτη μέλη με βάση τις γενικότερες αρχές που 

διέπουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, όπως π.χ. αναλογικότητα6.  

Οι παραπάνω συμβάσεις αποτελούν, από τη στιγμή της κύρωσής τους με νόμο, 

αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής έννομης τάξης με την αυξημένη ισχύ που προβλέπει το 

άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος. Συγκεκριμένα, οι κυρωθείσες διεθνείς συμβάσεις 

υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης νόμου.  

Η ενσωμάτωση των διεθνών συνθηκών στην ελληνική έννομη τάξη πραγματοποιείται μέσω 

του κυρωτικού νόμου ο οποίος αποδίδει το κείμενο της σύμβασης στην ελληνική γλώσσα. Με 

τον τρόπο αυτό, η διεθνής σύμβαση καθίσταται αυτούσια μέρος του εθνικού δικαίου. Σε 

πολλές περιπτώσεις με άλλα νομοθετήματα επέρχονται τροποποιήσεις σε ισχύον δίκαιο με το 

σκοπό την εναρμόνισής του με τη διεθνή σύμβαση. Με δεδομένη τη θεματική διασπορά των 

κανόνων διεθνούς δικαίου που έχουν κυρωθεί, η αξιολόγηση των πλημμελειών, της 

εφαρμογής και της αποτελεσματικότητάς τους δεν γίνεται με συστηματικό τρόπο για όλες τις 

κυρωθείσες συμβάσεις. Η εφαρμογή τους και η συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας και 

μέτρων αποτυπώνεται στις αναφορές που υποβάλλονται στους αρμόδιους διεθνείς 

μηχανισμούς ανάλογα με τα προβλεπόμενα σε κάθε διεθνή σύμβαση. Για παράδειγμα, η 

σύμβαση CEDAW προβλέπει την υποβολή εθνικών περιοδικών εκθέσεων όπου εκτίθεται το 

θεσμικό πλαίσιο και τα λοιπά μέτρα που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για 

το κράτος μέρος από τη Σύμβαση. Έτσι, η όποια παρακολούθηση ή αξιολόγηση είναι 

μεμονωμένη και αποσπασματική και δεν επιτρέπει μια συνολική οπτική σε θέματα φύλου. 

                                                        
2 http://www.ohchr2.org/english/bodies/cedaw/index.htm, η Ελλάδα επικύρωσε την CEDAW με το Ν.1342/83, ενώ 
με το Ν. 2952/2001 επικύρωσε το Προαιρετικό Πρωτόκολλο.  
3 Άρθρα 2 f και 5.  
4 Στην Ελλάδα, εκτός από το άρθρο 4, η διάταξη του άρθρου 116.2 του Συντάγματος επιτάσσει την ανάληψη 
θετικών μέτρων. 
5 Με βάση τις διατάξεις των συνθηκών και του χάρτη, καθώς και τη σχετική πρόβλεψη σε πολλά νομικά εργαλεία 
του παραγώγου δικαίου της λήψης θετικών μέτρων εκ μέρους των κρατών μελών. 
6 C. MCCRUDDEN/S. PRECHAL, The Concepts of Equality and Non-Discrimination in Europe: A practical 
approach, European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, November 2009, 
Oxford Legal Studies Research Paper No. 4/2011, http://ssrn.com/abstract=1762815, p. 38. 
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Στην παρούσα έκθεση, αξιολόγηση των διατάξεων διεθνούς δικαίου, στο βαθμό που αφορά το 

παρόν έργο πραγματοποιείται σε κάθε επιμέρους ενότητα.  

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η πληθώρα διεθνών συμβάσεων δεν παρέχει ομοιόμορφο 

επίπεδο προστασίας για όλα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται. Κάθε σύμβαση και η 

νομοθεσία που την ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη εγκαθιδρύει ένα διαφορετικό 

πλέγμα κυρώσεων, εθνικών και άλλων μηχανισμών που συνυπάρχουν με διεθνείς 

μηχανισμούς παρακολούθησης και παρέχουν διαφορετικής έντασης προστασία.  
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3.2. Ευρωπαϊκό Δίκαιο 

Η ενωσιακή νομική τάξη συμπεριέλαβε, στην αρχική μορφή των συνθηκών, μια μόνο πτυχή 

της ισότητας των φύλων (αμοιβή). Στο πλαίσιο των περιορισμένων αρμοδιοτήτων του 

ενοποιητικού θεσμού (οικονομικές ελευθερίες, ανταγωνισμός, κοινές πολιτικές) η ισότητα 

αμοιβών ήταν απαραίτητη για τις ανάγκες της οικονομικής ολοκλήρωσης. Βαθμιαία, όμως, η 

επέκταση των αρμοδιοτήτων του κοινού θεσμού απαίτησε τη διείσδυση και άλλων πτυχών της 

ισότητας των φύλων σε τομείς κοινωνικο-πολιτικού χαρακτήρα. Η σημερινή εικόνα των 

ενωσιακών αρμοδιοτήτων εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα, η δε πρόσφατη οριζόντια επιταγή 

του άρθρου 3 ΣΕΕ επιβάλλει στα ενωσιακά όργανα και στα κράτη μέλη το σεβασμό της κατά 

τη χάραξη όλων των πολιτικών της Ένωσης. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ένωσης (άρθρα 21, 23) προβλέπει την ισότητα των φύλων, που εκτείνεται στους τομείς 

αρμοδιότητας της Ένωσης. Έτσι, οι τυχόν παρακρατημένοι τομείς εθνικής αρμοδιότητας 

καλύπτονται από το εσωτερικό δίκαιο και τις διεθνείς δεσμεύσεις. 

Στην πορεία των χρόνων αναπτύχθηκε ένα εκτενές πλαίσιο παράγωγης νομοθεσίας (κυρίως 

οδηγιών) που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων, ενώ παράλληλα 

αναπτύχθηκαν και μέτρα και πολιτικές που αποσκοπούσαν να ενισχύσουν την ισότητα των 

φύλων. Οι διαφορές που παρουσιάζουν οι κατηγορίες των ενωσιακών ρυθμιστικών 

αρμοδιοτήτων ως προς την ένταση της νομοθετικής παρέμβασης ποικίλλουν, με αποτέλεσμα 

την παραγωγή ενός πολύπλοκου φάσματος κανόνων, που περιλαμβάνει νομικά δεσμευτικές 

πράξεις (288 ΣΛΕΕ) αλλά και ήπιο δίκαιο. Ο έλεγχος της συμμόρφωσης προς αυτό το πλέγμα 

ανήκει στα εθνικά δικαστήρια και σε τελικό βαθμό στο ΔΕΕ. Οι διαφορές που παρουσιάζει η 

συμμόρφωση προς τις διεθνείς και τις ενωσιακές υποχρεώσεις της Ελλάδας αφορούν τόσο το 

ουσιαστικό περιεχόμενο των δεσμεύσεων όσο και το δικαστικό έλεγχο7. Ο μηχανισμός 

δικαστικού ελέγχου που διαθέτει η ενωσιακή νομική τάξη είναι αποτελεσματικός και δεν 

μπορεί να συγκριθεί με τις διατάξεις του προαιρετικού πρωτοκόλλου της CEDAW. Με βάση τις 

αρχές της υπεροχής και της αμεσότητας θεμελιώνεται η ευθύνη του κράτους για ενσωμάτωση 

των ενωσιακών κανόνων στις εθνικές έννομες τάξεις, ενώ, με βάση την αρχή της καλόπιστης 

συνεργασίας8 επιτυγχάνεται και η συμμόρφωση προς πράξεις διακυβερνητικής συνεργασίας, 

όπου αυτές προβλέπονται. 

Οι νομικές πλημμέλειες της εθνικής νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων σε σχέση με το 

ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο επισημαίνονται στις επιμέρους θεματικές ενότητες της παρούσας 

έκθεσης. Στο σημείο αυτό καταγράφονται κάποιες γενικές παρατηρήσεις που σχετίζονται είτε 

με τις αρχές της υπεροχής και της αμεσότητας στην εφαρμογή των διατάξεων του ενωσιακού 

δικαίου, όπως διαμορφώθηκαν από τη νομολογία του ΔΕΕ, την οριζόντια ρήτρα του άρθρου 3 

παράγραφος 3 εδάφιο β ΣΕΕ (gender mainstreaming), την εθνική νομοθεσία που 

ενσωματώνει τις οδηγίες της ΕΕ, την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει τις αποφάσεις των 

                                                        
7 V. NEUBAUER, How could the Convention on the elimination of all forms of discrimination against women 
(CEDAW) be implemented in the EU legal framework?, European Parliament 2011, 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
8 Άρθρο 4 ΣΕΕ. 
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διεθνών δικαστηρίων (ΕΔΔΑ και ΔΕΕ), καθώς και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί σε 

διακυβερνητικό επίπεδο συνεργασίας στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών, που στερούνται 

νομικής δεσμευτικότητας, έχουν, όμως πολιτική σημασία. 

Ισότητα αμοιβών  

Η ισότητα αμοιβών αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο δράσης της ΕΕ. Πρόσφατη εξέλιξη αποτελεί η 

καταδίκη της Ελλάδας, με την απόφαση της 26.03.2009 στην υπόθεση C-559/07, 

Επιτροπή/Ελλάδα, Συλλ. σελ. I-47, για παράβαση της αρχής του άρθρου 157 ΣΛΕΕ, επειδή, με 

βάση τον κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων9, διατηρούσε σε ισχύ διατάξεις, που 

προβλέπουν διαφορετική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων ως προς την 

ηλικία συνταξιοδότησης και την ελάχιστη προαπαιτούμενη υπηρεσία.  

Ισότητα σε θέματα εργασίας και απασχόλησης  

Βασικό κείμενο παράγωγου ευρωπαϊκού δικαίου αποτελεί η Οδηγία 2006/54/ΕΚ (νομική βάση 

141.3 ΕΚ, σημερινό 157.3 ΣΛΕΕ10), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 3896/2010 για την 

Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε 

θέματα εργασίας και απασχόλησης. Σύμφωνα με το προοίμιό της, η οδηγία αναδιατυπώνει, 

για λόγους σαφήνειας και ευθυγράμμισης με τη νομολογία του ΔΕΕ, τις προηγούμενες οδηγίες 

(75/117/ΕΟΚ, 76/207/ΕΟΚ, 86/378/ΕΟΚ, 96/97/ΕΚ, 97/80/EΚ, 98/52/ΕΚ, 2002/73/ΕΚ). Αρκετές 

παρατηρήσεις έχουν καταγραφεί και σχετίζονται με την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εθνικό 

δίκαιο οι σημαντικότερες των οποίων είναι οι εξής: 

Στο πρώτο άρθρο του νόμου (σκοπός) χρησιμοποιείται η περιοριστική διατύπωση 

«συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης με σκοπό την απασχόληση (vocational training)», η 

οποία δημιουργεί συγχύσεις σε σχέση με τον όρο «επαγγελματική κατάρτιση» που θα έπρεπε 

να χρησιμοποιηθεί αυτοτελώς. Επίσης, το άρθρο 2 μπορούσε να διευκρινίσει περαιτέρω το 

θέμα με την αναφορά ότι η επαγγελματική κατάρτιση αφορά «κάθε μορφή εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης που παρέχει προσόντα για ορισμένο επάγγελμα, εργασία ή απασχόληση, ακόμη 

και αν περιλαμβάνει και γενική εκπαίδευση»11. Με τον τρόπο αυτό, ο ορισμός θα ήταν 

εναρμονισμένος με τη διασταλτική έννοια που πάγια του αποδίδεται από το ΔΕΕ12. 

Στο άρθρο 3.4 του νόμου παρατηρείται, αντίθετα προς το άρθρο 23 της οδηγίας περιοριστική 

χρήση της έννοιας «διάκριση» με αναφορά στην εγκυμοσύνη ή τη μητρότητα13. Με δεδομένο 

όμως ότι οι διακρίσεις στην πράξη αφορούν τις γυναίκες που είναι απλά έγγαμες ή σε ηλικία 

                                                        
9 Π.δ. 166/2000, 03.07.2000. 
10 Οι συγκεκριμένες πτυχές της κοινωνικής πολιτικής που καθορίζονται στη συνθήκη (άρθρα 157-161 ΣΛΕΕ) 
εντάσσονται στην κατηγορία των συντρεχουσών αρμοδιοτήτων. 
11 Βλ. παρατηρήσεις ΕΕΔΑ, 01.11.2010, ΑΠ. 359. 
12 Απoφάσεις ΔΕΚ της 13.02.1985, Gravier, 293/83, Συλλ. σελ. 593, σκ. 21-22, ΔΕΚ της 02.02.1988, Blaizot, 
24/86, Συλλ. σελ. 379.   
13 «Συνιστά επίσης διάκριση κατά την έννοια του παρόντος νόμου η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναικών λόγω 
εγκυμοσύνης ή μητρότητας, στις περιπτώσεις των προεδρικών διαταγμάτων 176/1997 (ΦΕΚ 150 Α΄), 41/2003 
(ΦΕΚ 44 Α΄) και του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄)» 
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τεκνοποιίας, ο ορισμός θα έπρεπε να είναι ευρύτερος ώστε να τονιστεί η «έμμεση»14 σχέση με 

τη μητρότητα σε αρμονία με τη νομολογία του ΔΕΚ αλλά και την παράγραφο 23 του προοιμίου 

της οδηγίας σύμφωνα με τα οποία «η δυσμενής μεταχείριση των γυναικών που συνδέεται με 

την εγκυμοσύνη ή τη μητρότητα συνιστά άμεση διάκριση λόγω φύλου. Η μεταχείριση αυτή θα 

πρέπει, επομένως, να περιλαμβάνεται ρητά στην παρούσα οδηγία».  

Το άρθρο 19 που προβλέπει ότι δεν συνιστά διάκριση η λήψη ή η διατήρηση ειδικών ή 

θετικών μέτρων με σκοπό την εξάλειψη τυχόν υφιστάμενων διακρίσεων εις βάρος του λιγότερο 

εκπροσωπούμενου φύλου και την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας στους τομείς που 

περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, όπως είναι περιοριστική σε σχέση με το 

116.2 του Συντάγματος, που επιβάλλει γενική υποχρέωση λήψης θετικών μέτρων ιδίως υπέρ 

των γυναικών για την εξάλειψη των ανισοτήτων15. 

Στο άρθρο 22 η φράση «δικαίωμα προσφυγής» είναι δικονομικά ανεπαρκής, ενώ η αναφορά 

σε «συναίνεση» έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την «έγκριση» του άρθρου 17.2 της Οδηγίας, 

που μπορεί να δοθεί και εκ των υστέρων16. Επίσης, και παρά τις σχετικές παρατηρήσεις, που 

διατυπώθηκαν από την ΕΕΔΑ17, διατηρείται η φράση «να ασκούν στο όνομά του προσφυγή», 

γεγονός που σημαίνει εκπροσώπηση, ενώ, αντίθετα, το άρθρο 18.2 της οδηγίας προβλέπει 

ευρύτερα, δηλαδή την άσκηση κάθε ενδίκου βοηθήματος ή μέσου ιδίω ονόματι («είτε εξ 

ονόματος του ενάγοντος είτε προς υπεράσπισή του»). 

Τέλος, το άρθρο 29 του νόμου με τίτλο Κοινωνικός διάλογος (Άρθρα 21, 22 και 29 της 

Οδηγίας) αντιγράφει μεν στην παράγραφο 3 την οριζόντια ρήτρα του άρθρου 29 της οδηγίας, 

αναφορικά με τη συνεκτίμηση της ισότητας ανδρών και γυναικών, η σημασία της, όμως 

υποβαθμίζεται με αυτό τον τρόπο, αφού εμφανίζεται υπό τον τίτλο του κοινωνικού διαλόγου. 

Η πρόβλεψη συνεργασίας του ΣτΠ και των αρμόδιων τμημάτων κοινωνικής επιθεώρησης 

εργασίας έχει πρόσφατα αναδείξει θέματα διάκρισης λόγω φύλου στις σχέσεις εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου. Συγκεκριμένα, ο Ν. 3846/2010 προβλέπει ότι, κατά την κατάρτιση της 

σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της, ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη 

ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν εκ περιτροπής απασχόληση, με βάση συγκεκριμένη 

διαδικασία. Σημαντικός αριθμός καταγγελιών αφορά την επιβολή -με μονομερή απόφαση του 

εργοδότη εκ περιτροπής απασχόλησης- σε γυναίκες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα, οι 

οποίες επιστρέφουν στην εργασία τους μετά από άδεια μητρότητας. Το γεγονός ότι δεν 

εφαρμόζεται ο Ν. 3896/1018 οφείλεται στην εκ βάθρων19 αναδιάταξη των εργασιακών σχέσεων 

μετά το 2010.   

                                                        
14 Η ΕΕΔΑ, στις σχετικές παρατηρήσεις υπενθυμίζει και τις επιταγές του άρθρου 21.1 Σ.  
15 Η ΕΕΔΑ στις παρατηρήσεις της είχε προτείνει την επανάληψη του άρθρου του Συντάγματος για λόγους 
ασφάλειας δικαίου. 
16 ΕΕΔΑ στις παρατηρήσεις 236-238 ΑΚ.  
17 Ibid. 
18 Και ο Ν. 3655/2008. 
19 Βλ. Συνοπτική ειδική έκθεση ΣτΠ, Ιούλιος 2012 και EGELRev. 1/2012, σελ. 61-64.  
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Διακρίσεις λόγω φύλου εκτός της αγοράς εργασίας: πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 

(Οδηγία 2004/113/ΕΚ) 

Σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις εκτός της αγοράς εργασίας βρίσκεται σε ισχύ η Οδηγία 2004/113 

η οποία απαγορεύει κάθε μορφής διάκριση στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Και 

στην περίπτωση αυτή, πέρα από τις καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση20, η Οδηγία 

ενσωματώθηκε (με το Ν. 3796/2009) με έναν «αυτόματο» τρόπο αντιγράφοντας ουσιαστικά το 

κείμενο της, χωρίς καμία ουσιαστική προσαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων στις 

ιδιάζουσες συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας. Η μεταγραφή αυτή, η οποία αποτελεί 

σχεδόν πάγια πρακτική στη χώρα μας κατά την ενσωμάτωση του παράγωγου ευρωπαϊκού 

δικαίου, δεν διευκολύνει την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα των διατάξεων.  

Πρόσφατη εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι την 01.03.2011, εκδόθηκε η απόφαση στην 

υπόθεση Association Belge des Consommateurs Test-Achats κ.λπ., C-236/09, Συλλ. σελ. (...), 

που αφορούσε το κύρος του άρθρου 5, παράγραφος 2, της οδηγίας, σύμφωνα με το οποίο 

«παρά την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν πριν από τις 21 

Δεκεμβρίου 2007 να επιτρέπουν αναλογικές διαφορές μεταξύ των ατομικών ασφαλίστρων και 

παροχών των ασφαλιζομένων όταν το φύλο είναι καθοριστικός παράγοντας στην αξιολόγηση 

του κινδύνου βάσει σημαντικών και αξιόπιστων αναλογιστικών και στατιστικών δεδομένων». 

Το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι ο επιδιωκόμενος με την οδηγία 2004/113 σκοπός, όπως 

αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας, συνίσταται στην εφαρμογή του 

κανόνα ότι τα ασφάλιστρα και οι παροχές πρέπει να καθορίζονται ανεξαρτήτως του φύλου21. 

Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών, που κατοχυρώνεται στα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι περιπτώσεις των ανδρών και των γυναικών είναι, από πλευράς 

των ασφαλίστρων και των υπηρεσιών στο πλαίσιο των συμβάσεων ασφαλίσεως που 

συνάπτουν, όμοιες. Το Δικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 

2004/113, που παρέχει στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διατηρούν σε ισχύ, 

χωρίς χρονικό περιορισμό, παρέκκλιση από τον κανόνα περί καθορισμού ασφαλίστρων και 

παροχών ανεξαρτήτως φύλου, υπονομεύει την επίτευξη του επιδιωκόμενου με την οδηγία 

2004/113 σκοπού της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και είναι ασύμβατη προς τα 

άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Κατά συνέπεια, το 

Δικαστήριο συνήγαγε το συμπέρασμα ότι «η διάταξη αυτή πρέπει να θεωρείται ως ανίσχυρη 

από 21ης Δεκεμβρίου 2012». 

                                                        
20 Σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας αριθ. 2004/113/ΕΚ, τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν τις διατάξεις 
της στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 21 Δεκεμβρίου 2007, εκτός από το άρθρο 5 παράγραφος 3 όπου 
προβλέπονται δυο επιπλέον χρόνια. Επειδή η Ελλάδα καθυστέρησε, στα τέλη Ιανουαρίου 2008 η Επιτροπή 
εκκίνησε τη διαδικασία παράβασης (άρθρο 226 ΕΚ), με αποστολή αιτιολογημένης γνώμης την 26.06.2008 
21 Βλ. τη δέκατη όγδοη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας: «προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση ανδρών 
και γυναικών, η χρήση του φύλου ως αναλογιστικού παράγοντα δεν πρέπει να συνεπάγεται διαφορές στον 
καθορισμό ασφαλίστρων και παροχών» και τη δέκατη ένατη αιτιολογική σκέψη της ίδιας οδηγίας: «η ευχέρεια 
που παρέχεται στα κράτη μέλη να μην εφαρμόσουν τον κανόνα περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών 
ανεξαρτήτως φύλου συνιστά «εξαίρεση». 
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Την 13.01.2012 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. η Ανακοίνωση της 

Επιτροπής με Κατευθυντήριες Γραμμές22 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/113/ΕΚ στον 

ασφαλιστικό τομέα υπό το φως της απόφασης Test-Achats. Φαίνεται ότι το ζήτημα, στην 

Ελλάδα, δεν έχει ακόμη λυθεί, επειδή αντιδρούν έντονα οι ασφαλιστικές εταιρείες. 

Εργασία και συνθήκες απασχόλησης (πρόσβαση, εξέλιξη, αμοιβή, επαγγελματική κατάρτιση, 

συνθήκες εργασίας, απόλυση)  

Με βάση το άρθρο 2 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, η αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα της 

απασχόλησης είναι συντονιστική. «Η Ένωση θεσπίζει μέτρα για να διασφαλίζει τον 

συντονισμό των πολιτικών των κρατών μελών στον τομέα της απασχόλησης, ιδίως με τον 

καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών των πολιτικών αυτών» (άρθρο 5 παράγραφος 2 

ΣΛΕΕ). Με βάση τα άρθρα 145-149 ΣΛΕΕ, στον τομέα της απασχόλησης εφαρμόζεται η 

ανοικτή μέθοδος συντονισμού, στην οποία ηγετικό ρόλο αναλαμβάνει η Ένωση μέσω της 

Επιτροπής. 

Αντίθετα η κοινωνική πολιτική αποτελεί συντρέχουσα αρμοδιότητα της Ένωσης, με 

αποτέλεσμα η άσκησή της να διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας. Τα πρώτα νομοθετικά εργαλεία που υιοθετήθηκαν από την Ένωση στον 

τομέα της ισότητας των φύλων είχαν ως νομική βάση τις διατάξεις της εσωτερικής αγοράς σε 

συνδυασμό με την αρχική διάταξη για την ισότητα των αμοιβών. Μετά την εισαγωγή πτυχών 

της κοινωνικής πολιτικής στα ενδιαφέροντα του κοινού θεσμού (ΕΕΠ, 1986) χρησιμοποιούνται 

οι αντίστοιχες νομικές εξουσιοδοτήσεις.  

Γονική άδεια  

Σε σχέση με τη γονική άδεια, έχει κριθεί παγίως στην ελληνική έννομη τάξη ότι ως προς το 

θέμα γέννησης τέκνων διαφορετικής ηλικίας το δικαίωμα κάθε τέκνου είναι αυτοτελές (ΣτΕ 

1/2006, 2/2006, 2357/2006, Διοίκ. Εφ. Θεσ/νίκης 2847/2006, 420/2005). Η νομολογία έχει 

ωστόσο διχαστεί ως προς το ζήτημα διδύμων ή πολυδύμων τέκνων. Έτσι με σειρά 

αποφάσεων (ΣτΕ 4329/2009, 2638/2008, 2637/2008, ΔΕΑ 1644/2009, 193/2010) έχει κριθεί 

ότι το δικαίωμα κάθε τέκνου είναι αυτοτελές και χορηγούνται ισάριθμες με τα τέκνα άδειες 

ανατροφής. Αντιθέτως έχουν κρίνει άλλες δικαστικές αποφάσεις (ΔΕΑ 27/2010, 1192/2008, Δ. 

Εφ. Θ. 1842/2010, 1546/2009, Δ. Εφ. Πειρ. 1204/2010 306/2009, Δ.Εφ.Ιωαν. 121/2011, 

200/2010, 199/2010, 146/2010)23.  

Μετά από την έκδοση της ΔΕΕ 06.09.2010, C-149/10, Χατζή, Συλλ. σελ. Ι-(….)24, 

διευκρινίστηκε ότι η ρήτρα 2.1. της συμφωνίας-πλαισίου για την γονική άδεια, «δεν έχει την 

έννοια ότι η γέννηση διδύμων θεμελιώνει δικαίωμα τόσων γονικών αδειών όσα τα τέκνα που 

γεννιούνται. Σε κάθε περίπτωση, (όμως) υπό το πρίσμα της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως, η 

                                                        
22 2012 C 11, σελ. 1. 
23 Βλ. και Γνωμ. 496/2007 Ε'Τμήματος ΝΣΚ κατά πλειοψηφία αρνητική στη χορήγηση περισσοτέρων αδειών 
24 Απόφαση Εφετείου 1842/2010 http://www.defeteio-the.gr/thes/news.jsp?new=31 
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ρήτρα αυτή επιβάλλει στον εθνικό νομοθέτη να καθιερώσει σύστημα γονικής άδειας το οποίο, 

αναλόγως με την υφιστάμενη στο οικείο κρότος μέλος κατάσταση, εξασφαλίζει στους γονείς 

διδύμων μεταχείριση λαμβάνουσα προσηκόντως υπόψη τις ειδικές τους ανάγκες. Εναπόκειται 

(δε) στον εθνικό δικαστή να διαπιστώσει κατά πόσον η εθνική νομοθεσία ανταποκρίνεται 

στην απαίτηση αυτή και να προσδώσει, ενδεχομένως, στην εν λόγω εθνική νομοθεσία μια - 

κατά το μέτρο του δυνατού - σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης ερμηνεία». 

Έννομη προστασία  

Με βάση την πάγια νομολογία του ΔΕΕ για τις παραβάσεις της απαγόρευσης των διακρίσεων, 

τα κράτη μέλη πρέπει να προβλέπουν μηχανισμούς προστασίας και κυρώσεις που να 

ανταποκρίνονται στις αρχές της αποτελεσματικότητας και της αναλογικότητας και να είναι 

αποτρεπτικές. Μπορούν να προβλέπουν και αποζημίωση25. Ειδικά σε ότι αφορά το βάρος 

απόδειξης (216, 338 ΚΠολΔ, ΚΔΔ 73, 145, Νομολογία ΔΕΕ 109/88, Danfoss, Συλλ. 1989, σελ. 

3199, C-196/02, Νικολούδη /OTE, Συλλ. 2005, σελ. Ι-1789) παρά το γεγονός ότι ήδη στο π.δ. 

105/2003 για την ενσωμάτωση της οδηγίας 97/80/ΕΚ, προβλεπόταν η  αναστροφή του βάρους 

απόδειξης (γνμδ. ΣτΕ 348/2003 που πρότεινε τη σχετική τροποποίηση των κωδίκων με την 

αντίστοιχη ενσωμάτωση), αλλά και στην πιο πρόσφατη νομοθεσία που ενσωματώνει τις 

οδηγίες 2002/73/ΕΚ, 2006/54/ΕΚ και 2004/113, (Ν. 3488/2006, Ν. 3769/2009 και Ν. 

3896/2010, άρθρο 24), η ενσωμάτωση δεν έγινε26. 

                                                        
25 14/83, von Colson Συλλ.1984, σελ. 1891, C-271/91, Marshall,Συλλ. 1993, σελ. I-4367, C-180/95, Draehmpaehl, 
Συλλ. 1997, σελ.I-2195. 
26 S. Koukoulis-Spiliotopoulos, Ηarcèlement en raison du sexe et harcèlement sexuel, AFEM & Ligue Hellénique 
pour les Droits des Femmes Égalité des genres et combat contre le harcèlement sexuel: les politiques de l’Union 
européenne pp.119-148 Athènes/Bruxelles, A. N. Sakkoulas & Bruylant 2009, Mental Health Europe Violence 
against women at work… Let’s talk about it! The mental health effects of violence and harassment against women 
at work, 2010: http://www.mhe-sme.org and http://www.ekpse.gr, accessed 2 August 2011. 
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3.3. Δημόσιο Δίκαιο – Διοικητικό Δίκαιο 

Το δημόσιο δίκαιο είναι ο κλάδος δικαίου που ρυθμίζει τις σχέσεις των πολιτών με το κράτος 

και περιλαμβάνει τους κανόνες που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των κρατικών 

οργάνων και των οργάνων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τον τρόπο δράσης 

τους και τη σχέση των φορέων αυτών με τους πολίτες. Βασικές ενότητες του δημοσίου δικαίου 

που εξετάστηκαν είναι το Συνταγματικό δίκαιο, δηλαδή οι κανόνες που τίθενται από το 

Σύνταγμα της χώρας και το διοικητικό δίκαιο, που περιλαμβάνει τους κανόνες οργάνωσης και 

λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.  

Στην ενότητα του δημοσίου – διοικητικού δικαίου οι διατάξεις που περιλαμβάνουν αναφορά 

στο φύλο εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

 διατάξεις που αφορούν τους μηχανισμούς και τα όργανα που έχουν αρμοδιότητα σε 

θέματα σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων και διατάξεις σχετικά με τη λήψη 

υπόψη του φύλου στη διαδικασία νομοθέτησης [αρθ 2 παρ 1ια ν. 4048/2012]. 

 διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή ποσοστώσεων για την εκπροσώπηση των 

γυναικών σε εκλογές, δημόσια αξιώματα καθώς και στη λήψη αποφάσεων   

 διατάξεις που αφορούν την εισαγωγή των γυναικών στα σώματα ασφαλείας  

 διατάξεις που αφορούν τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής για 

τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα  

Με μια πρώτη αξιολόγηση, οι διατάξεις που καταγράφηκαν ομαδοποιούνται σε:  

α) διατάξεις που περιέχουν άμεση αναφορά στο φύλο 

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι σχετικές με το ζήτημα συνταγματικές διατάξεις, οι 

διατάξεις νόμων που ενσωματώνουν τις σχετικές με τη διάκριση λόγω φύλου κοινοτικές 

οδηγίες, οι διατάξεις νόμων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή και για την υλοποίηση των 

συνταγματικών διατάξεων  

β) Διατάξεις που περιέχουν αναφορά στο φύλο χωρίς όμως το ρυθμιστικό τους αντικείμενο να 

είναι το φύλο όπως είναι οι διατάξεις που θέτουν διαφορετικά όρια για την εισαγωγή στις 

στρατιωτικές σχολές ανάλογα με το φύλο του υποψηφίου  

γ) Διατάξεις οι οποίες κατά την εφαρμογή τους στην πράξη ανέδειξαν προβλήματα που 

σχετίζονται με το φύλο (πρόκειται κυρίως για αυτές που αφορούν τη συμφιλίωση της 

επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής)  

Συνταγματικές Διατάξεις  

Μέχρι τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 η όποια συνταγματική αναγωγή στα ζητήματα 

των διακρίσεων γινόταν με βάση τις διατάξεις των άρθρων  4 παρ. 1 & 2 και 116 παρ. 2 του 

Συντάγματος. Οι ρυθμίσεις του αρ. 4 αναφέρονται στην τυπική ισότητα ανδρών και γυναικών 
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[ισότητα ενώπιον του νόμου και ισότητα ανδρών και γυναικών στα δικαιώματα] ενώ η διάταξη 

του αρ. 116 παρ. 2 αναφέρεται στις αποκλίσεις από την ανωτέρω αρχή οι οποίες 

επιτρέπονταν «για σοβαρούς λόγους, στις περιπτώσεις που ορίζει ειδικά ο νόμος». Ως 

ειδικότερη έκφανση της αρχής της ισότητας, η διάταξη του άρθρου 22 του Συντάγματος 

κατοχυρώνει το δικαίωμα ίσης αμοιβής για τα δύο φύλα για την παροχή εργασίας ίσης αξίας. 

Με τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 άλλαξε η διατύπωση της διάταξης του άρθρου 116 

παρ. 2 με την οποία, η πρόβλεψη για τη δυνατότητα καθιέρωσης αποκλίσεων από την ισότητα 

των φύλων που περιείχε η διάταξη με την προηγούμενη διατύπωση της : «Οι αποκλίσεις από 

την ισότητα ανδρών και γυναικών επιτρέπονται για σοβαρούς λόγους, στις περιπτώσεις που 

ορίζει ειδικά ο νόμος», ανατράπηκε, με την εισαγωγή δύο κανόνων που έχουν ο μεν πρώτος 

χαρακτήρα ερμηνευτικής Αρχής: «Δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων 

για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών», ο δε δεύτερος εισάγει μια 

κατευθυντήρια αρχή προς τα όργανα του κράτους: «Το κράτος μεριμνά για την άρση των 

ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών». Με τη νέα διατύπωση 

της διάταξης η δυνατότητα θέσπισης με άμεσο τρόπο ανάστροφων ποσοστώσεων σε βάρος 

των γυναικών  δεν βρίσκει πλέον συνταγματικό έρεισμα. 

Έμμεση αναφορά στο φύλο γίνεται και στη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 1 & 2 σύμφωνα με 

την οποία η μητρότητα τελεί υπό την προστασία του κράτους ενώ οι χήρες θυμάτων πολέμου 

έχουν δικαίωμα φροντίδας από το κράτος. Πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να 

δικαιολογηθούν ιστορικά ωστόσο πλέον θεωρούνται είτε απαρχαιωμένες [φροντίδα του 

κράτους για τις χήρες] είτε δεν προάγουν την ουσιαστική ισότητα [προστασία της μητρότητας 

μόνο].  

Διατάξεις που αφορούν μηχανισμούς για την Ισότητα των Φύλων  

Το ισχύον δίκαιο προβλέπει την ύπαρξη οχτώ διαφορετικών μηχανισμών για την ισότητα των 

φύλων. Η διασπορά της αρμοδιότητας σε οχτώ διαφορετικούς φορείς δικαιολογείται αφενός 

από τα διαφορετικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται και αφετέρου από το γεγονός ότι 

κάποιοι από τους μηχανισμούς αποτελούν συμβουλευτικούς μηχανισμούς θεσμών με 

αποφασιστικές αρμοδιότητες για τη χάραξη είτε γενικής πολιτικής [κοινοβούλιο] είτε πολιτικής 

σε περιφερειακό επίπεδο [Περιφέρεια] είτε αποτελούν μηχανισμούς άσκησης πολιτικής σε 

συγκεκριμένα πεδία [Συνήγορος του Πολίτη-Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας]. Παρατηρείται 

ωστόσο μια μερική επικάλυψη αρμοδιοτήτων ανάμεσα στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των 

Φύλων και στην Επιτροπή Ισότητας των δύο Φύλων καθώς και οι δύο φορείς έχουν ως 

αντικείμενο την ανάληψη πρωτοβουλιών για να περιληφθεί η οπτική του φύλου στις διάφορες 

πολιτικές και δράσεις, και το σχεδιασμό και συντονισμό των νομοθετικών και διοικητικών 

πρωτοβουλιών σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων [βλ. αντίστοιχα, άρθρο 1 ΠΔ 5/2008 & 

άρθρο 67 ΠΔ 63/2005]. Με κριτήριο την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών για την ισότητα 

των φύλων προτείνεται να επανεξεταστεί η κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε αυτούς τους 

φορείς με σκοπό να αποφευχθεί η επικάλυψη στο πεδίο των αρμοδιοτήτων. Επιπλέον το 
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ισχύον νομικό πλαίσιο δεν προβλέπει κριτήρια αξιολόγησης του έργου των επιμέρους 

μηχανισμών.  

Διατάξεις για το Δημόσιο Τομέα - Ποσοστώσεις 

Η συγκεκριμένη ομάδα διατάξεων περιλαμβάνει προβλέψεις σχετικά με την εκπροσώπηση 

των γυναικών στα κέντρα λήψη αποφάσεων. Στο πεδίο αυτό, ο έλληνας νομοθέτης έχει 

επιλέξει ως μοναδικό θετικό μέτρο υπέρ των γυναικών τη θέσπιση υποχρεωτικής ποσόστωσης 

του ενός τρίτου για κάθε φύλο στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του κοινοβουλίου, των 

αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και στα συλλογικά όργανα των δημοσίων υπηρεσιών. Η 

νομοθετική αυτή επιλογή γίνεται ανεξάρτητα από τον αριθμό των γυναικών ή ανδρών στο υπό 

εκπροσώπηση σώμα παρά το ότι η σχετική συνταγματική διάταξη αναφέρεται σε ανισότητες 

που υφίστανται στην πράξη: «Το κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που 

υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών». Η επιλογή του νομοθέτη εκλαμβάνει 

ως δεδομένη την υπο- εκπροσώπηση των γυναικών στο συγκεκριμένο πεδίο χωρίς περαιτέρω 

στοιχεία. Επιπλέον, στην περίπτωση των εκλογών η υποχρέωση περιορίζεται μόνο στη 

συμπερίληψη ενός τρίτου από το κάθε φύλο στις υποψηφιότητες ενώ στην συγκρότηση των 

συλλογικών οργάνων του δημοσίου η συμμετοχή κάθε φύλου κατά το ένα τρίτο καθίσταται 

υποχρεωτική. Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι, όπως επισημαίνει η Επιτροπή για την 

Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών στην τριακοστή έβδομη συνεδρίαση της 

15.01.2007-02.02.2007, η υποχρεωτική ποσόστωση δεν έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές 

στην εκπροσώπηση των γυναικών και συνεπώς δεν είναι αυτονόητη η συμβολή της στην 

ουσιαστική ισότητα των φύλων. Συνεπώς, προτείνεται να εξεταστεί εάν παράλληλα με τη 

νομοθέτηση σχετικών διατάξεων απαιτείται και η λήψη άλλων μέτρων, όπως για παράδειγμα 

τα μέτρα που επισημαίνονται στην ανωτέρω έκθεση [σελ. 5]. Συγκεκριμένα η Επιτροπή 

συνιστά την προσωρινή εφαρμογή σε «ειδικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1, της 

Συνθήκης και τη γενική της σύσταση 25, ως μέσον επιτάχυνσης της συμμόρφωσης προς τις 

διατάξεις των άρθρων 7 και 8 της Συνθήκης και αύξησης της πολιτικής συμμετοχής των 

γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων του Κοινοβουλίου και του Υπουργείου 

Εξωτερικών. Συνιστά επίσης την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης σχετικά 

με τη σπουδαιότητα που έχει, για την κοινωνία ως σύνολο, η συμμετοχή των γυναικών στη 

λήψη αποφάσεων. Η Επιτροπή επιπλέον προτείνει στο κράτος, σύμφωνα με τα άρθρα 2(e) και 

7(c) της Συνθήκης, να λάβει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ίση συμμετοχή των 

γυναικών στους συνδικαλιστικούς φορείς και τις εργοδοτικές ενώσεις. Προτρέπει το κράτος να 

παρακολουθήσει την επίπτωση των μέτρων που θα ληφθούν και των τάσεων στην πορεία του 

χρόνου».                

Κρίνεται επίσης απαραίτητη, με κριτήριο τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των 

συγκεκριμένων μέτρων, η συστηματική και διαχρονική παρακολούθηση του τρόπου με τον 

οποίο οι διατάξεις αυτές συμβάλουν στην ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα 

λήψης αποφάσεων και στην αλλαγή των αρνητικών κοινωνικών στερεοτύπων.  
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Διατάξεις που αφορούν διευκολύνσεις Υπαλλήλων με οικογενειακές Υποχρεώσεις 

Σε αυτή την κατηγορία διατάξεων μετά από πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες που 

αναλήφθηκαν μετά από πρόταση που υπέβαλε ο  Συνήγορος του Πολίτη δεν υπάρχουν πλέον 

ρυθμιστικά κενά καθώς καλύφθηκαν και οι περιπτώσεις δημοσίων λειτουργών που δεν 

περιλαμβάνονταν στις ρυθμίσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους27. Ωστόσο για λόγους 

ασφάλειας δικαίου πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αντικατάστασης των αποσπασματικού 

χαρακτήρα ρυθμίσεων που αφορούν τις ξεχωριστές κατηγορίες των δημόσιών λειτουργών με 

μια γενική διάταξη που θα καλύπτει το ζήτημα για όλες τις κατηγορίες δημοσίων λειτουργών. 

Επιπλέον, για τα ζητήματα τα οποία λύθηκαν μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη 

όπως είναι η χορήγηση αδειών σε εργαζόμενες στο δημόσιο με μερική απασχόληση ή η 

επέκταση των δικαιωμάτων στα άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης28 

εξακολουθεί να υφίσταται νομοθετικό κενό, καθώς οι υποθέσεις επιλύθηκαν ad hoc με 

γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών οι οποίες συνηγορούσαν υπέρ της εφαρμογής των 

σχετικών διατάξεων μόνο για τις ατομικές περιπτώσεις των πολτών που προσέφευγαν στον 

Σ.τ.Π. Συνεπώς προτείνεται η θέσπιση διατάξεων που να καλύπτει με σαφή τρόπο και τους 

εργαζόμενους μερικής απασχόλησης αλλά και όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.  

Διατάξεις που αφορούν τη στράτευση των Γυναικών - Εισαγωγή στις Στρατιωτικές σχολές και 

τις σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας 

Όσον αφορά τη στράτευση των γυναικών παρατηρείται ότι ενώ η σχετική συνταγματική 

διάταξη [αρ. 4 παρ. 6 Σ] δεν εξαιρεί ρητά τις Ελληνίδες η παραπομπή από το Σύνταγμα στον 

κοινό νομοθέτη του τρόπου με τον οποίο εξειδικεύεται η σχετική υποχρέωση συμβολής στην 

άμυνα της πατρίδας επιτρέπει τη διαφορετική μεταχείριση που επιφυλάσσει ο έλληνας 

νομοθέτης στα δύο φύλα. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι η σχετική δυνατότητα που 

παρέχει ο νομοθέτης για τη στράτευση των γυναικών δεν έχει ενεργοποιηθεί έως σήμερα και 

συνεπώς τίθεται εν τοις πράγμασι ένα ζήτημα διάκρισης σε  βάρος του ενός φύλου (ανδρών). 

Η επόμενη ενότητα διατάξεων που έχει άμεση αναφορά στο φύλο αφορά το κριτήριο του 

ύψους για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές και τις σχολές των σωμάτων ασφαλείας. 

Στις διατάξεις αυτές παρατηρείται ότι το εν λόγω κριτήριο διαφοροποιείται ανάλογα με τη 

σχολή χωρίς η διαφοροποίηση αυτή να δικαιολογείται από τη φύση των καθηκόντων. Ως εκ 

τούτου, προτείνεται η καθιέρωση ενιαίου ύψους για τους άνδρες και ενιαίου ύψους για τις 

γυναίκες υποψήφιες για όλες τις σχολές. Το όριο αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα 

επιστημονικά δεδομένα για τη σωματοδομή του ελληνικού πληθυσμού καθώς πρόσφατες 

μελέτες έχουν δείξει ότι το μέσο ύψος του έλληνα είναι 1,76 μ και της ελληνίδας 1,63 μ29. 

Συνεπώς η θέσπιση των σχετικών ορίων δεν θα πρέπει να καθιστά την πρόσβαση στις εν 

λόγω σχολές ευνοϊκότερη για το ένα φύλο, όπως συμβαίνει όταν θεσπίζονται για τους άνδρες 

                                                        
27 βλ. Ειδική Έκθεση για την Ισότητα των Φύλων  2011 σ.σ. 5-6 
28 Ειδική Έκθεση οπ.π σ.σ. 8-9 
29 βλ. Εθνική Ανθρωποκεντρική Έρευνα ΕΛΚΕΔΕ. Α.Ε 2009 
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όρια ύψους χαμηλότερα απόν εθνικό μέσο όρο και για τις γυναίκες υψηλότερα από τον εθνικό 

μέσο όρο.  

Το όριο ύψους πρέπει να είναι διαφορετικό για τα δύο φύλα. Υπέρ του ότι η διαφοροποίηση 

του ύψους μεταξύ των φύλων ως κριτήριο εισαγωγής επιβάλλεται από την αρχή της ισότητας 

είναι και η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων η οποία έκρινε ότι η θέσπιση ίδιου ορίου 

ύψους ανάμεσα στα δύο φύλα για την εισαγωγή στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας 

αντίκειται στην αρχή της ισότητας [ΔΕΦ ΑΘ 1255/2007]. Επιπλέον, πρέπει να επανεξεταστεί 

και η θέσπιση κοινών αθλητικών ορίων και για τα δύο φύλα για την εισαγωγή στις 

στρατιωτικές σχολές [αρ. 2 του ν. 1911/1990] καθώς ελέγχεται ως έμμεση διάκριση, η οποία 

έγκειται στο γεγονός ότι μια ουδέτερη διάταξη δεν ανταποκρίνεται εξίσου στις δυνατότητες των 

δύο φύλων, όπως προκύπτει και από το γεγονός της θέσπισης διαφορετικών ορίων για τα δύο 

φύλα σε όλες τις αθλητικές διοργανώσεις [οι επισημάνσεις αυτές περιέχονται στο από 

10.04.2010 πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη που κοινοποιήθηκε στο αρμόδιο υπουργείο].     

Διατάξεις που αφορούν την καλή νομοθέτηση  

Με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ 1 εδ ια του ν. 4048/2012 η ισότητα των φύλων 

περιλαμβάνεται στις αρχές της καλής νομοθέτησης. Με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη η αρχή 

της ισότητας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία νομοθέτησης, με τρόπο ώστε 

οποιεσδήποτε ενδεχόμενες επιπτώσεις από μια σχεδιαζόμενη διάταξη στην ισότητα των 

φύλων να είναι καταγεγραμμένες, σαφείς και ηθελημένες. Πρόκειται για μια διάταξη η οποία 

είναι σύμφωνη με τις συνταγματικές επιταγές καθώς επίσης και το δίκαιο της Ε.Ε., ενώ μπορεί 

να έχει ιδιαίτερη συμβολή στην προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. Η διάταξη 

αυτή καταγράφει μια πτυχή της οριζόντιας λήψης υπόψη της οπτικής του φύλου (gender 

mainstreaming) στη διαδικασία νομοθέτησης και είναι κατά τούτο συμβατή με τη γενική 

υποχρέωση του άρθρου 3 της ΣΕΕ. Στο βαθμό που η διάταξη δεν έχει διακηρυκτικό 

χαρακτήρα αλλά στο νόμο προσδιορίζονται  και οι υποχρεώσεις των οργάνων για την τήρηση 

των αρχών αλλά και τα μέσα καλής νομοθέτησης [άρθρα 4&5 του ν. 4048/2012] μπορεί να 

βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα της νομοθέτησης στο πεδίο των διακρίσεων. Προτείνεται η 

τροποποίηση του προτύπου της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρύθμισης30, ώστε να 

συμβαδίζει με τις νομοθετικές αυτές αλλαγές.   

 

                                                        
30 Διαθέσιμο στο: http://www.ggk.gov.gr/wp-content/uploads/2010/02/ypodeigma_2009.doc 
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3.4. Φορολογική Νομοθεσία 

Το φορολογικό δίκαιο ρυθμίζει τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών απέναντι στο 

κράτος. Με τον τρόπο αυτόν επηρεάζει διάφορες πλευρές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής 

οι οποίες προσδιορίζουν, άμεσα ή έμμεσα το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Εισόδημα, 

περιουσία, οικογένεια, επάγγελμα, ιδιοκτησία είναι έννοιες συνδεόμενες με τις εκάστοτε 

ισχύουσες φορολογικές διατάξεις και επηρεαζόμενες απο αυτές. 

Γενικότερα το φορολογικό δίκαιο ρυθμίζει τη φορολογία εισοδήματος, τη φορολογία της 

μεταβίβασης και κατοχής περιουσίας, τους φόρους επί της δαπάνης (λ.χ. ΦΠΑ). Ο κλάδος του 

φορολογικού δικαίου εμφανίζει εγγενώς ένα πληθωρικό χαρακτήρα, όπως υποδηλώνει και ο 

όγκος των ρυθμίσεων που εμπίπτουν σε αυτόν και ο οποίος διαρκώς γιγαντώνεται. Ο 

πρόσκαιρος και ο αποσπασματικός χαρακτήρας των διατάξεων του φορολογικού δικαίου, που 

αποτελούν χρόνιες παθογένειες του ελληνικού φορολογικού συστήματος, καθιστούν  δύσκολη 

την τιθάσευσή του.  

Παρά το πολυπληθές των διατάξεων του φορολογικού δικαίου ελάχιστες από αυτές αγγίζουν 

θέματα ισότητας των δύο φύλων ή παρουσιάζουν έμφυλες διαστάσεις. Ο λόγος σχετίζεται με 

την κρίσιμη για το φορολογικό δίκαιο ιδιότητα των υποκειμένων του, η οποία είναι η 

οικονομική δράση. Μόνο τα υποκείμενα δικαίου (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που 

δραστηριοποιούνται οικονομικά είτε ενεργητικά (λ.χ. με παραγωγική δράση) είτε παθητικά 

(λ.χ. με κατοχή ακίνητης περιουσίας) ενδιαφέρουν το φορολογικό δίκαιο. Το φύλο των 

υποκειμένων του φορολογικού δικαίου, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, δεν αποτελεί  

κρίσιμο παράγοντα. Παρά ταύτα, οι διατάξεις που εντοπίστηκαν και καθιερώνουν άνιση 

μεταχείριση μεταξύ των δύο φύλων αποτελούν περισσότερο αντανακλάσεις σχετικών 

κοινωνικών παραδόσεων παρά στοχευμένες επιλογές του φορολογικού νομοθέτη. 

Οι διατάξεις φορολογικού δικαίου που εντοπίστηκαν και θέτουν ζητήματα άνισης μεταχείρισης 

των δυο φύλων εντάσσονται στις ακόλουθες ομάδες διατάξεων:  

Α) Διατάξεις για τη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών,  

Β) Διατάξεις για τη φορολογία εισοδήματος,  

Γ) Διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα που ρυθμίζουν και φορολογικά θέματα.  

Η νομοθεσία που εντοπίστηκε να θίγει ζητήματα ισότητας των δύο φύλων αξιολογείται, κατά 

γενική προσέγγιση, ως εξής :  

Οι περισσότερες διατάξεις που θίγουν την ισότητα των δύο φύλων εντάσσονται στην ομάδα 

διατάξεων για τη φορολογία εισοδήματος (βλ. ανωτέρω β). Οι διατάξεις αυτές θίγουν την 

ισότητα των δύο φύλων στην προσπάθεια τους να ενισχύσουν ομάδες και θεσμούς (λ.χ. 

μητρότητα, οικογένεια, ανήλικοι) που κατά το Σύνταγμα και την έννοια του «κοινωνικού 
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κράτους» χρήζουν ειδικής προστασίας. Η παρεχόμενη, όμως, με τις συγκεκριμένες διατάξεις 

προστασία κρίνεται αναποτελεσματική εξαιτίας του αποσπασματικού της χαρακτήρα.  

Οι διατάξεις που θίγουν την ισότητα των δύο φύλων και ανήκουν στην ομάδα διατάξεων για τη 

φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών έχουν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. 

Απονέμουν δηλ. φορολογικά προνόμια κοινωνικού χαρακτήρα (social benefits) σε πολίτες που 

συγκυριακά βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση (λ.χ. χήρα αποθανόντος κατά την εκτέλεση του 

καθήκοντος). Οι προαναφερόμενες διατάξεις παρουσιάζουν έντονα αποσπασματικό 

χαρακτήρα και δεν μπορούν να θεωρηθούν εντασσόμενες σε μία νομοθετική γραμμή. Ο 

αποσπασματικός χαρακτήρας των διατάξεων αυτών καθιστά και την αποτελεσματικότητα τους 

δυσδιάκριτη. Επιπλέον, η αντίθεση των εν λόγω διατάξεων προς την αρχή της ισότητας των 

δύο φύλων έχει εντοπιστεί από την εθνική νομολογία (ΔΠρΘεσ 1215/2005, ΔΠρΑθ 

15693/2005, Εφ Δωδ 19/2006), τη σχετική βιβλιογραφία31, σχετικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης32 αλλά και σε εθνικό επίπεδο33. Ειδικότερο σχολιασμό χρήζουν οι παρακάτω 

διατάξεις:  

 Αρ. 27 Ν. 2961/2001 - Έκπτωση από μερίδα κληρονόμου ποσού εφόσον, μεταξύ 

άλλων,  είναι χήρα ή άγαμη αδελφή του κληρονομούμενου ο οποίος αποβίωσε σε 

συνθήκες πολέμου –αιχμαλωσίας  

Το άρθρο 27 του Ν 2961/2001 προβλέπει ειδικές εκπτώσεις από το φόρο κληρονομιάς λόγω 

θανάτου για δικαιούχους εκλιπόντος που απεβίωσε στη διάρκεια πολέμου ή αιχμαλωσίας. 

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται ανιόντες, η χήρα, άρρενες αδερφοί  και άγαμες  αδερφές. 

Με κριτήριο τη νομική αρτιότητα, η συγκεκριμένη διάταξη παρουσιάζει αρκετά προβλήματα: 

αφενός κάνει χρήση αόριστων και ασαφών όρων (λ.χ. κακουχίες-εχθροπραξίες) αφετέρου 

είναι απαρχαιωμένη καθώς η εφαρμογή της προϋποθέτει πολεμική σύρραξη και επιπλέον το 

αφορολόγητο ποσό ορίζεται σε δραχμές. Η διάταξη εισάγει άμεση διάκριση μεταξύ των 

αρρένων και θήλεων αδελφών του εκλιπόντος καθώς οι τελευταίες, προκειμένου να 

επωφεληθούν των ευνοϊκών διατάξεων, απαιτείται να είναι άγαμες, προϋπόθεση που δεν 

τίθεται για τα αρσενικά αδέρφια. Η διαφοροποίηση που εισάγεται μεταξύ αδερφών δεν 

φαίνεται να εξυπηρετεί τη ratio της διάταξης που είναι να ελαφρύνει μια συγκεκριμένη 

κατηγορία κληρονόμων και συνεπώς αποτελεί άμεση διάκριση λόγω φύλου η οποία είναι 

ασύμβατη τόσο με το άρθρο 4 του Συντάγματος όσο και με την τυπική αλλά και την 

ουσιαστική ισότητα των φύλων.  

Με βάση τα παραπάνω η διάταξη είναι αντίθετη στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΣΕΕ) (αρ. 2 το οποίο κατοχυρώνει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, αρ. 3 παρ. 3 το 

οποίο κατοχυρώνει την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών), 

                                                        
31 Κ. Φινοκαλιώτη, Φορολογικό Δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011, - Ν. Μπάρμπα, Φορολογία εισοδήματος, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, 2011 
32 M. Karamessini, Fiscal system and female employment, External report commissioned by and presented to the 
EU Directorate- General Employment, Unit G1, April 2009 
33 Εθνικό Πρόγραμμα για την ουσιαστική ισότητα των φύλων 2010-2013, Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαίκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (αρ. 8 το οποίο κατοχυρώνει 

την ισότητα  των ανδρών και γυναικών και στη  Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης 

(ΧΘΔ) (αρ. 21 το οποίο απαγορεύει κάθε διάκριση εξαιτίας φύλου, αρ.  23 το οποίο  απαιτεί 

την κατοχύρωση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς). 

Επιπλέον, η ρύθμιση κρίνεται αναποτελεσματική καθώς η παρεχόμενη βοήθεια στα πρόσωπα 

που τη χρειάζονται (όσα αναφέρονται στη διάταξη) είναι ασήμαντη (ένα μικρό ποσό που 

εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος), ενώ δεν προβλέπεται φορέας ελέγχου και  

αξιολόγησης της εφαρμογής, η οποία επιφέρει ελάττωση των εσόδων .  

Συνεπώς, προτείνεται η κατάργηση της διάταξης ως αποσπασματικής, αναποτελεσματικής και 

αντίθετης στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Υποκατάσταση της από θεσμικό πλαίσιο 

συστηματικής αρωγής σε πρόσωπα που έχουν τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη 

διάταξη χωρίς οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου.    

 Άρθρο 43 στ Ν. 2961 /2001 – εξαίρεση από τη φορολόγηση ποσού που κληρονομείται 

σε σύζυγο και ανήλικα τέκνα στρατιωτικού που αποβίωσε κατά τη διάρκεια 

διατεταγμένης υπηρεσίας με επαυξημένο κίνδυνο   

Το άρθρο δεν φαίνεται να εισάγει, κατ’ αρχήν άμεση διάκριση βασιζόμενη στο φύλο του 

δικαιούχου (αναφέρεται σε σύζυγο και ανήλικα τέκνα ανεξαρτήτως φύλου). Η εφαρμογή του, 

όμως, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές αντιλήψεις αλλά και το πραγματικό γεγονός ότι η 

πλειοψηφία των υπηρετούντων στρατιωτικών είναι άνδρες, έχει ως αποτέλεσμα ότι η 

συγκεκριμένη διάταξη αφορά πρωτίστως τις γυναίκες. Αναμένεται δηλαδή να αναγνωριστούν 

τα παρεχόμενα δικαιώματα μόνο στη χήρα και στα ανήλικα τέκνα του αποθανόντος (παρά στο 

χήρο και στα ανήλικα τέκνα). Όσον αφορά τη νομική αρτιότητα, η διάταξη φαίνεται τυπικά 

συμβατή με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας των δύο φύλων  (αρ. 4 Σ) και 

την προστασία της οικογένειας (αρ. 21 Σ). Στην εφαρμογή της όμως είναι πιθανό να αφορά 

πρωτίστως το ένα φύλο. Επιπλέον, εμπεριέχει ασαφείς όρους λ.χ. διατεταγμένη υπηρεσία 

συνεπαγόμενη επαυξημένο κίνδυνο.  

Η διάταξη φαίνεται συμβατή τυπικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ενώ δεν φαίνεται αντίθετη στην 

τυπική ισότητα στο βαθμό που εισάγει διατάξεις προστατευτικές για την οικογένεια οι οποίες 

δεν χρησιμοποιούν ως κριτήριο το φύλο. Η ρύθμιση κρίνεται ωστόσο ότι ελάχιστα συμβάλλει, 

εξαιτίας του μικρού ποσού που εξαιρείται της φορολόγησης, στην εξυπηρέτηση του σκοπού 

του νομοθέτη. Συμπερασματικά, η διάταξη δεν φαίνεται αντίθετη στην αρχή της ισότητας.  

 Άρθρο 5 παρ. 1   Ν. 2238 /1994 - Υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης από τους 

συζύγους   

Πρόκειται για τη διάταξη «σημαία» όσων υποστηρίζουν την ύπαρξη ανισοτήτων λόγω φύλου, 

στο φορολογικό δίκαιο. Με βάση τη διάταξη αυτή οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, 

υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση. Θεωρείται, όχι άδικα, ότι η εν λόγω 
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διάταξη σε συνδυασμό με το άρθρο 61 παρ. 2 Ν. 2238/1994 (προβλέπει ότι για τους εγγάμους 

υπόχρεος για την επίδοση της δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου 

του), υποτιμούν τη γυναίκα ως μέλος της οικογένειας, της κοινωνίας και της εργασιακής 

αγοράς. Στην προκειμένη, βέβαια, περίπτωση δύο στοιχεία είναι εντυπωσιακά : πρώτον ότι το 

ίδιο άρθρο, αποκαθιστώντας την ισότητα, προβλέπει ότι ο φόρος υπολογίζεται χωριστά στο 

εισόδημα κάθε συζύγου και δεύτερον δεν προκύπτει ουδείς αποχρών λόγος δημοσίου 

συμφέροντος, για τον οποίο επιβάλλεται η εν λόγω ρύθμιση, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ότι 

σήμερα πλέον, η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικά της φορολογικής δήλωσης αποστερεί από 

τους υποστηρικτές της διάταξης κάθε επιχειρήματος που θα σχετιζόταν με τη διευκόλυνση 

πολιτών και υπηρεσιών από την υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης για το ζεύγος των δύο 

συζύγων. Όσον αφορά, συνεπώς, τη νομική αρτιότητα, το εν λόγω άρθρο εμφανίζεται ως 

προς το πρώτο μέρος του αδικαιολόγητα ασύμβατο με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή 

της ισότητας των δύο φύλων (αρ. 4 Σ), αλλά και αντιφατικό διότι αφενός προβλέπει την 

υποβολή κοινής δήλωσης από τους συζύγους αφετέρου, όμως, προβλέπει χωριστό, ανά 

σύζυγο, υπολογισμό του φόρου.    

Συνεπώς, η συγκεκριμένη διάταξη κατά το μέρος που ενσωματώνει τη φορολογική δήλωση της 

συζύγου σε αυτή του συζύγου της δεν προάγει την ουσιαστική ισότητα αλλά αντίθετα φαίνεται 

να ανταποκρίνεται σε στερεότυπα σχετικά με τον κοινωνικό ρόλο των δύο φύλων. Επιπλέον, η 

ρύθμιση κρίνεται αναποτελεσματική διότι εάν σκοπός του νομοθέτη ήταν, με την υποβολή της 

κοινής δήλωσης από τους συζύγους, η απλοποίηση της διοικητικής διαδικασίας και η ευκολία 

του ελέγχου, τότε σήμερα, με την ύπαρξη ηλεκτρονικών συστημάτων υποβολής των 

φορολογικών δηλώσεων και ελέγχου, η παρούσα διάταξη εμφανίζεται άσκοπη και 

ξεπερασμένη.   

Συμπερασματικά προτείνεται η τροποποίηση της διάταξης που θα προβλέπει είτε ότι οι 

σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου υποβάλλουν χωριστά δήλωση των εισοδημάτων τους (και 

αντίστοιχα ότι ο φόρος υπολογίζεται για τα εισοδήματα κάθε συζύγου, όπως ισχύει) είτε ότι οι 

σύζυγοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και αυτό 

μπορεί να γίνεται είτε από τη σύζυγο είτε από τον σύζυγο.  

 Άρθρο 5 παρ. 2   Ν. 2238 /1994 - Προσαύξηση εισοδήματος συζύγου με το εισόδημα 

του άλλου συζύγου όταν αυτό προέρχεται από επιχείρηση που εξαρτάται οικονομικά 

από τον άλλο σύζυγο 

Η διάταξη δε φαίνεται, κατ΄ αρχήν, να θίγει την ισότητα των δύο φύλων. Προβλέπει την 

προσαύξηση, ανεξαρτήτως φύλου, του εισοδήματος του συζύγου με το εισόδημα του άλλου 

συζύγου εφόσον αυτό προέρχεται από επιχείρηση του πρώτου. Σκοπός της διάταξης, 

σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νόμου και τη σχετική νομολογία, είναι η περιστολή της 

φοροδιαφυγής με τη διάσπαση κοινού εισοδήματος των δύο συζύγων που προέρχεται από 

την οικονομική δραστηριότητα του ενός. Η εφαρμογή της διάταξης στην πράξη είναι, όμως, 

δυνατό να καταλήξει σε έμμεση διάκριση σε βάρος των συζύγων γυναικών με την εξής έννοια: 

η σύζυγος που δεν έχει δική της αυτοτελή, έναντι του συζύγου της, εργασία και απασχολείται 
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στην οικογενειακή επιχείρηση έχει, κατά κανόνα, έναν επικουρικό ρόλο σε αυτήν. Πέρα 

δηλαδή από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της ως συζύγου και μητέρας «βοηθάει» και στη 

δουλειά του συζύγου. Το περιγραφόμενο μοντέλο της οικογενειακής και επαγγελματικής 

διάρθρωσης της μέσης ελληνικής οικογένειας στο μέχρι πρόσφατα ισχύον μοντέλο της 

ελληνικής οικονομίας ίσχυσε επί δεκαετίες. Με τη διάταξη αυτή, ο εκ των πραγμάτων 

επικουρικός ρόλος των γυναικών - συζύγων στο μοντέλο αυτό επιβεβαιώνεται και θεσμικά με 

τη μη αυτοτελή φορολόγηση του εισοδήματος τους, κατά τα ανωτέρω. Όσον αφορά τη νομική 

αρτιότητα της διάταξης αυτή δεν χρησιμοποιεί ως κριτήριο το φύλο και συμβαδίζει με τη 

συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας των δύο φύλων  (αρ. 4 Σ) και προστασίας της 

οικογένειας (αρ. 21 Σ). Στην εφαρμογή της όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά κανόνα σε μία 

ελληνική οικογένεια επιχειρηματίας είναι ο άνδρας σύζυγος και όχι η γυναίκα σύζυγος, η 

διάταξη έχει επιπτώσεις στην ισότητα των δύο φύλων, καθώς υποβαθμίζει την οικονομική 

συμβολή και αυτονομία της γυναίκας συζύγου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η 

εφαρμογή της διάταξης απασχόλησε τα ελληνικά δικαστήρια (ΣτΕ 3738/1998, 3033/1997, 

4107/1997) τα οποία δεν άγγιξαν το θέμα της ισότητας των δύο φύλων αλλά μόνον τη 

νομιμότητα του τεκμηρίου που καθιερώνει η διάταξη (προσαύξηση εισοδήματος του ενός 

συζύγου με το εισόδημα του άλλου εφόσον αυτό προέρχεται από επιχείρηση που εξαρτάται 

οικονομικά από τον άλλο σύζυγο). Τα δικαστήρια έκριναν επί του θέματος ότι η καθιέρωση 

του εν λόγω τεκμηρίου ως μαχητού και ανατρέψιμου, εάν αποδειχθεί ότι το εισόδημα του 

συζύγου δεν προέρχεται από επιχείρηση που έχει ο άλλος σύζυγος, αρκεί για να  καταστήσει 

νόμιμη τη συγκεκριμένη φορολόγηση.  

Στο σχεδιασμό και στη διατύπωσή της η διάταξη δεν φαίνεται ασύμβατη με την αρχή της 

ισότητας καθώς αποσκοπεί στην περιστολή της φοροδιαφυγής με την ίδρυση εικονικών 

εταιρειών και τη διάσπαση του οικογενειακού εισοδήματος και δεν χρησιμοποιεί το φύλο ως 

καθοριστικό παράγοντα. Στην εφαρμογή της όμως, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά 

της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, εισάγει έμμεση διάκριση κατά των γυναικών καθώς 

οδηγεί σε απαξίωση της συμβολής της συζύγου στην οικογενειακή επιχείρηση. Επομένως, η 

διάταξη μπορεί να εμφανίζεται αποτελεσματική με κριτήριο την περιστολή της φοροδιαφυγής 

αλλά έχει έμμεσες επιπτώσεις στην ισότητα των φύλων. Η περιστολή και ο έλεγχος της 

φοροδιαφυγής μπορεί ωστόσο να επιτευχθεί και με άλλα μέσα, όπως η εντατικοποίηση των 

ελέγχων από την πλευρά των φορολογικών αρχών και η διασταύρωση των φορολογικών 

στοιχείων, η οποία καθίσταται μάλιστα ευκολότερη με την ηλεκτρονική διαθεσιμότητά τους. 

Προτείνεται συνεπώς η κατάργηση της διάταξης στην κατεύθυνση της αυτοτελούς 

μεταχείρισης του εισοδήματος συζύγου που προέρχεται από επιχείρηση που εξαρτάται 

οικονομικά από τον άλλο σύζυγο ή διαφορετικά, σε περίπτωση διατήρησής της, η 

τροποποίησή της με τρόπο ώστε να απαλείφονται οι έμμεσες διακρίσεις σε βάρος των 

γυναικών.  

 Άρθρο 5 παρ. 3 - 4    Ν. 2238 /1994 - Φορολόγηση εισοδήματος ανηλίκων – 

προσαύξηση εισοδήματος γονέων 
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Η διάταξη ρυθμίζει τον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων ανηλίκων τέκνων. Το εισόδημα 

των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό 

εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του, ανεξαρτήτως φύλου. Την αρχή της ισότητας των 

δύο φύλων αγγίζει η περίπτωση κατά την οποία οι δύο γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού 

εισοδήματος, οπότε το εισόδημα του ανηλίκου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα 

και φορολογείται στο όνομα του. Όσον αφορά τη νομική του αρτιότητα το άρθρο εισάγει 

άμεση διάκριση με βάση το φύλο και εμφανίζεται συνεπώς ασύμβατο με τη συνταγματικά 

κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας των δύο φύλων (αρ. 4 Σ), καθώς δεν υπάρχει οποιαδήποτε 

αιτιολόγηση της επιλογής του νομοθέτη το εισόδημα του ανηλίκου τέκνου να προστίθεται 

μόνον στο εισόδημα του πατέρα. Υπό την οπτική αυτή η διάταξη εισάγει άμεση διάκριση με 

βάση το φύλο και είναι ασύμβατη τόσο με την έννοια της τυπικής όσο και της ουσιαστικής 

ισότητας. Επιπλέον, η ρύθμιση είναι αναποτελεσματική στο βαθμό που επιβαρύνει, 

αναιτιολόγητα, το εισόδημα ενός μόνο γονιού, στη συγκεκριμένη περίπτωση του πατέρα, με το 

εισόδημα του ανήλικου τέκνου.  

Συμπερασματικά, προτείνεται η τροποποίηση της διάταξης που θα προβλέπει ότι το εισόδημα 

των ανηλίκων τέκνων προστίθεται κατ’ ισομοιρίαν στο εισόδημα των δύο γονέων.  

 Άρθρο 6 παρ. 5.ιβ Ν. 2238 /1994 - Απαλλαγή από τον φόρο  επιδομάτων τρίτου 

παιδιού /πολυτεκνίας που δίνονται σε μητέρες 

Η συγκεκριμένη διάταξη προβλέπει την απαλλαγή από το φόρο επιδομάτων τρίτου παιδιού 

που δίνονται σε μητέρες. Σκοπός του νομοθέτη είναι προφανώς η ενίσχυση του θεσμού της 

οικογένειας και της αύξησης των γεννήσεων. Αμφίβολο είναι βέβαια εάν και κατά πόσον 

μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη του σκοπού αυτού η φορολογική ατέλεια των επιδομάτων 

αυτών ακόμη και τα ίδια τα επιδόματα. Το βέβαιο είναι ότι η διάταξη που χορηγεί τα 

επιδόματα (αρ. 63 του Ν. 1892/1990) αναφέρεται μόνον στις μητέρες που τα δικαιούνται και 

όχι στους άνδρες που, ενδεχομένως, μπορεί να βρεθούν υπό ανάλογες συνθήκες (π.χ. 

πατέρας που έχει τη γονική μέριμνα τριών παιδιών). Συνεπώς, η παρούσα διάταξη εισάγει 

άμεση διάκριση με βάση το φύλο και με κριτήριο τη νομική αρτιότητα εμφανίζεται ασύμβατη με 

τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας των δύο φύλων (αρ. 4 Σ). Παραμένει 

συμβατή, όμως, τουλάχιστον στη σύλληψή της, με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη 

υποχρέωση της πολιτείας για αρωγή στο θεσμό της οικογένειας και στους πολύτεκνους.  

Η συγκεκριμένη διάταξη εισάγει άμεση διάκριση μεταξύ των δύο φύλων (υπέρ της τρίτεκνης 

μητέρας). Σκοπός του νομοθέτη ήταν η προστασία του θεσμού της οικογένειας και της 

πολυτεκνίας, σκοπός που θα εξυπηρετούνταν ακόμη και εάν οι προβλεπόμενες ελαφρύνσεις 

χορηγούνταν, εναλλακτικά ή κατ’ επιλογήν, εξίσου στον πατέρα και στη μητέρα. Συνεπώς η 

διάταξη δεν προάγει την ουσιαστική ισότητα, αλλά κρίνεται αποτελεσματική ως προς το 

σκοπό της προστασίας της οικογένειας με την απαλλαγή από το φόρο των οικογενειακών και 

πολυτεκνικών επιδομάτων. Ο σκοπός αυτός μπορεί ωστόσο να επιτευχθεί και χωρίς 

αδικαιολόγητες διακρίσεις στη βάση του φύλου.  
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Συμπερασματικά, προτείνεται η τροποποίηση των διατάξεων (αρ. 63 παρ. 1,2,3 και 6 Ν. 

1892/1990)  που χορηγούν τα σχετικά επιδόματα, ώστε τις φορολογικές απαλλαγές για τα 

οικογενειακά- πολυτεκνικά επιδόματα να μπορούν να απολαμβάνουν εναλλακτικά είτε κατ’ 

επιλογήν και οι δύο γονείς. 

 Άρθρο 9   Ν. 2238 /1994 - Προσαύξηση αφορολόγητου ποσού συζύγων εξαιτίας 

τέκνων 

Σκοπός της διάταξης είναι να επωφελείται η οικογένεια από το αφορολόγητο όριο εισοδήματος 

ανεξάρτητα από το εάν το εισόδημα του συζύγου είναι κατώτερο από το αφορολόγητο  όριο. 

Όταν ένας από τους συζύγους, άνδρας ή γυναίκα, δεν έχει εισόδημα ή αυτό είναι μικρότερο 

από το κατώτατο αφορολόγητο όριο, τότε το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα 

προστίθεται στο αφορολόγητο του άλλου συζύγου. Η διάταξη είναι νομικά άρτια καθώς δεν 

χρησιμοποιεί το φύλο ως κριτήριο, ενώ επιπλέον φαίνεται συμβατή με τη συνταγματικά 

κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας των δύο φύλων (αρ. 4 Σ) και την προστασία της οικογένειας 

(αρ. 21 Σ). Στην εφαρμογή της, είναι πιθανό η διάταξη να έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις στις 

γυναίκες στο βαθμό που στην ελληνική κοινωνία καταγράφεται σημαντική διαφορά στις 

αμοιβές των ανδρών και γυναικών. Και στην περίπτωση αυτή όμως η φορολογική ελάφρυνση 

απονέμεται ανεξαρτήτως του φύλου του επωφελούμενου με μοναδικό κριτήριο το ύψος του 

εισοδήματος και αποσκοπεί στην ευνοϊκότερη φορολογική αντιμετώπιση της οικογένειας. 

Επομένως, η ρύθμιση δεν εισάγει διακρίσεις, ενώ κρίνεται αποτελεσματική υπό τον όρο 

διατήρησης του ορίου αφορολογήτου εισοδήματος σε ρεαλιστικά επίπεδα, ώστε να έχει νόημα 

και πρακτική συνέπεια η εφαρμογή της διάταξης. Συνεπώς, προτείνεται η διατήρηση της 

διάταξης ως αποτελεσματικής και σύμφωνης με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.  

 Άρθρο 48 παρ. 2δ Ν. 2238 /1994 - Η διατροφή που εισπράττει ο/η σύζυγος 

εξομοιώνεται με εισόδημα 

Η διάταξη εξομοιώνει φορολογικά με εισόδημα τη διατροφή που εισπράττει ο/η σύζυγος 

προσωπικά (όχι για λογαριασμό των τέκνων του). Η διάταξη εμφανίζεται νομικά άρτια, δεν 

χρησιμοποιεί ως κριτήριο το φύλο και είναι συμβατή με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή 

της ισότητας των δύο φύλων (αρ. 4 Σ) και προστασίας της οικογένειας (αρ. 21 Σ). Στην 

εφαρμογή της η διάταξη είναι πιθανό να έχει μεγαλύτερη επίπτωση στις γυναίκες στο βαθμό 

που αυτές μπορεί να λαμβάνουν διατροφή από τους πρώην συζύγους τους. Παρά το γεγονός 

αυτό, δεν φαίνεται ωστόσο να εισάγει κάποια απαγορευμένη διάκριση. Ως εκ τούτου η 

διάταξη αξιολογείται ως συμβατή με το ισχύον ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και φαίνεται να 

προάγει την ουσιαστική ισότητα και να μην εισάγει διακρίσεις μεταξύ των δυο φύλων. 

Επιπλέον, η διάταξη κρίνεται αποτελεσματική, διότι εντάσσει στη φορολογητέα ύλη 

πραγματικό εισόδημα. Συμπερασματικά, προτείνεται η διατήρηση της διάταξης ως 

αποτελεσματικής και σύμφωνης με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.  
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 Άρθρο 61 παρ. 2 Ν. 2238 /1994 -  Υπόχρεος για επίδοση της κοινής δήλωσης των 

εγγάμων είναι ο σύζυγος 

Για την προβλεπόμενη υποχρέωση υποβολής της κοινής δήλωσης από το σύζυγο, κατά 

κανόνα, ισχύει ο προβληματισμός που αναπτύχθηκε ανωτέρω σχετικά με το αρ. 5 παρ. Ν. 

2238/1994. Συνοπτικά, η διάταξη εισάγει άμεση διάκριση με βάση το φύλο και είναι ασύμβατη 

με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας των δύο φύλων (αρ. 4 Σ), τόσο υπό την 

έννοια της τυπικής ισότητας όσο και πρωτίστως της ουσιαστικής ισότητας. Σημειώνεται 

ωστόσο ότι υπάρχει δικαστική απόφαση που αποφαίνεται επί της συνταγματικότητας της 

διάταξης (ΔΠρΘεσ 1215/2005). Εξάλλου, η διάταξη κρίνεται αναποτελεσματική, διότι δεν 

εξυπηρετεί κάποιον προφανή σκοπό δημοσίου συμφέροντος. Συνεπώς, προτείνεται η 

τροποποίηση της διάταξης προκειμένου να προβλέψει είτε ότι οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του 

γάμου υποβάλλουν χωριστά δήλωση των εισοδημάτων τους είτε ότι οι σύζυγοι μπορούν, 

εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και αυτό μπορεί να γίνεται 

είτε από τη σύζυγο είτε από τον σύζυγο. 

 ΠΟΛ 1223 /1999 - Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις 

προς το δημόσιο - Προϋποθέσεις για χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής 

ενημερότητας   

Με την εν λόγω διοικητική πράξη (αποτελεί εγκύκλιο και όχι νομοθετική διάταξη) ρυθμίζονται  

οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Συγκεκριμένα, για τα 

φυσικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά χρέη, καθώς και χρέη συνυποχρέωσης και 

συνυπευθυνότητας για τα οποία έχει το φυσικό πρόσωπο προσωπική ευθύνη για την 

καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τα φυσικά πρόσωπα που τελούν σε 

γάμο λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές οφειλές κάθε συζύγου χωριστά και για τις συζύγους, 

επιπρόσθετα, οι οφειλές που είναι βεβαιωμένες στο όνομα του συζύγου τους, αλλά σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται οι ίδιες για την καταβολή τους. 

Η διατύπωση είναι σαφής και ήδη από τη διατύπωσή της θέτει ζητήματα ισότητας των δύο 

φύλων, καθώς η περίπτωση της συζύγου ρυθμίζεται διαφορετικά σε σχέση με το σύζυγο. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι προκειμένου να χορηγηθεί φορολογική ενημερότητα στη 

σύζυγο θα πρέπει να μην είναι συνυπόχρεη με το σύζυγο για χρέη του. Με τον τρόπο αυτό η 

φορολογική νομοθεσία θεσπίζει μορφές συνυποχρέωσης της συζύγου σε χρέη του συζύγου 

όχι όμως και το αντίστροφο. Πέρα από αυτή την άμεση διάκριση σε βάρος των συζύγων, 

επιπλέον προβλήματα προκύπτουν από την εφαρμογή της στην πράξη. Συγκεκριμένα, η 

εφαρμογή της εγκυκλίου δημιουργεί πολλά προβλήματα καθόσον οι αρμόδιες φορολογικές 

αρχές κατά κανόνα αρνούνται τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στις συζύγους όταν ο 

σύζυγος έχει χρέη προς την εφορία χωρίς να εξετάζουν εάν συντρέχει συνευθύνη ή όχι της 

αιτούσας συζύγου. Κατά συνέπεια, η ΠΟΛ εμφανίζεται ασύμβατη με την αρχή της τυπικής 

ισότητας εισάγοντας άμεση διάκριση με βάση το φύλο, οι οποίες εντείνονται στην εφαρμογή 

της στην πράξη.  
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Συνεπώς, η διάταξη θίγει την τυπική ισότητα και ουδόλως προάγει την ουσιαστική ισότητα 

καθώς εγκαθιδρύει άμεση διάκριση σε βάρος των γυναικών. Η όποια αποτελεσματικότητά της 

με δημοσιονομικά κριτήρια (= είσπραξη οφειλομένων υπό την απειλή μη χορήγησης 

φορολογικής ενημερότητας) συνοδεύεται από ανεπίτρεπτες διακρίσεις και προβληματικές της 

διαστάσεις όσον αφορά την νομοτεχνική κατάρτιση αλλά και την εφαρμογή της σε σχέση με 

την ισότητα των φύλων. Επιπλέον, η διάταξη είναι απαράδεκτη διότι ο δημοσιονομικός 

σκοπός της διάταξης δεν επιτυγχάνεται ειδικά με την επιβολή συγκεκριμένης δυσμενέστερης 

υποχρέωσης στις συζύγους αλλά επιπλέον, μπορεί να επιτευχθεί με άλλους τρόπους.  

Συμπερασματικά, προτείνεται η κατάργηση της διάταξης ως αναποτελεσματικής και αντίθετης 

στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο και η υποκατάστασή της από νέα που θα προβλέπει ότι οι 

σύζυγοι (ανεξαρτήτως φύλου) λαμβάνουν αυτοτελώς φορολογική ενημερότητα πλην ελάχιστων 

ειδικών περιπτώσεων που θα ορίζονται λεπτομερώς και κατ΄ εξαίρεση. Σε κάθε περίπτωση 

οποιαδήποτε ρύθμιση θα πρέπει να είναι ουδέτερη από την οπτική του φύλου, να μην 

διαφοροποιεί δηλαδή τη μεταχείριση που επιφυλάσσει ο νόμος ανάλογα με το φύλο.  
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3.5. Αστικό Δίκαιο 

3.5.1. Οικογενειακό Δίκαιο  

Το οικογενειακό δίκαιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και πανευρωπαϊκά, υπήρξε το τμήμα του 

Αστικού Δικαίου που υπέστη μια δομική και συνολική μεταρρύθμιση, η οποία ξεκίνησε στην 

Ευρώπη μετά το β΄ παγκόσμιο πόλεμο, επειδή από το χρονικό αυτό σημείο και μετά άρχισε να 

γίνεται φανερή η αλλαγή στη δομή της οικογένειας (ως πυρηνικής και καταναλωτικής 

μονάδας) και άρχισαν να διαφοροποιούνται οι σχέσεις των μελών της οικογένειας 

(επαγγελματική απασχόληση και των δύο συζύγων, ισοτιμία/ισονομία των συζύγων, 

χειραφέτηση των παιδιών). Η αλλαγή αυτή, σε νομοθετικό επίπεδο, εκφράστηκε στην Ελλάδα 

με το ν. 1329/1983 και, πριν από αυτόν, με το ν. 1250/1982 (με την καθιέρωση και του 

πολιτικού γάμου).   

Η εφαρμογή του σημαντικού αυτού νόμου (1329/1983) που εισήγαγε την αρχή της ισότητας 

των φύλων στο αστικό δίκαιο και σε άλλους κώδικες, συμπληρώνει τον επόμενο χρόνο (2013) 

30 χρόνια εφαρμογής, γεγονός που επιτρέπει τόσο μια συνολική αποτίμηση της εφαρμογής 

του όσο και μια προσέγγιση υπό το πρίσμα των νέων αντιλήψεων, όπως είναι π.χ. οι 

εναλλακτικές μορφές συμβίωσης. Ως εισαγωγικές παρατηρήσεις ή επισημάνσεις θα πρέπει να 

τονιστεί ότι :  

(α) η Πολιτεία ουδέποτε προχώρησε στην ίδρυση των Οικογενειακών Δικαστηρίων (μολονότι 

το προέβλεψε στο ν. 2447/94), τα οποία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν πιο αποτελεσματικά 

την εφαρμογή του νέου οικογενειακού δικαίου (απαιτείται κυρίως η τροποποίηση του κώδικα 

πολιτικής δικονομίας), με αποτέλεσμα να παρατηρείται ρήγμα ανάμεσα στη θεωρία και την 

πράξη, με την έννοια ότι ρυθμίσεις, όπως το συναινετικό διαζύγιο που γνώρισαν τεράστια 

αποδοχή από τους πολίτες, να μείνουν ημιτελείς και χωρίς στήριξη από άλλους παράλληλους 

πολιτειακούς θεσμούς, όπως θα ήταν, για παράδειγμα, η διαμεσολάβηση στις οικογενειακές 

σχέσεις (με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς) μολονότι προτάθηκε από διεθνείς 

οργανισμούς (όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης) και υπήρξε καταδίκη της Ελλάδας από το 

ΕΔΔΑ (Υπόθεση Κοσμοπούλου κατά Ελλάδος).   

(β) ψηφίστηκαν εκ των υστέρων πολλές νέες ρυθμίσεις, που αφορούν τη συγγένεια και την 

τεχνητή αναπαραγωγή (ν. 3305/2005), την ενδοοικογενειακή βία (ν. 3500/2008) και το 

σύμφωνο συμβίωσης (ν. 3719/2008), οι οποίες όμως περιλαμβάνονται σε αυτοτελή 

νομοθετικά κείμενα και δεν ενσωματώθηκαν στον αστικό κώδικα (στο οικογενειακό δίκαιο), 

γεγονός που δημιουργεί λειτουργικό πρόβλημα και δογματικές αντιφάσεις` γι΄ αυτό το λόγο 

επιβάλλεται μια νέα δομική και όχι συγκυριακή τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου.   

(γ) και ουσιαστικότερο, παραμένει ως ερώτημα τι είναι ακριβώς και τι περιλαμβάνει η ισότητα 

των φύλων, κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου και αν αρκεί η τυπική ισότητα ή 

με ποιο τρόπο μπορεί η ισότητα να είναι ουσιαστική στις σχέσεις των συζύγων (διατροφή, 
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γονική μέριμνα, περιουσιακές σχέσεις), με τη νομολογία μάλλον προκατειλημμένη απέναντι 

κυρίως στις περιουσιακές (ενοχικές) αξιώσεις της ανεπάγγελτης συζύγου.   

Με τη επιφύλαξη των παραπάνω επισημάνσεων για τις δομικές αλλαγές στη ρύθμιση των 

οικογενειακών σχέσεων και την οργάνωση της Πολιτείας γύρω από τα θέματα αυτά 

(οικογενειακά δικαστήρια), -που αποτέλεσαν μάλιστα και μέρος του Μνημονίου (βλέπε 

τροποποίηση για το συναινετικό διαζύγιο)- κατατάσσονται και παρουσιάζονται οι 

προτεινόμενες τροποποιήσεις. 

Γάμος – Σύναψη γάμου – Προϋποθέσεις  

Το άρθρο 1350 ΑΚ αφορά μια έμμεση διάκριση λόγω φύλου (με κριτήριο την προώθηση της 

ουσιαστικής ισότητας), δηλαδή αναφέρεται στην τέλεση γάμου από άτομα που έχουν 

συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του και αποβλέπει στην προστασία κυρίως των 

ανήλικων κοριτσιών με την πρόβλεψη κατώτατου ορίου ηλικίας, τα δεκατέσσερα ή δεκαέξι 

χρόνια. Η έμμεση διάκριση συνίσταται στο γεγονός ότι στην ηλικία 10-18 ετών, που είναι 

επιτρεπτός ο γάμος με άδεια του Δικαστηρίου, η πλειονότητα των αδειών που δίνονται 

αφορούν το γάμο ανήλικης (γυναίκας) και όχι ανήλικου (άνδρα). Τα άρθρα 1354, 1357, 1378 

ΑΚ (με κριτήριο τη νομική αρτιότητα) παρουσιάζουν δογματικές αντιφάσεις ή διαφορετικές 

ρυθμίσεις και αναντιστοιχίες ανάμεσα στο γάμο και το σύμφωνο συμβίωσης, που εισήχθη με 

το ν. 3919/08. Προτείνεται η τροποποίηση των τεσσάρων αυτών άρθρων, προκειμένου αφενός 

να προωθηθεί η ουσιαστική ισότητα (άρθρο 1350 ΑΚ) και αφετέρου να θεραπευθούν τα 

νομικά προβλήματα που παρουσιάζονται (άρθρα 1354, 1357, 1378 ΑΚ). 

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή για την μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου το 1983 (ν. 

1329/83) θεώρησε ότι το ποσοστό των γάμων των ανηλίκων και μάλιστα όσων είναι κάτω των 

δεκατεσσάρων χρόνων ανέρχεται σε πολύ μικρό ποσοστό γύρω στο 1% και γι΄ αυτό έκρινε ότι 

δεν πρέπει να τεθεί κατώτατο όριο ηλικίας για τη σύναψη του γάμου. Ωστόσο, μετά το ζήτημα 

που δημιουργήθηκε με το γάμο της ενδεκάχρονης ρομά στη Θράκη, που τελέστηκε μετά από 

άδεια του Μουφτή και απασχόλησε τη διεθνή επικαιρότητα (επειδή μετανάστευσαν στη 

Γερμανία, όπου δηλώθηκε ο γάμος για την έκδοση της άδειας παραμονής της συζύγου και 

δημιούργησε πολιτικό θέμα με ερώτημα προς την ελληνική κυβέρνηση για την εγκυρότητα του 

γάμου και προς την Εθνική Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - Απόφαση 3ης 

Φεβρουαρίου 2005), κρίνεται μάλλον ορθότερο να θεσμοθετηθεί ελάχιστο κατώτατο όριο 

ηλικίας για τέλεση γάμου, μια κίνηση που υποστηρίζεται πανευρωπαϊκά και αφορά κυρίως 

την προστασία της γυναίκας και τους αναγκαστικούς γάμους των ανήλικων κοριστιών. Το 

όριο αυτό μπορεί να είναι το δέκατο τέταρτο ή το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του 

μελλονύμφου.   

Οι τρεις άλλες διατάξεις αφορούν δογματικές αντιφάσεις μεταξύ του γάμου και του συμφώνου 

συμβίωσης, όπως είναι η ανυπαρξία κωλύματος για την τέλεση γάμου όταν κάποιος συζεί με 

σύμφωνο συμβίωσης (άρθρο 1354 ΑΚ) (με κριτήριο τη νομική αρτιότητα), η οποία κρίνεται 

(μάλλον ομόφωνα) ότι παραβιάζει την αρχή της μονογαμίας, εφόσον στο νέο νόμο για το 
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σύμφωνο συμβίωσης ορίζεται ότι η τέλεση γάμου οδηγεί απλώς στη λύση του συμφώνου 

συμβίωσης. Με άλλα λόγια,  η δογματική αντίφαση συνίσταται στο ότι δεν υπάρχει κώλυμα 

για τη σύναψη γάμου από την ύπαρξη συμφώνου συμβίωσης.  

Επίσης θα πρέπει να περιοριστεί το κώλυμα της συγγένειας εξ αγχιστείας (άρθρο 1357 ΑΚ) 

(με κριτήριο τη νομική αρτιότητα) μόνο ανάμεσα σε συγγενείς σε ευθεία γραμμή, δεδομένου 

ότι στο σύμφωνο συμβίωσης δεν προβλέπεται (καθόλου) η δημιουργία συγγένειας εξ 

αγχιστείας, ούτε σε ευθεία ούτε σε πλάγια γραμμή (άρα επιτρέπεται π.χ. η σύναψη συμφώνου 

συμβίωσης ανάμεσα στο πρώην σύμβιο/σύντροφο και την προγονή του, δηλαδή το τέκνο της 

γυναίκας του από προηγούμενο γάμο), ενώ στο γάμο είναι ιδιαίτερα ευρεία η απαγόρευση 

τέλεσης γάμου και περιλαμβάνει τους συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό σε πλάγια γραμμή. Θα 

πρέπει, για να αρθούν οι δογματικές αντιφάσεις, να υπάρξει μια ενιαία αντιμετώπιση του 

κωλύματος της συγγένειας εξ αγχιστείας τόσο στο γάμο (με τον περιορισμό του μόνο για 

συγγενείς σε ευθεία γραμμή) και στο σύμφωνο συμβίωσης (με την πρόβλεψη του κωλύματος 

έστω για συγγενείς σε ευθεία γραμμή).  

Το ίδιο υποστηρίζεται και για τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα (άρθρο 1378 ΑΚ) (με κριτήριο τη 

νομική αρτιότητα) για την ακύρωση του γάμου που τελέστηκε κατά παράβαση των 

προϋποθέσεων της έγκυρης σύναψής τους. Με άλλα λόγια, ο κύκλος των νομιμοποιούμενων 

προσώπων σε ακύρωση του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης είναι ευρύτερος στο γάμο 

από ότι στο σύμφωνο συμβίωσης, με αποτέλεσμα να είναι αναγκαία τόσο η ενοποίηση των 

προϋποθέσεων της τέλεσης γάμου ή της κατάρτισης συμφώνου συμβίωσης με την 

αυστηροποίηση των προϋποθέσεων στην περίπτωση του συμφώνου συμβίωσης (αρχή 

μονογαμίας- κώλυμα γάμου από την ύπαρξη συμφώνου συμβίωσης) και τη συρρίκνωση, εν 

μέρει, των προϋποθέσεων στην περίπτωση του γάμου (κώλυμα εξ αγχιστείας μόνο σε ευθεία 

γραμμή και περιορισμός των νομιμοποιούμενων σε ακύρωση προσώπων).    

Σχέσεις των συζύγων στο Γάμο (προσωπικές και περιουσιακές) 

Προτείνεται η τροποποίηση τεσσάρων άρθρων (1388, 1400, 1402, 1416 ΑΚ), που αφορούν 

την τυπική ισότητα (1388 ΑΚ /επώνυμο, 1416 ΑΚ /κατάργηση της σαρίας για τους 

μουσουλμάνους) και την ουσιαστική ισότητα των φύλων μέσα στο γάμο (1400, 1402 ΑΚ/ 

αφορούν το χρόνο γέννησης και την προστασία της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα). 

Προτείνεται, με βάση το κριτήριο της ισότητας των φύλων, η κατάργηση λόγω έμμεσης 

διάκρισης της §2 του 1388 ΑΚ (με κριτήριο την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας), όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 3719/08 σχετικά με τη δυνατότητα της πρόσθεσης του επωνύμου του 

ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου (κατά κανόνα του άνδρα στο επώνυμο της γυναίκας) 

και η επαναφορά στο καθεστώς του ν. 1329/83. Η έμμεση διάκριση συνίσταται στο γεγονός 

ότι η δυνατότητα να προσθέτει ο σύζυγος στο επώνυμό του το επώνυμο του άλλου συζύγου 

αφορά -κυρίως ή μόνο- τις γυναίκες.  
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Επίσης προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 1416 ΑΚ (με κριτήριο την προώθηση της 

ουσιαστικής ισότητας), που προβλέπει επιφύλαξη ως προς την εφαρμογή του αστικού κώδικα 

σε όλη την ελληνική Επικράτεια, εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλο νόμο και έτσι επιτρέπει την 

εφαρμογή της σαρίας στις οικογενειακές σχέσεις των ελλήνων μουσουλμάνων (προσωπικές 

σχέσεις και διαζύγιο)34. 

Με κριτήριο την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας προτείνεται επίσης η τροποποίηση των 

άρθρων 1400 και 1402 ΑΚ, προκειμένου να διευκολυνθεί η γέννηση αλλά κυρίως η προστασία 

της αξίωσης συμμετοχής (ασφαλιστικά μέτρα, παροχή ασφάλειας, εγγραφή προσημείωσης, 

καταδολίευση δανειστών). Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα αφορά τις περιουσιακές 

σχέσεις των συζύγων και γεννιέται μετά τη συμπλήρωση τριετούς διάστασης, γεγονός που 

περιορίζει την προστασία της κυρίως κατά το χρόνο της διακοπής της συμβίωσης μέχρι τη 

συμπλήρωση τριετίας, εάν και εφόσον οι σύζυγοι δεν επιδιώξουν νωρίτερα την κατάθεση 

αγωγής διαζυγίου.   

Προτείνεται η γέννηση και η δυνατότητα της δικαστικής επιδίωξης της αξίωσης όχι με τη 

συμπλήρωση της τριετίας στη διάσταση, όπως ισχύει σήμερα (1400 §2 ΑΚ), ούτε με την 

έναρξη της διάστασης αλλά από το τέλος του έτους που επήλθε η διακοπή της συμβίωσης, 

προκειμένου να λυθούν ερμηνευτικά ζήτημα (προστασία δικαιώματος προσδοκίας, 

καταδολίευση δανειστών) που ανέκυψαν και αφορούν την εξασφάλιση της αξίωσης 

συμμετοχής στα αποκτήματα. Με δεδομένο ότι η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα (που 

ασκείται συνήθως από τη γυναίκα) αποτελεί αξίωση που παρουσιάζει αποδεικτικές 

δυσχέρειες και επιπλέον συγκεντρώνει την προκατάληψη των δικαστών, κρίνονται 

απαραίτητες οι διορθωτικές τροποποιήσεις για την διευκόλυνσή της.   

Συγγένεια – Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή  

Προτείνεται η τροποποίηση τόσο της γενικής προϋπόθεσης που αφορά την ηλικία των 

υποβοηθούμενων προσώπων ώστε αυτή να είναι ίδια και για τα δύο φύλα (1455 ΑΚ, άρθρο 4  

ν. 3305/05- απεριόριστη για τον άνδρα/ περιορισμένη για τη γυναίκα-) (με κριτήριο την 

προώθηση της ουσιαστικής ισότητας), όσο και ο περιορισμός της δυνατότητας της 

παρένθετης μητρότητας, μόνο για την υποκατάσταση της αδυναμίας της γυναίκας να 

κυοφορήσει, που έχει όμως τη φυσική ικανότητα κυοφορίας (και όχι για τον άνδρα 

προκειμένου να αποκτήσει τέκνο με παρένθετη γυναίκα) και μόνο για τη γυναίκα όταν αυτή 

διαθέτει ήδη δικά της ωάρια (άρθρο 1458 ΑΚ) (με κριτήριο την προώθηση της ουσιαστικής 

ισότητας). Βέβαια στο συγκεκριμένο ζήτημα μπορούν να ανακύψουν ή να προβληθούν 

γενικότερα ζητήματα που αφορούν την έννοια της «φυσικής αδυναμίας» ή της ιατρικής 

αναγκαιότητας για απόκτηση απογόνων με τεχνητό τρόπο (εξωσωματικά). 

 

                                                        
34 Για το θέμα αυτό και τα αντικειμενικά και υποκειμενικά όρια της εφαρμογής της σαρίας, βλ. Αθηνά 
Κοτζάμπαση, Οικογενειακές σχέσεις ελλήνων και ελληνίδων μουσουλμάνων, 2003, εκδ. παρατηρητής, σελ. 92 
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Σχέσεις Γονέων και τέκνων  

Προτείνονται οι τροποποιήσεις σε επτά άρθρα (1505, 1511, 1513, 1515, 1516, 1520, 1532 

ΑΚ), που αφορούν την ισότητα των φύλων (των γονέων) στο θέμα του επωνύμου, με βάση τη 

ρύθμιση που υπάρχει για το επώνυμο των παιδιών που γεννιούνται σε συμβίωση με 

σύμφωνο συμβίωσης (1505 ΑΚ) (με κριτήριο την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας), την 

απαγόρευση της διάκρισης λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού (του γονέα) στην ανάθεση 

της γονικής μέριμνας (1511 ΑΚ)(με κριτήριο την καταπολέμηση των διακρίσεων), στην ισότητα 

των τέκνων γεννημένων σε γάμο με τέκνα γεννημένα χωρίς γάμο (1515 ΑΚ) (με κριτήριο τη 

νομική αρτιότητα) και σε αμφισβητούμενα θέματα ερμηνείας που προέκυψαν μέσα από τη 

νομολογία κατά την εφαρμογή των άρθρων 1513 ΑΚ και 1516 ΑΚ (με κριτήριο τη νομική 

αρτιότητα), σχετικά με την αναγκαιότητα της προσφυγής στο δικαστήριο τόσο για τη ρύθμιση 

της επιμέλειας των τέκνων στο διαζύγιο (ένα δηλαδή ισχύει ο κανόνας της κοινής γονικής 

μέριμνας στη διάσταση ή όχι)  όσο και για τη δικαστική επιδίωξη της διατροφής του τέκνου 

από τον ένα μόνο γονέα.   

Επίσης πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της παρακώλυσης της επικοινωνίας του ενός γονέα 

με το τέκνο από τον άλλο γονέα με βελτιωτικές διατυπώσεις, που κρίνονται απαραίτητες για το 

δύσκολο ζήτημα της εκτέλεσης της απόφασης επικοινωνίας (1520, 1532 ΑΚ και κυρίως στο 

950 ΚΠολΔ για την εκτέλεση της απόφασης της επικοινωνίας, βλ. παρακάτω). 

Υιοθεσία  

Προτείνεται η τροποποίηση έξι διατάξεων του αστικού κώδικα (1546, 1550, 1554, 1571, 1759, 

1584 ΑΚ) που αφορούν κυρίως δυσλειτουργίες (με κριτήριο τη νομική αρτιότητα), που 

ανέκυψαν από τις διαδοχικές τροποποιήσεις του δικαίου της υιοθεσίας. Τέτοιες  είναι  η 

συναίνεση του φυσικού γονέα στην υιοθεσία χωρίς να γνωρίζει το πρόσωπο του θετού γονέα 

(1550 ΑΚ), η δικαστική αναπλήρωση της συναίνεσης (1552 περ. ε ΑΚ/ λάθος αναφορά στις 

περ.), η ανάκληση της συναίνεσης και η δήλωσή της (πότε και, κυρίως, που γίνεται/ 1554 ΑΚ), 

η λύση της υιοθεσίας με δικαστική απόφαση (λόγος αποκλήρωσης και του θετού γονέα και όχι 

μόνο του θετού τέκνου/ 1571 ΑΚ) καθώς και η υιοθεσία από έγγαμο άτομο  (1546 ΑΚ). 

Σημαντική εξάλλου κρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 1579 ΑΚ (με κριτήριο την 

καταπολέμηση των διακρίσεων), που επιτρέπει την υιοθεσία ενήλικου τέκνου του άλλου 

συζύγου από συζύγους ή συντρόφους (συμβίους), είτε αυτοί είναι ετερόφυλοι είτε ομόφυλοι 

(βλ. παρακάτω αλλαγή στο σύμφωνο συμβίωσης ώστε να  επιτρέπεται και για τα ομόφυλα 

πρόσωπα). 

3.5.2. Κληρονομικό Δίκαιο  

Προτείνεται η τροποποίηση τριών άρθρων του αστικού κώδικα (1757, 1795, 1841 ΑΚ (με 

κριτήριο τη νομική αρτιότητα), που περιλαμβάνουν διατυπώσεις που αφορούν τη γυναίκα και 

προέρχονται από το κείμενο του αστικού κώδικα του 1940 (διατάξεις  απολιθώματα) που 

διέλαθαν της προσοχής του νομοθέτη κατά  τις τροποποιήσεις του ν. 1329/1983.  
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Το άρθρο 1757 ΑΚ αφορά τη δικαιοπρακτική ικανότητα της γυναίκας να είναι μάρτυρας σε 

έκτακτη διαθήκη σε σχέση με την (καταργηθείσα) δικαιοπρακτική ανικανότητα της γυναίκας 

(γενικώς) να είναι μάρτυρας σε διαθήκη. 

Το άρθρο 1795 ΑΚ αφορά την εγκυρότητα της αίρεσης της αγαμίας που τίθεται από το 

σύζυγο, προκειμένου η γυναίκα του (ή ο άνδρας της) να είναι κληρονόμοι. Μια τέτοια αίρεση, 

που χαρακτηρίζεται ως μεταθανάτια ζηλοτυπία, είναι μάλλον άκυρη ως αντίθετη στα χρηστά 

ήθη, άρα πρόκειται για μία διάταξη που περιέχει ένα νομικό απολίθωμα. Επίσης, το άρθρο 

1841 ΑΚ που αναφέρεται στους λόγους αποκλήρωσης υπέρ του τέκνου δεν παραπέμπει στην 

περ. 2 του 1840 ΑΚ και άρα αποκλείει τις σωματικές βλάβες του τέκνου από το γονέα του ως 

λόγο αποκλήρωσης του γονέα, επειδή ήταν ανεκτός ο ξυλοδαρμός του τέκνου από το γονέα. 

Όμως με βάση το ν. 3500/06 για την ενδοοικογενειακή βία θα πρέπει να περιληφθεί και αυτό 

το άρθρο σε μια ενδεχόμενη τροποποίηση, δηλαδή οι σωματικές βλάβες του τέκνου από το 

γονέα του να αποτελούν λόγο αποκλήρωσης του γονέα.   

3.5.3. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας  

Με την επιφύλαξη που εκφράστηκε στην εισαγωγή για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα 

των οικογενειακών δικαστηρίων, τα οποία θα ενοποιήσουν τις διαδικασίες εκδίκασης των 

αγωγών του οικογενειακού δικαίου από ένα δικαστήριο και όχι διάσπαρτα από πολλά και 

διαφορετικά δικαστήρια για το κάθε θέμα/δικαίωμα (διατροφή συζύγου, διατροφή τέκνου, 

επιμέλεια και γονική μέριμνα, διαζύγιο -συναινετικό και με αντιδικία-, χρήση οικογενειακής 

στέγης, κατανομή κινητών/ προσωρινή προστασία, κύρια αγωγή κ.λ.π.), προτείνονται 

ορισμένες βελτιωτικές τροποποιήσεις. Τέτοιες είναι οι διατάξεις 619 ΚΠολΔ (κριτήριο 1-νομική 

αρτιότητα), 681 Γ (με κριτήριο τη λειτουργικότητα), 800 (με κριτήριο τη νομική αρτιότητα, 803 

§2 (με κριτήριο τη νομική αρτιότητα) και  950 §2 (με κριτήριο τη λειτουργικότητα).  

Ωστόσο ήδη στη διαδικασία της υιοθεσίας επήλθαν νέες (αποσπασματικές) αλλαγές που 

αφορούν την καθ΄ ύλη αρμοδιότητα των δικαστηρίων (ειρηνοδικεία), όπως άλλωστε και στο 

συναινετικό διαζύγιο και στην εκτελεστότητα της συμφωνίας των συζύγων για τη διατροφή του 

τέκνου (1441 ΑΚ) με τον πρόσφατο νόμο για τη δίκαιη δίκη του 2012, βάσει και των επιταγών 

του Μνημονίου.  

Πλην των διορθωτικών παρεμβάσεων στα άρθρα 619 (για τη νομιμοποίηση), των άρθρων 800 

και 803 §2 ΚΠολΔ (για την υιοθεσία), σημαντικές είναι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του 

άρθρου 681 Γ ΚΠολΔ (με κριτήριο τη λειτουργικότητα), που επιτρέπει στο δικαστή να ζητήσει 

την παρουσία ψυχολόγου στη δίκη για την επιμέλεια (καλύπτει κενά από την ανυπαρξία 

υποστηρικτικών θεσμών) και του άρθρου 950 §2 ΚΠολΔ (με κριτήριο τη λειτουργικότητα), που 

επιτρέπει την εκτέλεση της απόφασης για την παρακώλυση της επικοινωνίας, διευκολύνοντας 

τη δικονομική διαδικασία.   
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3.5.4. Τροποποιήσεις στο Ν. 3719/2008 (Σύμφωνο Συμβίωσης) 

Προτείνονται οι τροποποιήσεις έξι άρθρων του ν. 3719/2008, του άρθρου 1 (με κριτήριο τη 

συμβατότητα με ευρωπαϊκό δίκαιο) (διαγράφεται η λέξη «ετερόφυλων» προσώπων , η οποία 

περιόριζε τη σύναψη μόνο μεταξύ ετερόφυλων και απέκλειε τους ομόφυλους), τα άρθρα 3, 4, 

8, 9, 10, 11 (με κριτήριο τη νομική αρτιότητα) σε σχέση με τις αντιφάσεις και τις ασάφειες που 

υπάρχουν στη ρύθμιση του συμφώνου συμβίωσης αναφορικά προς το γάμο (προσπάθεια 

ομοιογένειας  των ρυθμίσεων του συμφώνου συμβίωσης με το γάμο).  

3.5.5. Τροποποιήσεις στο Ν. 2427/1997 (Προστασία Προσωπικών Δεδομένων)  

Προτείνεται η τροποποίηση μόνο των ορισμών και ειδικά του άρθρου 2 περ. θ του ν. 

2427/1997, που αφορά «τον τρίτο» και δημιούργησε αρκετές δυσλειτουργίες στη δημόσια 

διοίκηση, με την έννοια ότι χρειάστηκε η παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής (η άδεια της),  

προκειμένου ο/η σύζυγος να πάρει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Δεδομένου ότι στα 

δημόσια βιβλία ή στις φορολογικές δηλώσεις οι καταχωρήσεις γίνονται μόνο στον ένα σύζυγο 

(συνήθως στον άνδρα) για τη διευκόλυνση του άλλου συζύγου και ειδικά της γυναίκας 

(έμμεση διάκριση) (με κριτήριο την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας ή με κριτήριο τη 

λειτουργικότητα) αρκεί η προσθήκη «Δεν είναι τρίτος ο άλλος σύζυγος για καταχωρίσεις που 

γίνονται στο όνομα του ενός συζύγου», επειδή ο άλλος σύζυγος θεωρείται τρίτος και 

χρειάζεται άδεια της Ανεξάρτητης Αρχής για να πάρει έγγραφα-αντίγραφα από τα δημόσια 

βιβλία.  

3.5.6. Τροποποιήσεις στο Ν. 344/1976 «Περί Ληξιαρχικών πράξεων» 

Προτείνεται η κατάργηση της περ. 3 του άρθρου 21, ώστε και η μητέρα να ενταχθεί στα 

υπόχρεα πρόσωπα για τη δήλωση της γέννησης του τέκνου, όπως ακριβώς και ο πατέρας, 

άρα να ενταχθεί στην περ. 1 του άρθρου 21 χωρίς διαφοροποίηση (με κριτήριο την προώθηση 

της ουσιαστικής ισότητας) (βλ. και Επιτροπή για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των 

γυναικών- Έκθεση, αρ. 32) .  

3.5.7. Κατάργηση νόμων  

Προτείνεται η κατάργηση του άρθρου 5 ν. 1920/1991 και άρθρου 4 ν. 147/1914, που αφορούν 

την εφαρμογή της σαρίας για τις προσωπικές σχέσεις και το διαζύγιο των ελλήνων και 

ελληνίδων μουσουλμάνων της Θράκης (κριτήριο 3-ουσιαστική ισότητα) (βλ. και Επιτροπή για 

την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών- Έκθεση,  αρ. 18 και 34). 
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3.6. Εμπορικό Δίκαιο 

Το εμπορικό, κατ’ εξοχήν δίκαιο οργάνωσης των εμπορικών συναλλαγών σε ατομικό και 

συλλογικό δίκαιο, διακρίνεται για τον αμιγή τεχνοκρατικό χαρακτήρα του. Τούτο έχει ως 

συνέπεια να μην περιέχει άμεσα ή εμμέσως διατάξεις που να εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των 

δύο φύλων. Ειδικότερα: 

Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου: Περιλαμβάνει τις εμπορικές πράξεις, τις εμπορικές 

συμβάσεις και την επιμελητηριακή νομοθεσία. Δεν υφίστανται διατάξεις, που να εισάγουν 

διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων. 

Εταιρικό Δίκαιο: Ρυθμίζει την ίδρυση, λειτουργία και λύση των προσωπικών και 

κεφαλαιουχικών εταιρειών. Και εδώ δεν υφίστανται διατάξεις, που να μπορούν να οδηγήσουν 

σε διακρίσεις μεταξύ φύλων.  

Στο πλαίσιο αυτό, χρήσιμο είναι να γίνει μνεία του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ Α΄ 110/ 17.05.2002) 

«για την εταιρική διακυβέρνηση». Ο νόμος αυτός αφορά στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

ανώνυμες εταιρείες. Το άρθρο 4 παρ. 1 αυτού εισάγει μία απαγόρευση: Τα ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. πρέπει, μεταξύ άλλων, να μην έχουν σχέση εξάρτησης με την 

εταιρεία. Και ο νόμος θεωρεί ως δεδομένη την εξάρτηση, όταν μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου [περίπτωση γ.] έχει συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού ή είναι σύζυγος 

εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετόχου που 

συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν 

επιχείρησης, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Με την 

απαγορευτική αυτή διάταξη εισάγεται έμμεσος περιορισμός της συμμετοχής γυναικών ως 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ωστόσο, η απαγόρευση είναι 

οριζόντια. Ήτοι, πλήττει αδιακρίτως τόσο τη σύζυγο όσο και τον σύζυγο. Ακόμη και αν ήθελε 

γίνει δεκτό ότι η απαγόρευση άγει κατ’ αποτέλεσμα σε μειωμένη συμμετοχή γυναικών, τούτο 

επέρχεται εκ λόγων προνοίας προς την εύρυθμη λειτουργία της εισηγμένης εταιρείας και, κατά 

λογική αναγκαιότητα, των επενδυτών. Ήτοι έλεγχος των πεπραγμένων του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Άλλωστε, κατά την παράγραφο 2 της άνω διάταξης, τα ανεξάρτητα μέλη 

δικαιούνται να υποβάλλουν αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις προς τη γενική συνέλευση των 

εταίρων. Εξ αυτών των λόγων, ο, έστω επερχόμενος, de facto, περιορισμός της 

εκπροσώπησης των γυναικών στα Δ.Σ. των εισηγμένων εταιρειών δικαιολογείται εκ των 

καθηκόντων των ανεξάρτητων μελών των εν λόγω Δ.Σ. Συνεπώς, δεν απαιτείται νομοθετική 

πρωτοβουλία για την τροποποίησή του. 

Είναι, βεβαίως, γνωστό ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα Διοικητικά Συμβούλια των 

Α.Ε., εισηγμένων και μη. Εξ αυτού του λόγου, η ΕΕ έχει απευθύνει σύσταση35, σκοπούσα την 

εθελούσια, αυτορρυθμιστικού χαρακτήρα, αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα ΔΣ σε 

ποσοστό 30% μέχρι το 2015 και σε 40% έως το 2020. Πάντως, η σύσταση αυτή δεν έχει τύχει 

ιδιαίτερης εφαρμογής.  
                                                        
35 Προσβάσιμη στο: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/womenpledge/index_en.htm. 
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Πάντως, στην Ελλάδα, με τον ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α΄ 196/12.09.2000) και δη με το άρθρ. 6, 

παράγραφος 1, περ. β) προβλέπεται το εξής: «Στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από 

το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών 

οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων 

προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή 

υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή 

υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). 

Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το 

κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. 

Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' εφαρμόζονται στα υπηρεσιακά συμβούλια, στα 

διοικητικά συμβούλια και στα συλλογικά όργανα διοίκησης που συγκροτούνται μετά την 

έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου». 

Με τη διάταξη αυτή, προβλέπεται ποσόστωση 1/3, που άγει σε συμμετοχή των γυναικών κατά 

το αυτό κλάσμα σε όλες τις Α.Ε. που «ανήκουν» στον Δημόσιο Τομέα. Όμως, με την 

ποσόστωση αυτή, κάθε άλλο παρά επιλύεται το πρόβλημα. Η κατά το 1/3 συμμετοχή δεν είναι 

γενική, διότι αφορά μόνον στα μέλη που διορίζει ή υποδεικνύει το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι 

Ο.Τ.Α. Ενώ ισχύει μόνον εφ’ όσον το οριζόμενο ή υποδεικνυόμενο πρόσωπο είναι πάνω από 

ένα. Με δεδομένη την υποεκπροσώπηση των γυναικών, σκόπιμο θα ήταν να τροποποιηθεί η 

διάταξη, ούτως ώστε να προβλέπεται ο διορισμός/υπόδειξη γυναίκας, εφ’ όσον το 

διοριζόμενο/υποδεικνυόμενο πρόσωπο είναι ένα (1). 

Δίκαιο Αξιογράφων: Ρυθμίζει τα αξιόγραφα, δηλαδή έγγραφα που ενσωματώνουν δικαιώματα. 

Δεν καταγράφονται διατάξεις που να εισάγουν διακρίσεις. 

Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας: Ρυθμίζει τα απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα επί 

άϋλων αγαθών. Λ.χ. σήμα, επωνυμία, διακριτικός τίτλος, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, domain 

name κ.ά. Επίσης, περιλαμβάνει τα δίκαια του αθέμιτου και ελεύθερου ανταγωνισμού. Και 

εδώ, ισχύουν οι ανωτέρω παρατηρήσεις. 

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Ρυθμίζει τα απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα επί των 

έργων της διανοίας. Και εδώ δεν υφίστανται διατάξεις που να θίγουν την αρχή της ισότητας 

των φύλων. 

Ναυτικό Δίκαιο: Ρυθμίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πλοίων και τις συμβάσεις 

εκμετάλλευσης αυτών. Ισχύουν και εδώ τα εκτεθέντα. 

(ιδιωτικό) Ασφαλιστικό Δίκαιο: Ρυθμίζει την ασφάλιση κινητών, ακινήτων και ευθύνης από τον 

κίνδυνο για τον οποίο καταρτίζεται η σύμβαση ασφάλισης, λ.χ. ασφάλιση ζωής, ευθύνης, 

ασθένειας, ευθύνης από την οδήγηση ή την παροχή υπηρεσιών. Μέχρι την έκδοση της 

απόφασης «Test - Achats» του Δικαστηρίου (βλ. κατωτέρω), ήταν εύλογη η άποψη ότι το 



  

 38 

ημέτερο δίκαιο, εναρμονισμένο με την οδηγία 2003/113/ΕΚ (βλ. κατωτέρω), δεν περιείχε 

διατάξεις, υποθάλπουσες αδικαιολόγητες διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων. Τούτο, όμως, 

ουδόλως σήμαινε ότι η πρακτική των συναλλαγών, ήτοι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, δεν 

χρησιμοποιούσαν το φύλο για την εισαγωγή διακρίσεων, δικαιολογημένων ή αδικαιολογήτων, 

κατά τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και των ασφαλιστικών παροχών. Πρόκειται περί 

πρακτικής, κοινής σε όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ.  

Συναφώς, επισημαίνονται τα εξής: Το άρθρο 5 οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 

13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών36 διέπει τη χρήση 

αναλογιστικών παραγόντων που έχουν σχέση με το φύλο στην παροχή ασφαλιστικών 

υπηρεσιών και άλλων συναφών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το άρθρο 5 παράγραφος 1 

προβλέπει, για τα νέα συμβόλαια που συνάπτονται μετά την 21η Δεκεμβρίου 2007, ότι η 

χρήση του φύλου ως αναλογιστικού παράγοντα για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και 

των παροχών δεν πρέπει να οδηγεί, για τους ασφαλιζόμενους, σε διαφορές μεταξύ 

ασφαλίστρων και μεταξύ παροχών («κανόνας ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως 

φύλου»). Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας προβλέπει παρέκκλιση από αυτόν τον 

κανόνα παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιτρέπουν αναλογικές διαφορές μεταξύ 

των ασφαλίστρων και παροχών των ασφαλιζομένων όταν το φύλο αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για την αξιολόγηση του κινδύνου, βάσει συναφών και αξιόπιστων αναλογικών και 

στατιστικών δεδομένων.  

Ωστόσο, το Δικαστήριο (απόφαση της 1ης Μαρτίου 2011, υπόθεση «Test - Achats»)37 κήρυξε 

ανίσχυρο το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας, με ισχύ από την 21η Δεκεμβρίου 2012. Στη 

συγκεκριμένη απόφαση, το Δικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 5 παράγραφος 2, παρέχοντας στα 

κράτη μέλη τη δυνατότητα να διατηρούν χωρίς χρονικό περιορισμό παρέκκλιση από τον 

κανόνα περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου, ο οποίος 

προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, έρχεται σε αντίθεση με την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου από την οδηγία σκοπού της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά τον 

υπολογισμό ασφαλίστρων και παροχών, όπως αυτός έχει καθορισθεί από τον νομοθέτη για 

τον τομέα των ασφαλίσεων, και, ως εκ τούτου, δεν είναι συμβατό με τα άρθρα 21 και 23 του 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Επιτροπή, διαπιστώνοντας ότι τα κράτη - μέλη επιτρέπουν διαφοροποίηση μεταξύ των 

φύλων για ένα τουλάχιστον είδος ασφάλισης, αφού οι ασφαλιστές έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιούν το φύλο ως παράγοντα αξιολόγησης των κινδύνων στον τομέα της ασφάλισης 

ζωής, συμπέρανε ότι η απόφαση «Test - Achats» θα έχει επιπτώσεις σε όλα τα κράτη - μέλη. 

Εξ αυτού του λόγου, εξέδωσε η Επιτροπή Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της 

οδηγίας 2004/113/ΕΚ, υπό το πρίσμα της απόφασης «Test - Achats»38. 

                                                        
36 ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37. 
37 Απόφαση της 1ης Μαρτίου 2011, C-236/09, EE C 130 της 30.04.2011, σ. 4. 
38 ΕΕ C 11 της 13.01.2012, σ. 1. 
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Η οδηγία 2004/113 ΕΚ ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη με τον ν. 3769/2009 (ΦΕΚ Α΄ 

105). Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 της οδηγίας αντιστοιχεί στο άρθρο 6 παρ. 3 ν. 

3769/2009. Εν όψει της απόφασης «Test - Achats» του ΔΕΚ, και της σύμφωνης με το 

κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας του εθνικού, ιδίως εκείνου που τέθηκε σε συμμόρφωση προς 

οδηγία, η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 ν. 3769/2009 πρέπει να θεωρείται ανεφάρμοστη από 

την 21η Δεκεμβρίου 2012 και εφ’ εξής. 

Εν όψει των ανωτέρω, επιβάλλεται η τροποποίηση του ν. 3769/2009, ούτως ώστε να συνάδει 

προς τις ανωτέρω κατευθυντήριες. Επίσης, πρέπει να τροποποιηθεί αντιστοίχως και η υπ’ 

αριθμ. Υ.Α. Κ3-4382/2001 (ΦΕΚ Β’ 847/04-07-2001) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

Αναφορικώς με τον ν. 3769/2009 δεν έχει εισέτι γίνει τροποποίησή του. Σημειώνεται, ότι την 4η 

Απριλίου 2012 εστάλη επιστολή της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) 

προς το Υπουργείο Ανάπτυξης με σχέδιο νομοτεχνικής επεξεργασίας των αλλαγών στον ν. 

3769/200939. Αντιθέτως, έχει ήδη καταρτισθεί σχέδιο απόφασης της επιτροπής πιστωτικών 

και ασφαλιστικών θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος, σχετικά με την τροποποίηση της άνω 

Υ.Α.40. Το εν λόγω σχέδιο έχει τεθεί σε διαβούλευση την 17η Ιουλίου 2012, η δε προθεσμία 

διαβούλευσης περατούται την 20η Αυγούστου 201241.  

Το συμπέρασμα είναι ότι αφ’ ενός απαιτείται τροποποίηση του ν. 3769/2009, αφ’ ετέρου 

αξιολόγηση της τροποποιητικής της Υ.Α. Κ3-4382/2001 Υπουργικής Απόφασης. 

Πτωχευτικό δίκαιο: Ρυθμίζει και οργανώνει την πτώχευση του εμπόρου, δηλαδή την 

περίπτωση που αυτός ευρίσκεται σε γενική και μόνιμη αδυναμία να εκπληρώσει τις 

ληξιπρόθεσμες οφειλές του. Η πτώχευση επιφέρει συνέπειες στον ή στην σύζυγο του πτωχού. 

Πλην όμως, αυτές δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των φύλων. Ό,τι ισχύει για την σύζυγο του 

πτωχού, ισχύει και για τον σύζυγο της πτωχής. Επειδή, όμως, υφίστανται έννομες συνέπειες, 

σκόπιμο κρίνεται να εκτεθούν, περιληπτικώς:  

Πριν από τον νόμο για την ισότητα των φύλων (ν. 1329/1983), ο γονέας που πτώχευε εξέπιπτε 

της διοίκησης και της επικαρπίας της περιουσίας του τέκνου του (1515, 1517 ΑΚ). Τούτο δεν 

ισχύει πλέον. Εν τούτοις, είναι δυνατόν να θεωρηθεί η πτώχευση περίπτωση κακής άσκησης 

της γονικής μέριμνας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 1532 ΑΚ. 

Υπό το κράτος του ΕμπΝ, η πτώχευση είχε για τον (την) σύζυγο του οφειλέτη (πτωχού) 

ορισμένες συνέπειες, βαρύτερες μεν στο παρελθόν, ελαφρότερες, όμως, μετά από τον νόμο για 

την ισότητα των φύλων (ν. 1329/1983). Κατά την πλέον πρόσφατη εκδοχή του άρθρ. 115 

ΕισΝΑΚ, κάθε περιουσιακό στοιχείο του ενός συζύγου θεωρείτο ότι ανήκε στην περιουσία του 

άλλου που πτώχευσε, εφ’ όσον αποκτήθηκε μετά από τον γάμο και μέσα στην διετία πριν από 

                                                        
39 Πηγή: http://www.insuranceworld.gr/files/File/Powerpoint/GENDER_ANTONAKI.pdf 
40 Προσβάσιμο στο: 
http://www.bankofgreece.gr/BoGCosultationDocuments/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9
F%20%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%98%20%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE
%B1_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C.pdf 
41 Βλ. στο: http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/Diavoulevseis/bank.aspx. 
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την ημέρα παύσης των πληρωμών. Άλλως είχε το πράγμα, εφ’ όσον μπορούσε να αποδειχθεί 

ότι η απόκτηση δεν έγινε με χρήματα ή άλλα μέσα του πτωχού, ούτε προήλθε από δωρεά του. 

Οι συνέπειες ήταν με βάση τα ανωτέρω επικίνδυνες, αλλά μπορούσαν να αποτρέψουν 

καταδολιεύσεις. Τελικώς, το άρθρ. 115 ΕισΝΑΚ καταργήθηκε (ΠτΚ 181, στοιχ. ζ΄). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι διάταξη, ανάλογου περιεχομένου με την καταργηθείσα 115 ΕισΝΑΚ, διατηρείται 

στο γαλλικό δίκαιο.  

Οι συνέπειες της πτώχευσης στις σχέσεις των συζύγων περιορίζονται στην κατ’ άρθρ. 1411 

ΑΚ λήξη του συστήματος κοινοκτημοσύνης. Αναφορικώς  με την (τον) σύζυγο του (της) 

πτωχού, εφαρμόζεται το άρθρο 1398 ΑΚ. Σύμφωνα δε με το άρθρο 16 παρ. 4 ΠτΚ, «εάν μεταξύ 

των συζύγων ισχύει το σύστημα κοινοκτημοσύνης, η κοινή περιουσία καταλαμβάνεται από 

την πτωχευτική απαλλοτρίωση ως χωριστή περιουσία και από αυτήν ικανοποιούνται οι 

απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 1408-1409 του Αστικού Κώδικα και υπό τις 

προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών». Υφίσταται δηλαδή υπεγγυότητα της κοινής περιουσίας 

(σύστημα κοινοκτημοσύνης) και έως το μισό της αξίας της για τα ατομικά χρέη του πτωχού, 

οποτεδήποτε και εάν γεννήθηκαν αυτά (1409 παρ. 1 περ. 2 ΑΚ). 

Η κατά τα εκτεθέντα ευθύνη της ή του συζύγου του (της) πτωχού είναι από πραγματιστική 

άποψη περιορισμένη, διότι το σύστημα της κοινοκτημοσύνης δεν ηύρε την παραμικρή 

απήχηση στην ελληνική, ατομικιστική, κοινωνία. Νομικώς, η ευθύνη είναι οριζόντια, υπό την 

έννοια ότι για την ίδρυσή της είναι αδιάφορο το φύλο. Συνεπώς, δεν χρήζει νομοθετικής 

παρέμβασης.   
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3.7. Ποινικό Δίκαιο 

Οι νομικές πλημμέλειες της ισχύουσας ποινικής νομοθεσίας εκτιμήθηκαν με βάση τα κριτήρια 

της νομικής αρτιότητας (ασυμβατότητα με συνταγματικές διατάξεις, ρυθμιστικά κενά, ασαφείς 

ή αντιφατικές διατάξεις, σύγχυση από νομολογιακή άποψη επίμαχων ρυθμίσεων, 

απαρχαιωμένες διατάξεις, διατάξεις που έχουν σιωπηρά καταργηθεί, διατάξεις που δεν 

εξειδικευθεί πλήρως), της συμβατότητας με το ισχύον ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο 

(συμβατότητα με το Ευρωπαϊκό, το Διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις ΔΕΚ), της προαγωγής 

της ουσιαστικής ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων (διατάξεις που δεν είναι 

σύμφωνες με την τυπική ισότητα, άλλες που είναι αντίθετες ή δεν προάγουν την ουσιαστική 

ισότητα, άμεσες και έμμεσες διακρίσεις), της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας των 

διατάξεων (με έμφαση στην αναγκαιότητα, καταλληλότητα, αξιολόγηση των συνεπειών, 

νομιμότητα, αρμοδιότητα, δαπάνη και έλεγχο).  

3.7.1. Ποινικός Κώδικας 

Η ανάγκη εμφυλοποίησης των διατάξεων του Ποινικού Δικαίου αποτελεί αφενός απόκριση 

στις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας για την πλήρη εναρμόνιση του δικαίου σε θέματα 

ισότητας των φύλων αφετέρου ανταπόκριση του δικαίου στις νέες κοινωνικές συνθήκες. 

Στο ποινικό μας δίκαιο δε δίνεται ορισμός του «άνδρα» και της «γυναίκας» αλλά όπως 

υποστηρίζεται (Συκιώτου, 2008) ο ποινικός νομοθέτης δέχεται  τη βιολογικά οριζόμενη έννοια 

του φύλου42. Η σημερινή κοινωνική πραγματικότητα (με τις δυνατότητες της ιατρικής 

επιστήμης για αλλαγή φύλου κλπ) οδηγεί στον αναπροσδιορισμό των βιολογικών κριτηρίων 

με την θεωρία να κινείται προς τη σφαίρα της «κοινωνικής καταγραφής». Σύμφωνα με αυτή 

θεωρούνται επίσημα ως άνδρες ή γυναίκες όσοι έχουν υποστεί αλλαγή φύλου και έχουν 

ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία αλλαγής της νομικής τους ταυτότητας. (Συμεωνίδου – 

Καστανίδου, 2006).43 

Τα περισσότερα εγκλήματα είναι «άφυλα» χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στο φύλο του δράστη ή 

του θύματος. Η συνήθης γραμματική διατύπωση του νόμου γίνεται με τη χρήση της αόριστης 

αντωνυμίας όποιος. Παρά τον άφυλο χαρακτήρα του ποινικού δικαίου δεν υπάρχει αμφιβολία 

ότι υπάρχουν διατάξεις με έμφυλο χαρακτήρα που στηρίζονται στη βιολογική έννοια του 

φύλου. Οι διατάξεις αυτές έχουν έμφυλη διάσταση είτε σαφώς (κατά τη διατύπωση του νόμου: 

μητέρα, γυναίκα, άνδρας) είτε εμμέσως δηλαδή αυτή προκύπτει από την κοινωνική τους 

εφαρμογή (όπως οι διατάξεις οι οποίες χρησιμοποιούν την αόριστη αντωνυμία «όποιος» αλλά 

από την περιγραφή του αδικήματος προκύπτει ότι αυτό αφορά άνδρα ή γυναίκα). Για 

παράδειγμα η παιδοκτονία είναι έγκλημα με αποκλειστικό δράστη τη γυναίκα ενώ άλλα 

                                                        
42 βλ. Έμφυλη εγκληματικότητα, Ποινική και Εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου, επιμ. Ν. Κουράκη, εκδ. Α. 
Σάκκουλα, Αθήνα 2009, ιδία σελ. 81-365 
43 Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου «Εγκλήματα κατά προσωπικών αγαθών», Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, ιδία σελ. 
263 -264 
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εγκλήματα, όπως τα εκκλησιαστικά ή τα σχετικά με τη στρατιωτική υπηρεσία, έχουν 

αποκλειστικό δράστη άνδρα (αφού δεν υπάρχουν γυναίκες κληρικοί). 

Το φύλο ως κοινωνική κατασκευή πλέον, ανιχνεύεται αργότερα και αποτελεί ιδιαίτερη 

παράμετρο ρύθμισης κάποιων συμπεριφορών. Για παράδειγμα, ο έλληνας νομοθέτης ανήγαγε 

ορισμένες συμπεριφορές στη σφαίρα της ρύθμισής τους από το ποινικό δίκαιο με βάση το 

φύλο. Έτσι ο βιασμός έως την τελευταία εικοσαετία κατά τον ποινικό νόμο τελούνταν 

αποκλειστικά σε βάρος της γυναίκας και μόνον μετά το ν. 1419/1984 είναι έγκλημα με άφυλο 

χαρακτήρα. Όμως η νομική ρύθμιση δεν αρκεί. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει να συνοδεύεται 

από ανάλογες αλλαγές σε αντιλήψεις και στερεοτυπικές ιδεολογίες του κοινωνικού συνόλου. 

Σε ενίσχυση των παραπάνω και με αφορμή το παράδειγμα του βιασμού, από την ανάγνωση 

του νομολογιακού υλικού διαπιστώνεται ότι παρά την εικοσαετή και πλέον ρύθμιση του 

βιασμού ως εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας και όχι κατά των ηθών, όπως ήταν 

στο παρελθόν, ακόμη η νομολογία αιτιολογεί το έγκλημα του βιασμού προσφεύγοντας συχνά 

στην αξιολογική νομική έννοια των ηθών.  

Παρά ταύτα ακόμη και σήμερα, υπάρχουν διατάξεις οι οποίες απηχούν ανδροκρατικές 

αντιλήψεις. Ειδικότερα, οι διατάξεις που ρυθμίζουν τα εγκλήματα της απατηλής επίτευξης 

συνουσίας αλλά και της ακούσιας απαγωγής με σκοπό το γάμο συναρτούν τη συνουσία με το 

γάμο. Συγκεκριμένα, το αρ. 341 Π.Κ για  την απατηλή επίτευξη συνουσίας ορίζει ότι «όποιος 

επιτύχει να έλθει σε συνουσία με γυναίκα προκαλώντας ή χρησιμοποιώντας πλάνη εξαιτίας 

της οποίας η παθούσα θεώρησε ότι η συνουσία πραγματοποιήθηκε σε γάμο» ενώ το αρ. 327 

Π.Κ για την ακούσια απαγωγή προβλέπει ότι «όποιος με σκοπό το γάμο ή την ακολασία 

απάγει ή κατακρατεί παράνομα γυναίκα χωρίς τη θέλησή της ή γυναίκα που έχει 

διαταραγμένην νόηση ή είναι ανίκανη να αντισταθεί λόγω απώλειας της συνείδησης ή 

διανοητικής ατέλειας ή για άλλο λόγο». Επίσης οι διατάξεις που ρυθμίζουν την εκμετάλλευση 

πόρνης προστατεύουν τον άνδρα του οποίου καταρρακώνεται ο ανδρισμός με τη συντήρησή 

του από πορνικά κέρδη ενώ με άλλες διατάξεις ο νομοθέτης τιμωρεί την εκπόρνευση των 

ανδρών. Παρά το γεγονός ότι το «φύλο» έχει αναχθεί σε παράγοντα εκσυγχρονισμού του 

δικαίου, ακόμη, δεν έχουμε φθάσει σε επίπεδο τέτοιο ώστε να μπορούμε να κάνουμε λόγο για 

την πλήρη εμφυλοποίησή του.  

Ειδικότερα οι διατάξεις του ισχύοντος Ποινικού Κώδικα44 οι οποίες παρουσιάζουν έμφυλη 

διαφοροποίηση γεγονός που επιβάλλει τουλάχιστον την επανεκτίμησή τους είτε σε επίπεδο 

αναδιατύπωσης είτε σε επίπεδο αναθεώρησής τους είναι οι ακόλουθες: 

                                                        
44 Η κατάταξη των εγκλημάτων του Ποινικού Κώδικα με βάση τον έμφυλο χαρακτήρα τους σχηματοποιείται με 
βάση τις εξής παραμέτρους: 1) εγκλήματα με αποκλειστικό δράστη τη γυναίκα, 2) εγκλήματα με αποκλειστικό και 
άμεσο θύμα τη γυναίκα, 3) εγκλήματα με έμμεσο θύμα τη γυναίκα, 4) εγκλήματα με δράστες και θύματα 
αποκλειστικά άνδρες και 5) εγκλήματα με δράστες άνδρες και θύματα αποκλειστικά γυναίκες, 6) εγκλήματα με 
δράστες άνδρες χωρίς άμεσο θύμα, 7) παραδοσιακά ανδρικά εγκλήματα. 
Με βάση την παραπάνω σχηματική κατάταξη τα εγκλήματα κατατάσσονται με βάση τη βιολογική έννοια του 
φύλου ως εξής: 

1. Εγκλήματα με αποκλειστικό δράστη γυναίκα:παιδοκτονία (αρ. 330 Π.Κ), τεχνητή διακοπή της 
εγκυμοσύνης (αρ. 304 παρ.3 περ.1) 
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 Εγκατάλειψη εγκύου (αρ. 359 Π.Κ) 

 «Όποιος εγκαταλείπει σε απορία ή με άλλο τρόπο αβοήθητη μια γυναίκα που έμεινε από 

αυτόν έγκυος και που λόγω εγκυμοσύνης ή του τοκετού της δεν μπορεί να φροντίσει τον 

εαυτόν της, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους. Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα 

από έγκληση». Για το έγκλημα της εγκατάλειψης εγκύου το οποίο προβλέπεται στο κεφάλαιο 

για τα εγκλήματα τα σχετικά με τον γάμο και την οικογένεια απαιτούνται να συντρέξουν για 

την τέλεσή του αφενός η εγκατάλειψη της εγκύου σε απορία ή η εγκατάλειψη της εγκύου 

αβοήθητης, ανεξαρτήτως απορίας, εφόσον έχει ανάγκη βοήθειας για την αντιμετώπιση των 

δυσμενών ψυχικών ή άλλων συνθηκών που προκλήθηκαν σε αυτήν από την κύηση ή τον 

τοκετό έτσι ώστε να αδυνατεί να φροντίσει τον εαυτόν της ή να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις 

που δημιουργήθηκαν από τις παραπάνω δυσμενείς συνθήκες αφετέρου είναι αναγκαία η 

ύπαρξη, εκ μέρους του υπαιτίου, πραγματικής δυνατότητας να παράσχει στη γυναίκα που 

κατέστησε έγκυο και η οποία είναι αδύναμη να φροντίσει τον εαυτό της την αναγκαία υλική ή 

άλλη περιουσιακή βοήθεια.  Ο χρόνος παροχής αυτής της βοήθειας κρίνεται από το χρόνο 

αδυναμίας της γυναίκας, ζήτημα πραγματικό που εξαρτάται από τις συνθήκες διαβίωσής της. 

Άρα πρόκειται για έγκλημα γνήσιας παραλείψεως διαρκές.  

Σχετικά με το είδος της συνδρομής αν ο νόμος εννοεί μόνον την οικονομική ή και την ηθική οι 

γνώμες διίστανται. Από τη μελέτη του νομολογιακού υλικού προκύπτει ότι ο νομοθέτης 

θεσμοθέτησε την ηθική συμπαράσταση στην έγκυο γυναίκα την οποία οφείλει να προσφέρει ο 

καταστήσας αυτήν έγκυο. Όμως, εφόσον η έγκυος γυναίκα έχει την υλική και ηθική συνδρομή 

άλλων τότε δεν υπάρχει στοιχειοθετείται ο κίνδυνος και δεν εφαρμόζεται το αρ. 359 Π.Κ. 

Η διάταξη αυτή έχει περιληφθεί στον Ποινικό Κώδικα στο κεφάλαιο για τα εγκλήματα τα 

σχετικά με το γάμο και την οικογένεια ενώ προστατεύει την έγκυο γυναίκα ανεξάρτητα από το 

εάν αυτή κατέστη έγκυος σε γάμο ή εκτός γάμου. Προτείνεται η συμπερίληψη αυτού του 

άρθρου για το έγκλημα της εγκατάλειψης εγκύου αρ  359 Π.Κ. σε άλλο κεφάλαιο του Π.Κ και 

όχι στο κεφάλαιο για τα εγκλήματα σχετικά με το γάμο και την οικογένεια. 

                                                                                                                                                               
2. Εγκλήματα με αποκλειστικό και άμεσο θύμα τη γυναίκα: Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης όταν 

προκαλείται από τρίτον (αρ. 304 παρ. 1,2 περ. 2) και όταν προκαλείται βαρεία πάθηση του σώματος ή της 
διανοίας της εγκύου ή ακόμη ο θάνατός της (αρ. 304 παρ. 2 στοιχ. β), απατηλή επίτευξη συνουσίας (αρ.341), 
εκμετάλλευση πόρνης (αρ.350), μαστροπεία (αρ. 349 παρ.2), ακούσια – εκούσια απαγωγή με σκοπό τον γάμο ή 
την ακολασία (327 & 328 ΠΚ), εγκατάλειψη εγκύου (αρ.359) 

3. Εγκλήματα με έμμεσο θύμα τη γυναίκα: σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού (αρ.304 Α), τεχνητή 
διακοπή της εγκυμοσύνης (αρ.304 παρ.2 στοιχβ) 

4. Εγκλήματα με δράστες και θύματα αποκλειστικά άνδρες: ασέλγεια παρά φύση (αρ.347) 
5. Εγκλήματα με δράστες  αποκλειστικά άνδρες και θύματα αποκλειστικά  γυναίκες: ακούσια και εκούσια 

απαγωγή (αρ.327, αρ. 328), απατηλή επίτευξη συνουσίας (αρ. 341), εκμετάλλευση πόρνης (αρ.350), εγκατάλειψη 
εγκύου (αρ. 359) 

6.  Εγκλήματα με δράστες άνδρες χωρίς άμεσο θύμα: κατάχρηση εκκλησιαστικού  αξιώματος (αρ. 196), 
τεχνητή πρόκληση ανικανότητας για τη στρατιωτική υπηρεσία (αρ. 203), απάτη προς αποφυγή της στράτευσης 
(αρ. 204), παράνομη αποδημία προς αποφυγή στράτευσης (αρ. 205) 

7. Παραδοσιακά ανδρικά εγκλήματα, μονομαχία (αρ.317) η οποία καταργήθηκε 
Η παραπάνω κατάταξη των εγκλημάτων αποτελεί έναν ταξινομητικό τρόπο προσέγγισης των εγκλημάτων του 
ισχύοντος Ποινικού Κώδικα από την οπτική του φύλου. 
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 Απατηλή επίτευξη συνουσίας (άρ. 341 Π.Κ) 

«Όποιος επιτύχει να έλθει σε συνουσία με γυναίκα προκαλώντας ή χρησιμοποιώντας πλάνη 

εξαιτίας της οποίας η παθούσα θεώρησε ότι η συνουσία πραγματοποιήθηκε σε γάμο, 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών». Η διάταξη αυτή προβλέπει τιμωρία 

εκείνου ο οποίος με σκοπό να πετύχει συνουσία με γυναίκα την εξαπατά ώστε εκείνη να 

νομίζει ότι την έχει παντρευτεί. Το έγκλημα αυτό λαμβάνει δύο μορφές είτε την περίπτωση της 

εικονικής ιερουργίας είτε την περίπτωση της αντικατάστασης του συζύγου από κάποιον άλλο. 

Από το νομολογιακό υλικό προκύπτει ότι στις λίγες υποθέσεις απατηλής επίτευξης συνουσίας 

που εμφανίστηκαν στα δικαστήρια οι δράστες προέρχονταν από αγροτικές περιοχές και τα 

θύματα ήταν είτε σύζυγοι γνωστών τους τις οποίες είχαν παραπλανήσει στον ύπνο είτε 

απασχολούταν ως εργαζόμενες από αυτούς. 

Για την τέλεση του εγκλήματος της απατηλής επίτευξης συνουσίας απαιτείται συνουσία με 

γυναίκα με πρόκληση ή χρήση πλάνης από το δράστη ότι δηλ. είναι σύζυγός της εξαιτίας της 

οποίας το θύμα συναίνεσε στη συνουσία. Η διάταξη της απατηλής επίτευξης συνουσίας 341 

Π.Κ αντανακλά ξεπερασμένες αντιλήψεις άλλων εποχών κυρίως σε αγροτικές περιοχές όταν η 

συνουσία και ο γάμος ήταν άμεσα συνδεδεμένα. Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι θα πρέπει να 

καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 341 του Π.Κ που αφορά την απατηλή επίτευξη συνουσίας 

ως απαρχαιωμένη. 

 Ακούσια απαγωγή με σκοπό το γάμο (αρ. 327 ΠΚ) 

«Όποιος με σκοπό το γάμο ή την ακολασία απάγει ή κατακρατεί παράνομα (αρ 325) γυναίκα 

χωρίς τη θέλησή της ή γυναίκα που έχει διαταραγμένη νόηση ή είναι ανίκανη να αντισταθεί 

λόγω απώλειας της συνείδησης ή διανοητικής ατέλειας ή για άλλο λόγο, τιμωρείται αν τέλεσε 

την πράξη αυτή με σκοπό το γάμο, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους αν τη διέπραξε με 

σκοπό την ακολασία, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, 2. Για την ποινική δίωξη απαιτείται 

έγκληση».  

Για την τέλεση του εγκλήματος της ακούσιας απαγωγής με σκοπό το γάμο απαιτείται αφενός η 

απαγωγή ή η παράνομη κατακράτηση (δεν απαιτείται η χρήση βίας) γυναίκας χωρίς τη 

θέλησή της η οποία έχει διαταραγμένη νόηση ή είναι ανίκανη να αντισταθεί λόγω απώλειας 

της συνείδησης ή διανοητικής ατέλειας ή για άλλο λόγο αφετέρου η γνώση του δράστη ότι δρα 

χωρίς τη θέληση του θύματος και ο σκοπός του ο γάμος ή η ακολασία.  

Η διάταξη του άρθρου 327 Π.Κ της ακούσιας απαγωγής με σκοπό το γάμο έχει διπλό έμφυλο 

ενδιαφέρον. Αφενός γιατί απηχεί απαρχαιωμένες αντιλήψεις αφετέρου γιατί θύμα μπορεί να 

είναι γυναίκα και όχι άνδρας ενώ δράστης μπορεί να είναι άνδρας και γυναίκα. 

Συμπερασματικά, προτείνεται η κατάργηση του άρθρου για την ακούσια απαγωγή με σκοπό 

το γάμο 327 Π.Κ ως μη ανταποκρινόμενη στις νέες κοινωνικές συνθήκες. 
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 Εκούσια απαγωγή (αρ. 328 ΠΚ) 

«Όποιος απάγει ή κατακρατεί με σκοπό τον γάμο ή την ακολασία άγαμη και ανήλικη γυναίκα 

με τη θέλησή της, χωρίς όμως τη συγκατάθεση των προσώπων που την έχουν στην εξουσία 

τους ή που έχουν σύμφωνα με το νόμο δικαίωμα να φροντίζουν για το πρόσωπό της, 

τιμωρείται, αν τέλεσε την πράξη αυτή με σκοπό το γάμο, με φυλάκιση μέχρι τριών ετών, αν με 

σκοπό την ακολασία με φυλάκιση». Η διάταξη αυτή η οποία εγγυάται την οικογενειακή τάξη η 

οποία απαιτεί η ανήλικη κόρη να είναι υπό τον έλεγχο και την εξουσία των γονέων ή των 

επιτρόπων της, εφόσον διατηρηθεί, θα πρέπει να ισχύει ανεξαρτήτως φύλου. 

Θύμα της εκούσιας απαγωγής είναι άγαμη και ανήλικη γυναίκα η οποία απάγεται ή 

κατακρατείται με τη συναίνεσή της μεν αλλά χωρίς τη συγκατάθεση των προσώπων που την 

έχουν στην εξουσία τους ή που έχουν σύμφωνα με το νόμο δικαίωμα να φροντίζουν για το 

πρόσωπό της. Ο δράστης έχει σκοπό τον γάμο ή την ακολασία. 

Με τη ρύθμιση του αρ. 328 Π.Κ στην ουσία προστατεύεται το έννομο αγαθό του γάμου και της 

οικογένειας και όχι η προσωπική ελευθερία της απαγομένης άγαμης και ανήλικης. Η διάταξη 

αυτή διαφυλάσσει την εξουσία όσων μεριμνούν για την ανήλικη και άγαμη εκμηδενίζοντας τη 

βούληση των ανηλίκων των οποίων η άποψη και η γνώμη θα πρέπει να ακούγεται για τη 

λήψη αποφάσεων που τους αφορά. Παραπέμπει σε αντιλήψεις ιδιοκτησιακών καταστάσεων 

των γυναικών. 

Συμπερασματικά προτείνεται η διάταξη αυτή του άρθρου 328 Π.Κ που ρυθμίζει την εκούσια 

απαγωγή να καταργηθεί και εφόσον διατηρηθεί να αφορά τόσο ανήλικες όσο και ανήλικους. 

  Εκμετάλλευση πόρνης (αρ. 350 ΠΚ) 

«Άντρας που συντηρείται ολικά ή εν μέρει από γυναίκα που ασκεί κατ΄επάγγελμα την πορνεία  

και από την εκμετάλλευση των σχετικών ανηθίκων κερδών της τιμωρείται με φυλάκιση έξι 

μηνών μέχρι τριών ετών, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί για άλλη βαρύτερη 

αξιόποινη πράξη».  

Για τη θεμελίωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της εκμετάλλευσης πόρνης 

απαιτούνται να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: το θύμα να είναι γυναίκα η οποία ασκεί 

κατ΄ επάγγελμα την πορνεία, ο δράστης  άνδρας ο οποίος να συντηρείται ολικά ή μερικά από 

την εκμετάλλευση των σχετικών ανηθίκων κερδών της γυναίκας η οποία ασκεί κατ΄ επάγγελμα 

την πορνεία, γνώση εκ μέρους του δράστη ότι οι παροχές προέρχονται από την πορνεία και 

εκμετάλλευση από το δράστη των συγκεκριμένων κερδών που προέρχονται από την πορνεία. 

Διάσταση απόψεων υπάρχει σχετικά με το προστατευόμενο αγαθό της συγκεκριμένης 

διάταξης. Σύμφωνα με μία άποψη (Ανδρουλάκης,1966)45 ο νομοθέτης στοχεύει να 

προστατεύσει τις εκδιδόμενες από τους επαγγελματίες εκμεταλλευτές. Σύμφωνα όμως με 

                                                        
45 Σχόλια υπό ΑΠ 86/1966, ΠοινΧρ, ΙΣΤ, σελ. 237 επ. 



  

 46 

αντίθετη άποψη (Συκιώτου, 2009) ο νομοθέτης «ενδιαφέρεται να προστατεύσει τον άνδρα, του 

οποίου θεωρεί ότι καταρρακώνεται ο ανδρισμός με το να συντηρείται από ανήθικα κέρδη».46 

Επίσης οι απόψεις διίστανται για το υποκείμενο του θύματος εάν δηλαδή μπορεί να είναι 

μόνον γυναίκα ή μπορεί να είναι και άνδρας. Στο παρελθόν επικρατούσε η άποψη ότι το 

παθητικό υποκείμενο της διάταξης του άρθρου 351 Π.Κ. για την εκμετάλλευση πόρνης ήταν 

γυναίκα. Όμως, σήμερα, από την ανάγνωση του νομολογιακού υλικού προκύπτει ότι παθητικό 

υποκείμενο μπορεί να είναι και άνδρας που έχει υποβληθεί σε επέμβαση αλλαγής φύλου.47 

Η διάταξη αυτή διαπνέεται από έντονο ανδροκρατικό χαρακτήρα με πολλαπλές διακρίσεις σε 

βάρος των γυναικών. Καταρχάς από τη γραμματική διατύπωση του άρθρου προκύπτει ότι ο 

νομοθέτης απαγορεύει και τιμωρεί τη διαβίωση ενός άνδρα από την εκμετάλλευση των 

ανηθίκων κερδών της γυναίκας αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της εκμετάλλευσης των 

ηθικών της κερδών. Ένα δεύτερο σημείο με έμφυλη σημαντικότητα αποτελεί το γεγονός ότι 

δράστης του εγκλήματος της εκμετάλλευσης πόρνης είναι άνδρας ενώ θα έπρεπε να 

προστατεύεται η οικονομική και προσωπική ελευθερία της εκδιδόμενης και να απαγορεύεται η 

εκμετάλλευσή της τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες.                     

Η διάταξη αυτή έχει έντονο σεξιστικό χαρακτήρα θεωρώντας ότι ο ανδρισμός καταρρακώνεται 

με την εκμετάλλευση της πόρνης έτσι ώστε ο προστατευτισμός του νομοθέτη να ισχύει μάλλον 

για τον άνδρα παρά για τη γυναίκα. Συμπερασματικά, προτείνεται η αναδιατύπωση της 

διάταξης  για την εκμετάλλευση πόρνης (350) Π.Κ με την παράλειψη των όρων ανήθικων 

κερδών και άνδρας. 

 Ασέλγεια παρά φύση (αρ. 347 ΠΚ) 

«1. Η παρά φύση ασέλγεια μεταξύ αρρένων που τελέστηκε: α) με κατάχρηση μιας σχέσης 

εξάρτησης που στηρίζεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία β) από ανήλικο με αποπλάνηση 

προσώπου νεότερου από δεκαεπτά ετών ή από κερδοσκοπία τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών μηνών. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος ασκεί της παρ. 1 κατά 

επάγγελμα». 

Ο Ποινικός Κώδικας ρυθμίζει σε ιδιαίτερο άρθρο του το έγκλημα της παρά φύσει ασέλγειας. 

Το άρθρο 347 ρυθμίζει μόνον το έγκλημα της παρά φύσει ασέλγειας που τελείται μεταξύ 

ανδρών. Η ασέλγεια κατά αρρένων εμπίπτει στο άρθρο 337 Π.Κ (προσβολή της γενετήσιας 

αξιοπρέπειας), η αποπλάνηση ανηλίκων ρυθμίζεται από το άρθρο 339 Π.Κ., η κατάχρηση 

ανηλίκων σε ασέλγεια ρυθμίζεται από το 342 Π.Κ., η ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας 

προβλέπεται στο άρθρο 343 Π.Κ. ενώ η ασέλγεια μεταξύ συγγενών από το άρθρο 346 Π.Κ. 

                                                        
46 Συκιώτου, Α. « Έμφυλη εγκληματικότητα. Ποινική και Εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου», επιμ. Ν. 
Κουράκης, εκδ. Α. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 2009, σελ. 265. 
47 Η θεωρία δέχεται ότι κριτήριο διάκρισης του φύλου θα έπρεπε να είναι το κριτήριο της «κοινωνικής 
καταγραφής» σύμφωνα με το οποίο όσοι έχουν υποστεί επέμβαση αλλαγής φύλου (διάφυλα) και ακολούθως  
αλλαγή νομικής ταυτότητας να θεωρούνται επίσημα ως άνδρες ή γυανίκες αντίστοιχα, βλ. Συμεωνίδου – 
Καστανίδου, Ε. Εγκλήματα κτά προσωπικών αγαθών, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006, σελ. 263 
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Στο συγκεκριμένο έγκλημα δεν υπάρχει φυσικό πρόσωπο ως θύμα. Με τη διάταξη του 347 

Π.Κ προστατεύεται το κοινωνικό σύνολο. Ενδιαφέρον είναι ότι με βάση τη διάταξη του 347 

Π.Κ τιμωρούνται και τα δύο μέρη δράστης και θύμα. Συμπερασματικά, προτείνεται η διάταξη 

αυτή η οποία στην  παρ. 1 εδ. β περ.(β) τιμωρεί στην ουσία την εκπόρνευση ανδρών να 

καταργηθεί επειδή απηχεί αντιλήψεις  ανδροκρατούμενης κοινωνίας. 

 Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης (αρ. 304) 

«1. Όποιος χωρίς τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει την εγκυμοσύνη της τιμωρείται με 

κάθειρξη. 2.α. Όποιος  με τη συναίνεση της εγκύου διακόπτει ανεπίτρεπτα την εγκυμοσύνη της 

προμηθεύει σ΄αυτή μέσα για τη διακοπή της τιμωρείται με φυλάκιση του ελάχιστον έξι μηνών 

και αν ενεργεί κατά συνήθεια τις πράξεις αυτές τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. 

β. Αν από την πράξη της προηγούμενης διάταξης προκληθεί βαρεία πάθηση του σώματος ή 

της διάνοιας της εγκύου επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και αν προκλήθηκε ο 

θάνατός της επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα έτη. 3. Έγκυος που διακόπτει ανεπίτρεπτα την 

εγκυμοσύνη της ή επιτρέπει σε άλλον να τη διακόψει τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος. 

4. Δεν  είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης που ενεργείται με τη συναίνεση 

της εγκύου από γιατρό μαιευτήρα – γυναικολόγο με τη συμμετοχή αναισθησιολόγου σε 

οργανωμένη  νοσηλευτική μονάδα αν συντρέχει μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις : α)   Δεν 

έχουν συμπληρωθεί δώδεκα εβδομάδες εγκυμοσύνης β) Έχουν διαπιστωθεί, με τα σύγχρονα 

μέσα προγεννητικής διάγνωσης, ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου που επάγονται τη 

γέννηση παθολογικού νεογνού και η εγκυμοσύνη δεν έχει διάρκεια περισσότερο από είκοσι 

και τέσσερις εβδομάδες γ) Υπάρχει αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή  της εγκύου ή κίνδυνος 

σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωματικής ή ψυχικής υγείας της. Στην περίπτωση αυτή 

απαιτείται σχετική βεβαίωση και του κατά περίπτωση αρμόδιου γιατρού δ) Η εγκυμοσύνη είναι 

αποτέλεσμα βιασμού, αποπλάνησης ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης 

να αντισταθεί και εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί δεκαεννέα εβδομάδες εγκυμοσύνης 5. Αν η 

έγκυος είναι ανήλικη, απαιτείται και η συναίνεση ενός από τους γονείς ή αυτού που έχει την 

επιμέλεια του προσώπου της ανήλικης». 

Η διάταξη αυτή που ρυθμίζει την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης τιμωρεί μόνον την 

ανεπίτρεπτη διακοπή της εγκυμοσύνης στο χρονικό όριο των 12 εβδομάδων. Η διάταξη αυτή 

στην ουσία αποτελεί την χρυσή τομή της προστασίας δύο αντικρουόμενων μεταξύ τους 

έννομων αγαθών. Από τη μία ο νομοθέτης ήθελε να προστατεύσει την ελευθερία της 

αυτοδιάθεσης της γυναίκας (αρ. 5 παρ. 1 του Σ) και το δικαίωμά της στην ελεύθερη ανάπτυξη 

της προσωπικότητάς της (αρ. 9 παρ. 1 εδ. β΄Σ) και από την άλλη να προστατεύσει την εν 

γενέσει ανθρώπινη ζωή. Όμως, ο χρονικός περιορισμός των 12 εβδομάδων που θέτει ο 

νομοθέτης για τη λήψη της απόφασης για την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης δεδομένων 

των εξελίξεων της ιατρικής επιστήμης είναι πολύ στενός και θα μπορούσε να επανεκτιμηθεί. 

Συμπερασματικά, κρίνεται ότι η διάταξη αυτή της τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης (304 

Π.Κ) θα έπρεπε να εφαρμόζεται χωρίς χρονικό περιορισμό.  
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 Σωματεμπορία αρ. 351 Π.Κ 

1. Όποιος με τη χρήση βίας ή απειλής ή άλλου εξαναγκαστικού μέσου ή την επιβολή ή 

κατάχρηση εξουσίας, προσλαμβάνει, μεταφέρει ή προωθεί εντός ή εκτός της επικράτειας, 

κατακρατεί, υποθάλπει ή παραδίδει με ή χωρίς αντάλλαγμα σε άλλον ή παραλαμβάνει από 

άλλον, πρόσωπο με σκοπό να προβεί ο ίδιος ή άλλος στη γενετήσια εκμετάλλευσή του, 

τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων έως πενήντα 

χιλιάδων ευρώ. 2.. Με την ποινή της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται ο υπαίτιος αν για 

να επιτύχει τον ίδιο σκοπό, αποσπά τη συναίνεση προσώπου με χρήση απατηλών μέσων ή τα 

παρασύρει, εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση του, με υποσχέσεις δώρα, πληρωμές ή 

παροχή άλλων ωφελημάτων 3. Όποιος εν γνώσει ενεργεί ασελγή πράξη με πρόσωπο το 

οποίο τελεί υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. 4. Με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή 

πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ τιμωρείται ο υπαίτιας σύμφωνα με τις 

προηγούμενες παραγράφους, αν η πράξη: α) στρέφεται κατά ανηλίκου ή συνδέεται με την 

πνευματική αδυναμία ή την κουφότητα του παθόντος, β) τελέσθηκε από ένα από τα πρόσωπα 

που αναφέρονται στο στοιχείο γ΄της παραγράφου 2 του άρθρου 349 γ) τελείται κατ΄επάγγελμα 

δ) τελείται από υπάλληλο ο οποίος κατά την άσκηση της υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από 

την ιδιότητά του αυτή διαπράττει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην πράξη αυτή ή στ) 

είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος.5.  Αν κάποια από τις πράξεις 

της πρώτης και δεύτερης παραγράφου είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του παθόντος 

επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη. 6. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους γενετήσια 

εκμετάλλευση συνίσταται στην επιχείρηση από κερδοσκοπία οποιασδήποτε ασελγούς πράξης 

ή στη χρησιμοποίηση από κερδοσκοπία του σώματος, της φωνής ή της εικόνας προσώπου 

για την πραγματική ή την προσποιητή επιχείρηση τέτοιας πράξης ή για την παροχή εργασίας ή 

υπηρεσιών που αποσκοπούν στη γενετήσια διέγερση. 

Το φαινόμενο της σωματεμπορίας αποτελεί μορφή του οργανωμένου διεθνικού εγκλήματος. Η 

σωματεμπορία αποτελεί ιδιαίτερη διάταξη στο σχετικό κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα περί 

εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 

ζωής.48 Αν και η σωματεμπορία αποτελεί μορφή της εμπορίας ανθρώπων, υπό το βάρος των 

                                                        
48 Κ. Γαρδίκας, «Εγκλήματα κατά των ηθών», Ποιν. Χρον. Β΄, έτος 1952, σελ. 49-62 και 209-227, Γ. Δημήτραινας, 
«Άρθρο 323Α: το ελληνικό κυρωτικό εγχείρημα στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την 
εργασιακή τους εκμετάλλευση ή την αφαίρεση οργάνων του σώματός τους», στον Τιμητικό τόμο για τον Ν. 
Ανδρουλάκη, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2003, σελ. 143, Γ. Δημήτραινας, Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εκδ. Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2002, Χ. Δημόπουλος, Η εγκληματολογική προβληματική των σύγχρονων οικονομικών εγκλημάτων, 
εκδ. Α. Σάκκουλα, 1988, Γ. Λάζος, Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στη σύγχρονη Ελλάδα, 1. Η εκδιδόμενη, 
εκδ. Καστανιώτη, 2002, Γ. Λάζος, Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στη σύγχρονη Ελλάδα, 2. Ο πελάτης, εκδ. 
Καστανιώτη, 2002, Στ. Παπαγεωργίου-Γονατάς, «Σεξουαλικά εγκλήματα και αντεγκληματική πολιτική», σε Ν. 
Κουράκη (επιμ.), Αντεγκληματική πολιτική, εκδ. Α. Σάκκουλα, σ. Ποινικά, 1994, σελ. 253, Σ. Παύλου, «Το 
διασυνοριακό έγκλημα και η σταδιακή προσαρμογή της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας για την αντιμετώπισή 
του», Ποιν. Χρον. 2002, τεύχ. 9, σελ. 776 επ., Η. Έμκε-Πουλοπούλου, Παράνομη διακίνηση και εμπορία 
γυναικών και παιδιών στις χώρες της ΕΕ. Η περίπτωση της Ελλάδας», σελ. 369-427, Α. Συκιώτου, Εμπορία 
Ανθρώπων στα Βαλκάνια. Θύμα, Δράστης και Κατασταλτικές Στρατηγικές, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2003, Ε. 
Συμεωνίδου-Καστανίδου, «Εμπορία ανθρώπων – Οι διεθνείς κατευθύνσεις, το ισχύον ποινικό δίκαιο και το 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», ΠοινΔικ, 2002, τεύχ. 4, σελ. 424, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, «Οι 
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τελευταίων εξελίξεων ο νομοθέτης θέλησε να ρυθμίσει ιδιαίτερα την εμπορία με σκοπό τη 

σεξουαλική εκμετάλλευση. 

Στα αντικειμενικά στοιχεία του εγκλήματος των παρ. 1 και 2 του 351, με τις οποίες ρυθμίζεται 

η συμπεριφορά του «σωματεμπόρου», απαιτούνται η πρόσληψη, μεταφορά ή προώθηση του 

θύματος εντός ή εκτός της επικράτειας, η κατακράτησή του, η υπόθαλψή του ή η παράδοσή 

του με ή χωρίς αντάλλαγμα σε άλλον ή η παραλαβή από άλλον. Τα μέσα πραγμάτωσης είναι 

η βία ή η απειλή ή άλλο εξαναγκαστικό μέσο ή η επιβολή εξουσίας ή απατηλά μέσα προς 

απόσπαση της συναίνεσης του θύματος ή η παράσυρση με εκμετάλλευση της ευάλωτης 

θέσης του θύματος, μέσω υποσχέσεων, δώρων, πληρωμών ή παροχής άλλων ωφελημάτων. 

Υποκειμενικά απαιτείται δόλος άμεσος ή ενδεχόμενος με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση 

του θύματος από τον ίδιο το δράστη ή από τρίτο. 

Όσον αφορά την παράγραφο 3 του αρ. 351 και η οποία ρυθμίζει τη συμπεριφορά του πελάτη, 

απαιτείται η τέλεση ασελγούς πράξης με πρόσωπο που βρίσκεται στην κατάσταση που 

περιγράφεται στις παρ. 1 και 2, απαιτείται δόλος ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο τελεί στις 

συνθήκες που περιγράφονται στις παρ. 1 και 2, δηλ. δεν προσφέρει ελεύθερα τη βούλησή του. 

Ο αυτουργός τιμωρείται στην παρ. 4 με βαρύτερη ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών και 

χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως εκατό χιλιάδων ευρώ, εάν α) εκμεταλλευθεί την 

ανηλικότητα την πνευματική αδυναμία ή την κουφότητα του θύματος, β) ο δράστης είναι 

συγγενής του ανήλικου θύματος, γ) το έγκλημα συνδέεται με την παράνομη είσοδο, παραμονή 

ή έξοδο του παθόντος από τη χώρα, δ) ο δράστης τελεί το έγκλημα κατ’ επάγγελμα, ε) ο 

δράστης είναι υπάλληλος και διαπράττει ή συμμετέχει στην πράξη αυτή κατά την άσκηση της 

υπηρεσίας του ή επωφελούμενος από την ιδιότητά του και ε) εάν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα 

τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 5 του 351 ΠΚ, ο 

αυτουργός τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη, εάν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του 

παθόντος. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ποινικοποίηση της συμπεριφοράς του πελάτη-χρήστη των 

υπηρεσιών του θύματος,49 τόσο για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων 323Α του ΠΚ – το 

οποίο χαρακτηρίζεται από υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση και δεν αρκεί ο ενδεχόμενος  

δόλος, δηλ. θα πρέπει ο δράστης να γνωρίζει ότι το πρόσωπο που προσλαμβάνει με 

οποιαδήποτε νομική σχέση παροχής υπηρεσιών (συνήθως άκυρη σχέση εργασίας) έχει 

διακινηθεί παράνομα (με βία ή απάτη κλπ) από άλλους (και όχι από τον ίδιο)50 προκειμένου 

αυτοί να εκμεταλλευθούν την εργασία του η για να αφαιρέσουν τα όργανά του –, όσο και για 

                                                                                                                                                               
ποινικές διατάξεις για την εμπορευματοποίηση ανθρωπίνων οργάνων», ΠοινΔικ, 2003, τεύχ. 3 σελ. 304, Ε. 
Συμεωνίδου-Καστανίδου κ.λπ., Ο νέος Ν. 3064/2002 για την εμπορία ανθρώπων, εκδ. Σάκκουλα, σειρά Εταιρίας 
Νομικών Βορείου Ελλάδος, τεύχ. 50, Θεσ/νίκη, 2003, Α. Τσιγκρής, «Το σεξουαλικό εμπόριο στην Ελλάδα, μία 
έρευνα» σε Ο νέος κίνδυνος από το οργανωμένο έγκλημα, Εμπόριο ανθρώπων, έκδ. Κέντρου Πολιτικής Έρευνας 
και Επικοινωνίας, 2002, Α. Χαραλαμπάκης, «Βασικοί Προβληματισμοί ως προς την αντιμετώπιση του 
διασυνοριακού εγκλήματος από το Ποινικό Δίκαιο», Ποιν. Χρον. 2002, τεύχ. 2, σελ.103 επ. 
49 «Οι μισοί έγγαμοι Έλληνες καταφεύγουν στον αγοραίο έρωτα», Τo Βήμα, 12/4/2002. 
50 Βλ. Μ. Μαργαρίτης, Ποινικός Κώδικας, Αθήνα 2003, εκδ. Π. Σάκκουλα, σελ. 867. 
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το έγκλημα της σωματεμπορίας (εμπορία με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση) (351 ΠΚ), με 

την προϋπόθεση όμως του αναγκαίου δόλου. Προβλέπονται λοιπόν ποινές φυλάκισης 

τουλάχιστον έξι μηνών τόσο για εκείνον ο οποίος «εν γνώσει» του «δέχεται την εργασία 

προσώπου» (άρ. 323 παρ. 3), όσο και για όποιον «ενεργεί εν γνώσει ασελγή πράξη» (άρ. 351 

παρ. 3) με πρόσωπο το οποίο τελεί υπό τις συνθήκες των προηγουμένων παραγράφων (δηλ. 

της παρ. 1, η οποία ορίζει ότι όποιος με τη χρήση βίας, απειλής ή άλλου εξαναγκαστικού 

μέσου ή την επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας προσλαμβάνει, μεταφέρει ή προωθεί εντός ή 

εκτός της επικράτειας, κατακρατεί, υποθάλπει ή παραδίδει με ή χωρίς αντάλλαγμα σε άλλον ή 

παραλαμβάνει από άλλον πρόσωπο με σκοπό να προβεί ο ίδιος ή άλλος στη γενετήσια 

εκμετάλλευσή του, της παρ. 2, η οποία προβλέπει ότι όποιος αν, για να πετύχει τον ίδιο 

σκοπό, αποσπά τη συναίνεση προσώπου με χρήση απατηλών μέσων ή το παρασύρει, 

εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη θέση του, με υποσχέσεις, δώρα, πληρωμές ή παροχή άλλων 

ωφελημάτων). Όμως η προϋπόθεση του αναγκαίου δόλου που προβλέπεται στις παραπάνω 

διατάξεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδειχθεί. Γιατί εύλογα προκύπτει το ερώτημα πόσες 

φορές οι πελάτες γνωρίζουν τα θύματα με τα οποία συναλλάσσονται (π.χ. ο πελάτης του 

οίκου ανοχής). Προτείνεται (όπως Συκιώτου: 2006) ότι ο ενδεχόμενος δόλος θα ταίριαζε 

καλύτερα στις συνθήκες αυτού του εγκλήματος. Γιατί το έγκλημα από την πλευρά του χρήστη 

έχει να κάνει με την κοινωνική αλληλεγγύη και το ενδιαφέρον προς τον άλλο, που η σημερινή 

εποχή μάλλον έχει ξεχάσει. Γι’ αυτό, όπως εύστοχα παρατηρεί η Α. Συκιώτου, «όσο και αν 

ηθικά φαίνεται επιβεβλημένο, στο ποινικό δίκαιο θα ήταν μάλλον ουτοπικό – αν όχι 

απαράδεκτο – να υιοθετήσουμε βαθμό επιμέλειας σε τέτοια εγκλήματα».51  

Από άλλη διάσταση, η εγκληματοποίηση της ζήτησης των πορνικών υπηρεσιών του πελάτη 

συνδέεται με θέματα ερωτικού πολιτισμού μιας κοινωνίας και την επακόλουθη συγκρότηση 

του κοινωνικού φύλου και τις εννοιολογήσεις του ανδρισμού και της θηλυκότητας. «Η ερωτική 

επιθυμία είναι πολιτισμικό σύμπαν συναρθρωμένο με τα ζεύγη Εαυτός-Άλλος, Οικείος-Ξένος, 

Νόμιμο-Παραβατικό, Καθαρό-Βρώμικο», όπως παρατηρεί η Αμπαζή (2006: 78). Επίσης η ίδια 

σημειώνει ότι μόνη η ποινικοποίηση των υπηρεσιών δεν αρκεί. Η ποινικοποίηση εγγράφεται 

σε ένα πλαίσιο. Η αλλαγή των εγγραφών του πλαισίου θα δημιουργήσει τους όρους για την 

αλλαγή του τρόπου θεώρησης των υπηρεσιών αυτού του χαρακτήρα και θα αναπροσδιορίζει 

του όρους της ζήτησης. Από την εμπειρική πραγματικότητα δεν προκύπτουν διώξεις πελατών, 

ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για σχετικές οδηγίες της ΕΛΑΣ για διώξεις πελατών.52  

Η προστασία και η αρωγή των θυμάτων διασφαλίζεται με το άρ. 12 του 3064/2002 οποίος 

προσφέρει το δίκτυ προστασίας στα θύματα των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 

323, 323Α, 351,351Α  του Ποινικού Κώδικα. Επίσης το π.δ 233/2003 σχετικά με την παροχή 

και προστασία και αρωγή στα θύματα εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 351, 351Α του Π.Κ 

προβλέπει προστασία και αρωγή στα θύματα από «Υπηρεσίες και Μονάδες Παροχής 

Προστασίας και Αρωγής» που είναι οι υπηρεσίες του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και του 

                                                        
51 Ε. Αποσπόρη, «Εγκληματολογική Προσέγγιση του Φύλου», σε Έμφυλη Εγκληματικότητα. Ποινική και Ε-

γκληματολογική προσέγγιση του Φύλου, ό.π., σελ. 291. 
52 Κρατική Βία την Ελλάδα, σελ.63 αλλά και www.helleniccomserve.com/archivedgreeknews33html όπου 
καταγράφεται ως λόγος μη δίωξης των πελατών η προστασία της οικογένειας. 
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ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η αρωγή συνίσταται στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των 

θυμάτων, τη νομική αρωγή την παροχή διερμηνείας και  διαδικασίες εκπαίδευσης και 

κατάρτισης των ανηλίκων θυμάτων. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι μετά την επικύρωση του Πρωτοκόλλου του 

Παλέρμο με το ν. 3875/2010 (ΦΕΚ 158/20-9-10) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων 

αυτής και συναφείς διατάξεις» το νομικό πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου της 

σωματεμπορίας κρίνεται νομικά άρτιο. Τα προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί σχετικά με την 

παροχή προστασίας στα θύματα πριν το χαρακτηρισμό τους  ως θυμάτων επιλύονται αφού τα 

«θύματα» προστατεύονται πλέον πριν την άσκηση της ποινικής δίωξης. Όμως, απαιτείται η 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου τόσο σε επίπεδο γρηγορότερης απονομής της 

ποινικής δικαιοσύνης όσο και σε επίπεδο αρωγής και προστασίας των θυμάτων.  Για το 

σκοπό αυτό πρέπει να ενδυναμωθεί η κοινωνική πολιτική σε επίπεδο εκπαίδευσης 

επιστημόνων αλλά και να ενισχυθούν οι δομές που υποδέχονται και προστατεύουν τα 

θύματα. Το κυριότερο βάρος θα πρέπει να δοθεί στην ίδρυση ενός μηχανισμού 

(Παρατηρητηρίου) που θα καταγράφει το φαινόμενο, θα παρακολουθεί τα θύματα και την 

πορεία των υποθέσεών τους. 

 Βιασμός αρ. 336 Π.Κ 

«1. Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου εξαναγκάζει άλλον 

σε συνουσία ή σε άλλη ασελγή πράξη ή σε ανοχή της τιμωρείται με κάθειρξη. 2. Αν η πράξη 

της προηγούμενης παραγράφου έγινε από δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούσαν 

από κοινού επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών»    

Αρ. 340 Π.Κ 

«Στις περιπτώσεις του άρ. 336 η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όμως 

μπορεί κατ΄ εξαίρεση με αιτιολογημένη διάταξή του ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα 

εφετών, να απέχει ουσιαστικά από την άσκηση της ποινικής δίωξης, ή, αν έχει ασκήσει την 

ποινική δίωξη, να εισαγάγει την υπόθεση στο αρμόδιο συμβούλιο πλημμελειοδικών. Αυτό 

μπορεί να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη εκτιμώντας τη δήλωση του θύματος ή των κατά 

το άρθρο 118 προσώπων ότι η δημοσιότητα από την ποινική δίωξη θα έχει ως συνέπεια το 

σοβαρό ψυχικό τραυματισμό του θύματος» 

Ο βιασμός αποτελεί την πιο ακραία μορφή παραβίασης των δικαιωμάτων της 

προσωπικότητας, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του απαραβίαστου της 

προσωπικής ελευθερίας όπως αυτά προστατεύονται αντίστοιχα από  το άρ. 2 παρ. 1 και το 

αρ. 5 παρ.1 του Συντάγματος.  

Για τη θεμελίωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος του βιασμού απαιτείται η 

άσκηση βίας με τη χρήση υλικής δύναμης ή με την απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου 
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που αφορά οποιοδήποτε έννομο αγαθό όπως ζωή, τιμή, περιουσία κλπ του θύματος με την 

προϋπόθεση ότι ο κίνδυνος είναι σπουδαίος και άμεσος. Εξαιτίας αυτών το θύμα 

εξαναγκάζεται –χωρίς τη βούλησή του- σε συνουσία53 ή σε άλλη ασελγή πράξη54 ή σε ανοχή 

της. Επίσης για την πραγμάτωση της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος  απαιτείται ο 

δόλος (κάθε βαθμού) του δράστη ότι το θύμα δε συναινεί στη συνουσία. 

Το έγκλημα του βιασμού μπορεί να λάβει τη μορφή του ομαδικού βιασμού και τη μορφή του 

συζυγικού βιασμού. Στην πρώτη περίπτωση δηλ. στην περίπτωση του  ομαδικού βιασμού το 

ιδιώνυμο αυτό έγκλημα στοιχειοθετείται, εκ του αποτελέσματος, εφόσον η τελεσθείσα πράξη 

«είχε ως συνέπεια το θάνατο του παθόντος» και ο δράστης τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη. 

Στην περίπτωση του ενδοσυζυγικού βιασμού το άρ. 336 του Π.Κ όπως τροποποιήθηκε με το 

ν. 3500/06 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας η πράξη τιμωρείται με κάθειρξη. 

Με το ν. 3500/06 απαλείφθηκε από τη διάταξη του αρ. 336 ο όρος εξώγαμη και πλέον το 

έγκλημα του βιασμού αφορά και τους συζύγους. Έως την εφαρμογή του ν. 3500/06 ο 

εξαναγκασμός των συζύγων σε συνουσία θεωρούνταν παράνομη βία κατά το αρ. 330 Π.Κ. Η 

διάταξη αυτή απηχούσε τις αντιλήψεις της εποχής για το ηθικό καθήκον -συζυγικό καθήκον- 

της γυναίκας να ανέχεται τη χωρίς τη θέλησή της συνεύρεση με το σύζυγό της.  

Το νομολογιακό υλικό δείχνει ότι η «κατά φύση» συνουσία παρά τη θέληση της συζύγου δεν 

θεωρούνταν παράνομη. Παράνομη δεχόταν η νομολογία την «παρά φύση συνουσία» ή την 

επιχείρηση ή ανοχή άλλων πλην του εξαναγκασμού σε συνουσία ασελγών πράξεων. Για 

παράδειγμα το ΣυμβΠλημ Ροδόπης δέχθηκε στο με αρ. 53/2001 βούλευμά του ότι τελέστηκε το 

έγκλημα του βιασμού εντός του γάμου για ανοχή ασελγών πράξεων όταν η σύζυγος αρνήθηκε 

τα συζυγικά της καθήκοντα επειδή ο σύζυγός της έπασχε από αφροδίσιο νόσημα.55 Η 

τροποποίηση του αρ. 336 ήταν η δεύτερη κατά σειρά που έγινε με το ν. 3500/06. Είχε 

προηγηθεί το 1984 ο νόμος 1419 με τον οποίο το έγκλημα του βιασμού έγινε άφυλο. 

Σημαντικό πρόβλημα στην περίπτωση του εγκλήματος του βιασμού είναι η απόδειξή του 

αφενός γιατί το έγκλημα τελείται «εν κρυπτώ» αφετέρου γιατί το θύμα ψυχικά καταρρακωμένο 

δύσκολα αποφασίζει να προβεί στην καταγγελία του αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος. 

Συμπερασματικά, απαιτείται η δημιουργία ενός προστατευτικού πλαισίου των θυμάτων 

βιασμού αλλά και η ίδρυση ενός παρατηρητηρίου ή μηχανισμού παρακολούθησης της όλης 

διαδικασίας από την καταγγελία του θύματος έως την έκδοση της δικαστικής απόφασης. 

  Παιδοκτονία αρ. 303 Π.Κ 

«Μητέρα που με πρόθεση σκότωσε το παιδί της κατά τον τοκετό ή πριν τον τοκετό,, αλλά ενώ 

εξακολουθούσε ακόμη η διατάραξη του οργανισμού της από τον τοκετό, τιμωρείται με 

κάθειρξη μέχρι δέκα ετών» 

                                                        
53 Από τη νομολογία προκύπτει ότι απαιτείται η συνένωση των δύο γεννητικών μορίων 
54 Ως ασελγείς πράξεις θεωρούνται κατά τη νομολογία οι: αιδειολειχία, πεολειχία, ετεροαυνανισμός κλπ. 
55  Σε ΠοιΔικ 2002 σελ. 493. Επίσης σε Συκιώτου, 2009, σελ. 380 υποσημ. 304  
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Η παιδοκτονία είναι ένα κατ΄ εξοχήν γυναικείο έγκλημα με δράστιδα αποκλειστικά γυναίκα. Ο 

νομοθέτης ρύθμισε διαφορετικά την περίπτωση της παιδοκτονίας για δύο κυρίως λόγους: α) 

έναν βιολογικό, η διατάραξη δηλ. του οργανισμού της μητέρας λόγω του τοκετού και β) έναν 

κοινωνικό τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των παιδοκτόνων όπως άγαμες μητέρες από χαμηλά 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα που καλούν για το σεβασμό και την προστασία τους.  

Το κομβικό σημείο για το χαρακτηρισμό ενός εγκλήματος ως παιδοκτονία είναι να εξακολουθεί 

κατά την τέλεση του εγκλήματος η διατάραξη του οργανισμού της μητέρας και δράστιδας από 

τον τοκετό. Το διάστημα αυτό δεν ορίζεται στον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα. Από τη νομολογία 

προκύπτει ότι το διάστημα αυτό διαρκεί λίγες ώρες αλλά μπορεί να διαρκέσει μέχρι 7-10 

ημέρες μετά τον τοκετό. Για την άρση αυτή της αοριστίας προτείνεται ο καθορισμός του 

χρονικού διαστήματος που διαρκεί η διατάραξη του οργανισμού της μητέρας. Σε άλλα δίκαια 

όπως Γαλλία και Γερμανία το έγκλημα της παιδοκτονίας έχει καταργηθεί ενώ στην Αγγλία και 

της ΗΠΑ διακρίνονται τρία είδη εγκλημάτων: η νεογνοκτονία όταν το βρέφος είναι μέχρι 24 

ετών, η βρεφοκτονία όταν το βρέφος είναι από μία ημέρα έως ένα έτος και η παιδοκτονία όταν 

το παιδί είναι από ένα έτος και πάνω. Συμπερασματικά, προτείνεται να περιληφθεί στη 

διάταξη 303 του Π.Κ που ρυθμίζει το έγκλημα της παιδοκτονίας ο καθορισμός του χρονικού 

πλαισίου της διατάραξης  του οργανισμού της μητέρας από τον τοκετό. 

 Τα εγκλήματα που ανάγονται στη στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για 

στράτευση αρ.  202, 203,204,205, 206, 207 Π.Κ.  

α) Διέγερση αυτών που έχουν υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας (202 Π.Κ) 

«1. Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο και με πρόθεση προκαλεί ή διεγείρει πρόσωπο που 

υπηρετεί στο στρατό να παραβεί υπηρεσιακή υποχρέωση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών 

ετών. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος με πρόθεση προκαλεί ή διεγείρει πρόσωπο που 

έχει την υποχρέωση να στρατευθεί να μην υπακούσει στην πρόσκληση όταν το καλέσουν στον 

στρατό. 3.Όποιος σε καιρό πολέμου, ένοπλης στάσης ή γενικής επιστράτευσης διαπράξει τις 

πράξεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 

δέκα ετών. 4. Οι ποινές αυτού του άρθρου επιβάλλονται, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα 

με άλλη διάταξη».  

β) Τεχνητή πρόκληση ανικανότητας για την στρατιωτική υπηρεσία (αρ. 203 Π.Κ) 1.  

«Όποιος με πρόθεση και για να αποφύγει τη στράτευση καθιστά μόνος ή με τη βοήθεια άλλου 

τον εαυτό του ανίκανο για την υπηρεσία στο στρατό με ακρωτηριασμό ή με οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο, ολικά ή μερικά, διαρκώς ή πρόσκαιρα, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 

Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. 2.. Με την ίδια 

ποινή φυλάκισης και με χρηματική ποινή, αν με άλλη διάταξη δεν τιμωρείται η πράξη 

βαρύτερα, τιμωρείται και όποιος με πρόθεση προκαλεί τέτοια ανικανότητα σε άλλον με τη 

θέλησή του. 3. Όποιος σε καιρό πολέμου, ένοπλης στάσης ή γενικής επιστράτευσης τελεί τις 
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πράξεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 

δέκα ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη». 

γ) Απάτη για αποφυγή στράτευσης (αρ. 203 Π.Κ.) 

«Όποιος μεταχειρίζεται απατηλά μέσα για να αποφύγει ο ίδιος ή κάποιος άλλος, ολικά ή 

μερικά, διαρκώς ή πρόσκαιρα, την υποχρέωση για στράτευση τιμωρείται με φυλάκισης μέχρι 

ενός έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Το δικαστήριο μπορεί να 

επιβάλει και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων». 

 δ) Παράνομη αποδημία (αρ. 205 Π.Κ) 

«Όποιος φεύγει στην αλλοδαπή χωρίς άδεια για να αποφύγει την στράτευση, καθώς και 

όποιος βρίσκεται στην  αλλοδαπή και δεν προσέρχεται εγκαίρως για να εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές του υποχρεώσεις, τιμωρείται με φυλάκισης μέχρι ενός έτους ή με χρηματική 

ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. 2.. όποιος φύγει στην αλλοδαπή 

χωρίς τη σχετική άδεια που απαιτεί ο στρατολογικός νόμος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι 

μηνών ή με χρηματική ποινή».  

ε) Στρατολογία σε ξένο κράτος (αρ. 206 Π.Κ) 

«Όποιος στρατολογεί Έλληνα πολίτη για στρατιωτικήν υπηρεσία σε ξένο κράτος, καθώς και 

όποιος τον βοηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση».  

Το όγδοο κεφάλαιο του Ποινικού Κώδικα με τίτλο «Εγκλήματα που ανάγονται στην 

στρατιωτική υπηρεσία και στην υποχρέωση για στράτευση» ρυθμίζει συμπεριφορές μεταξύ 

ανδρών και συνεπώς παραβιάζει την αρχή της διάκρισης λόγω φύλου. 

13. Η κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος αρ. 196 Π.Κ. 

«Ο θρησκευτικός λειτουργός που κατά την ενάσκηση των έργων του ή δημόσια και με την 

ιδιότητά του προκαλεί ή διεγείρει του πολίτες σε εχθροπάθεια κατά της πολιτειακής εξουσίας ή 

άλλων πολιτών τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών».  

Πρόκειται για ένα επίσης ανδρικό έγκλημα. 

Εν κατακλείδι, θα μπορούσε να διατυπωθεί η άποψη ότι ο ισχύον Ποινικός Κώδικας  κατά την 

σύνταξή του ακολούθησε μία άφυλη διατύπωση των εγκλημάτων. Παρόλα αυτά υπάρχουν 

διατάξεις, όπως αυτές παρουσιάζονται παραπάνω, με έμφυλες διαφοροποιήσεις. Σήμερα, 

όμως, αφενός επειδή οι κοινωνικές συνθήκες έχουν διαφοροποιηθεί αφετέρου επειδή η οπτική 

του φύλου θα πρέπει να διατρέχει οριζοντίως και καθέτως τη διάρθρωση και τη διατύπωση 

του δικαίου επιβάλλεται η ανα-ανάγνωση του Ποινικού Δικαίου και ο εκσυγχρονισμός του 

στην παραπάνω βάση. 
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3.7.2. Ο ν. 3500/06 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες 
διατάξεις» 

1. Ο ν. 3500/06 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις»  

περιλαμβάνει τις παρακάτω ρυθμίσεις: 

α. Ορίζει την ενδοοικογενειακή βία, την οικογένεια ή κοινότητα και το θύμα 

Σύμφωνα με το αρ.1 ως ενδοοικογενειακή βία θεωρείται «η τέλεση αξιόποινης πράξης σε 

βάρος μέλους της οικογένειας, σύμφωνα με τα άρθρα 6,7,8 και 9 του ν. 3500/06 και τα άρθρα 

299 και 311 του Ποινικού Κώδικα. Επίσης ως Οικογένεια ή κοινότητα θεωρείται: α) το σχήμα 

που αποτελείται από συζύγους ή γονείς και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ 

αίματος ή εξ αγχιστείας και τα εξ υιοθεσίας τέκνα τους, β) οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας μέχρι τετάρτου βαθμού και πρόσωπα των οποίων επίτροπος, δικαστικός 

παραστάτης ή ανάδοχος γονέας έχει ορισθεί μέλος της οικογένειας, εφόσον συνοικούν, 

καθώς και κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί στην οικογένεια και γ) η μόνιμη σύντροφος 

του άνδρα ή ο μόνιμος σύντροφος της γυναίκας και τα τέκνα, κοινά ή ενός εξ αυτών, εφόσον 

τα πρόσωπα αυτά συνοικούν, όπως και οι τέως σύντροφοι. Η οικογένεια εδώ διακρίνεται 

στην οικογένεια με τη στενή έννοια του όρου, όπου η σχέση των συζύγων μεταξύ τους, των 

γονέων και τέκνων, κοινών ή ενός εκ των συζύγων, δικαιολογεί την αυστηρή αντιμετώπιση 

αυτών των εγκλημάτων, ανεξάρτητα από το εάν αυτοί συνοικούν, και στην οικογένεια με την 

ευρύτερή της έννοια (οιονεί οικογένεια),δηλ. συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού –ο τέταρτος 

βαθμός επελέγη για το λόγο ότι μέχρι τον τέταρτο βαθμό επέρχεται η εξ αδιαθέτου 

κληρονομική διαδοχή. Επίσης η ρύθμιση αυτή αφορά τους μόνιμους συντρόφους τα τέκνα 

τους, κοινά, ενός εξ αυτών ή εξ υιοθεσίας, εφόσον συνοικούν. Με τον όρο της συνοίκησης 

προστατεύονται επίσης όλα τα ανήλικα πρόσωπα τα οποία συνοικούν με την οικογένεια 

ανεξάρτητα από τη σχέση και το λόγο συνοίκησης. Τέλος, ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας 

θεωρείται κάθε πρόσωπο της προηγούμενης παραγράφου σε βάρος του οποίου τελείται 

αξιόποινη πράξη κατά τα άρθρα 6,7,8 και 9 του παρόντος. Θύμα είναι και το μέλος, στην 

οικογένεια του οποίου τελέσθηκε αξιόποινη πράξη, κατά τα άρθρα 299 και 311 του Ποινικού 

Κώδικα, καθώς και ο ανήλικος κατά την παράγραφο 2, ενώπιον του οποίου τελείται μία από 

τις αξιόποινες πράξεις της παρούσας διάταξης. Διευρύνεται η έννοια του θύματος και ως εκ 

τούτου ο κύκλος των αμέσως ζημιωθέντων και άρα δικαιουμένων σε παράσταση πολιτικής 

αγωγής σε τρίτα πρόσωπα που έχουν υποστεί αντανακλαστικές ζημιές.56 

β) Απαγορεύει τη χρήση βίας διακηρύττοντας σε κάθε κατεύθυνση στο αρ. 2 ότι   « Η άσκηση 

βίας κάθε μορφής μεταξύ των μελών της οικογένειας απαγορεύεται». Η νομική εννοιολόγηση 

της βίας για την οποία επέρχονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το νόμο γίνεται στην 

αιτιολογική έκθεση του νόμου 3500/06. Η βία ορίζεται με βάση τις μορφές εκδήλωσής της και 

μάλιστα στις «κυριότερες μορφές» της, όπως τη σωματική βία (απόλυτη και ψυχολογική), τη 

                                                        
56 Σε έκθεση επί του Νομοσχεδίου «για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας»,Α’ Διεύθυνση 
Επιστημονικών μελετών, Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας Σχεδίων και Προτάσεων Νόμων, Ποιν. Χρον. 
ΝΖ/2007, σελ. 94  
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βία κατά πραγμάτων, την παράνομη βία και απειλή και τέλος τον ψυχικό και σωματικό 

βασανισμό του θύματος. Μάλιστα περαιτέρω και για την εννοιολόγηση των σοβαρότερων 

μορφών βίας (όπως του βιασμού, η ποινικοποίηση του οποίου αποτελούσε και διεθνή 

δέσμευση της χώρας μας), οι συντάκτες της αιτιολογικής έκθεσης παραπέμπουν στη 

Διακήρυξη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των 

γυναικών. 

γ) Περιλαμβάνει την ενδοοικογενειακή βία στα τεκμήρια κλονισμού του γάμου 

αντικαθιστώντας το δεύτερο εδάφιο του αρ. 1439 Α.Κ.57 

δ) Απαγορεύει τη σωματική βία σε βάρος των ανηλίκων προβλέποντας ότι «Επί ασκήσεως 

σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου, ως μέσου σωφρονισμού στο πλαίσιο της ανατροφής του, 

εφαρμόζεται το άρθρο 1532 του ΑΚ». 

Πολλές επιφυλάξεις έχει προκαλέσει η διατύπωση του άρθρου ότι η εφαρμογή του αρ. 1532 

του ΑΚ εφαρμόζεται στην περίπτωση που η βία κατά του ανηλίκου ασκείται ως μέσο 

σωφρονισμού, σαν να επιτρέπεται στις άλλες περιπτώσεις που ενδεχόμενα ασκείται, π.χ. για 

λόγους διαπαιδαγώγησης.58 

ε) Προβλέπει τη χρηματική ικανοποίηση του παθόντος λόγω ηθικής βλάβης η οποία δεν 

μπορεί να είναι κατώτερη των 1000 ευρώ, εκτός εάν ο παθών ζητήσει μικρότερο ποσό. 

στ) Προβλέπει για την απλή και συνεχή σωματική βλάβη, φυλάκιση ενός έτους, για την 

επικίνδυνη σωματική βλάβη, φυλάκιση 2 ετών, για τη βαριά σωματική βλάβη, κάθειρξη μέχρι 

10 ετών, για τη βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κάθειρξη, για την παράνομη βία, 

φυλάκιση έξι μηνών, για την απειλή φυλάκιση τουλάχιστον 10 ημερών και για την προσβολή 

της γενετήσιας αξιοπρέπειας φυλάκιση μέχρι 2 ετών. 

ζ) Προστατεύει την έγκυο γυναίκα και τα άλλα ευάλωτα μέλη της οικογένειας από την 

ενδοοικογενειακή βλάβη που τελείται σε βάρος τους. 

η) Ποινικοποιεί το βιασμό στο γάμο τροποποιώντας τις διατάξεις των άρθρων 336 παρ.1 και 

338 παρ.1 ΠΚ και απαλείφοντας τον όρο «εξώγαμη», ώστε ο βιασμός και η κατάχρηση σε 

ασέλγεια να είναι αξιόποινες και όταν τελούνται εντός του γάμου. 

θ) Ενισχύει το πλαίσιο του προστατευτικού πλέγματος με στόχο τη γρήγορη εκδίκαση των 

εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας, την αποφυγή της «δευτερογενούς» θυματοποίησης των 

                                                        
57 Για περισσότερα βλ. Δ. Παπαδοπούλου- Κλαμαρή «Αστικές διατάξεις του ν. 3500/06 για την ενδοοικογενειακή 
βία», Ενδοοικογενειακή βία: Προοπτικές μετά το ν. 3500/06. Πρακτικά Επιμορφωτικής ημερίδας 28/6/07, επιμ. Φ. 
Μηλιώνη, εκδ.Α. Σάκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή, 2008 σελ.197-200. 
58  Ειδικότερα βλ. Γ. Μόσχος « Η προστασία του παιδιού από τη βία στην οικογένεια, ο Νόμος 3500/06 και ο 
Συνήγορος  του Παιδιού» σε Ενδοοικογενειακή βία: Προοπτικές μετά το ν.3500/06. Πρακτικά Επιμορφωτικής 
ημερίδας 28/6/07», ό. Παρ. σελ. 87-107. 
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θυμάτων και την προστασία τους από τον κοινωνικό τους διασυρμό, γεγονός που καθιστούσε 

πολλές φορές ανέφικτη την καταγγελία των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας. 

ι) Προβλέπει την ποινική διαμεσολάβηση (αρ.11-14) 

Η ποινική διαμεσολάβηση είναι πρωτόγνωρος θεσμός στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι ως 

αναμορφωτικό μέτρο με τη μορφή της «συνδιαλλαγής μεταξύ ανηλίκου και δράστη και 

θύματος για έκφραση συγγνώμης και εν γένει εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης» 

προβλέφθηκε στο αρ. 122 παρ.1 στοιχ. ε’ του ΠΚ (άρ.1 του Ν. 3189/2003). Η διαμεσολάβηση 

αφορά τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας που έχουν πλημμεληματικό χαρακτήρα, με στόχο 

το θύμα να έχει τα μέσα ασφάλειας εκείνα προκειμένου να καταγγείλει τη βίαιη συμπεριφορά 

που υφίσταται χωρίς να ενεργοποιείται ο ψυχοφθόρος, χρονοβόρος, στιγματιστικός 

μηχανισμός της ποινικής δικαιοσύνης με τη στενή του έννοια. Ο θεσμός αυτός παρέχει στα 

θύματα τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε μία διαδικασία με έναν αμερόληπτο τρίτο, η 

οποία θα έχει στόχο να βρεθούν τρόποι επίλυσης αυτής της συμπεριφοράς. Η διαδικασία 

ενεργοποιείται είτε με την έναρξη προκαταρκτικής εξέτασης μετά από έγκληση του θύματος ή 

καταγγελία τρίτου είτε με την κίνηση της διαδικασίας του αυτόφωρου. Η δυνατότητα της 

διαμεσολάβησης διερευνάται από τον αρμόδιο εισαγγελέα.59 

Από την πλευρά του ο φερόμενος ως δράστης, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της 

διαμεσολάβησης, θα πρέπει να δηλώσει ανεπιφύλακτα ότι είναι πρόθυμος σωρευτικά: α) να 

υποσχεθεί ότι δεν θα τελέσει στο μέλλον οποιαδήποτε πράξη ενδοοικογενειακής βίας (λόγος 

τιμής) και ότι σε περίπτωση συνοίκησης, δέχεται να μείνει εκτός οικογενειακής κατοικίας για 

εύλογο χρονικό διάστημα, εάν το προτείνει το θύμα. Για την υπόσχεση αυτή συντάσσεται 

έκθεση, κατά τα άρθρα 148 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, β) να παρακολουθήσει 

ειδικό συμβουλευτικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας σε 

δημόσιο φορέα, σε όποιο τόπο και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται τούτο αναγκαίο από 

τους αρμόδιους θεραπευτές. Ο υπεύθυνος του προγράμματος πιστοποιεί την ολοκλήρωση της 

παρακολούθησής του. Το σχετικό πιστοποιητικό επισυνάπτεται στο φάκελο της δικογραφίας. 

Αναφέρονται δε σε αυτό αναλυτικά το αντικείμενο του συμβουλευτικού προγράμματος και ο 

αριθμός των συνεδριών που παρακολούθησε ο ενδιαφερόμενος, γ) να άρει ή να 

αποκαταστήσει, εφόσον είναι δυνατόν, τις συνέπειες που προκλήθηκαν από την πράξη και να 

καταβάλει εύλογη χρηματική ικανοποίηση στον παθόντα. 

                                                        
59 Πολλές επιφυλάξεις έχουν διατυπωθεί τόσο για τους εισαγγελείς όσο και για τους αστυνομικούς, οι οποίοι, 
παρά τις φιλότιμες προσπάθειές τους εξαιτίας του φόρτου κυρίως της εργασίας τους αλλά και της μη εξειδίκευσής 
τους, επιφορτίζονται και με επιπλέον βάρη και ευθύνες. Ως εκ τούτου, εκφράζεται η άποψη ότι «είναι αναγκαία η 
ίδρυση και ενίσχυση υποστηρικτικών δομών και η σύσταση ειδικού σώματος κατάλληλα εκπαιδευμένων 
οικογενειακών λειτουργών που θα μπορούν να συνδράμουν (τον εισαγγελέα), ή στους οποίους θα έχουν τη 
δυνατότητα να προσφύγουν απευθείας τα θύματα». Επίσης προτάσεις, όπως η στελέχωση της Αστυνομίας με 
ειδικευμένους αστυνομικούς ή η ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων με γυναίκες, κινούνται στην κατεύθυνση 
της βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου. Βλ. 
σχετικά Παρατηρήσεις και προτάσεις του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας στο σχέδιο νόμου για την 
ενδοοικογενειακή βία. Ο Αγώνας της γυναίκας,τεύχ.81, σελ 13 
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Αν το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας είναι ανήλικος, η ποινική διαμεσολάβηση ενεργείται 

υπέρ αυτού και από κοινού από τον κατά τόπον αρμόδιο εισαγγελέα ανηλίκων και τον 

ασκούντα την επιμέλεια, εφόσον αυτός δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον φερόμενο ως δράστη 

του εγκλήματος. Αν δεν υπάρξει ομοφωνία, η διαμεσολάβηση δεν είναι δυνατή. Ο ανήλικος δε 

που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να παρίσταται 

σε αυτή και να ακούγεται. 

Εφόσον συμφωνηθεί η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης, τότε καταχωρίζεται σε 

ειδική μερίδα στο δελτίο ποινικού μητρώου και τηρείται για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο 

παραγραφής που προβλέπεται από το νόμο για το έγκλημα στο οποίο αφορά. Αν ο 

ενδιαφερόμενος συμμορφωθεί προς τους όρους της ποινικής διαμεσολάβησης για το χρονικό 

διάστημα τριών ετών, τότε η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται και εξαλείφεται η ποινική 

δίωξη της πολιτείας για το έγκλημα που αφορά. Εάν ο Εισαγγελέας διαπιστώσει υπαίτια μη 

ολοκλήρωση της ποινικής διαμεσολάβησης, διακόπτει τη διαδικασία και προκαλεί την 

αναδρομική άρση των επελθόντων αποτελεσμάτων. Σε αυτή την περίπτωση ο Εισαγγελέας 

ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, η δε ποινική διαδικασία συνεχίζεται κατά τις σχετικές 

διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, χωρίς να επιτρέπεται πλέον η υποβολή νέου 

αιτήματος για ποινική διαμεσολάβηση. Ενόσω διαρκεί η ποινική διαμεσολάβηση, τελεί σε 

εκκρεμοδικία η πράξη στην οποί αυτή αφορά. Η άσκηση ποινικής δίωξης για πράξη για την 

οποία εξαλείφθηκε η ποινική δίωξη της πολιτείας, λόγω ολοκληρώσεως της διαδικασίας 

ποινικής διαμεσολάβησης, είναι απαράδεκτη. Η παραγραφή της πράξης αναστέλλεται μέχρι 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ποινικής διαμεσολάβησης. Η άρνηση ενός εκ των 

διαδίκων να δεχθεί τη διαμεσολάβηση ή την αποτυχία ολοκληρώσεως της, για οποιαδήποτε 

αιτία, δεν επάγονται σε βάρος αυτών καμία αρνητική ουσιαστική ή δικονομική συνέπεια στην 

ποινική δίκη που ακολουθεί. Εξάλλου η συμφωνία των μερών για την έναρξη της διαδικασίας 

της ποινικής διαμεσολάβησης ισχύει ως συμβιβασμός ως προς τις χρηματικές αξιώσεις για το 

έγκλημα της ενδοοικογενειακής βίας. Αν μέσα στην τριετία από την αρχειοθέτηση με διάταξη 

του εισαγγελέα ο φερόμενος ως δράστης δεν συμμορφωθεί προς τους όρους της συμφωνίας, 

τότε αυτή μπορεί να ανατραπεί με πρωτοβουλία του παθόντος (αφορά κυρίως περιπτώσεις 

όπου ικανοποιήθηκαν μικρότερες αξιώσεις του θύματος), όσα, δε, έχουν καταβληθεί λόγω της 

συμφωνίας μπορεί να αναζητηθούν κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Μετά 

την παρέλευση της τριετίας από την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, ο συμβιβασμός πλέον δεν 

μπορεί να ανατραπεί για κανένα λόγο, ενώ αποκλείεται επίσης η αναζήτηση των 

καταβληθέντων σε συμμόρφωση προς τη συμφωνία για ποινική διαμεσολάβηση. Τα ίδια 

ισχύουν και για τη λύση του γάμου μέσα στην τριετία. Παρά το γεγονός ότι σκοπός του νόμου 

είναι η προστασία της οικογένειας, προβλέπεται ότι η συμφωνία των συζύγων για ποινική 

διαμεσολάβηση δεν παρακωλύει το δικαίωμα τους να ζητήσουν διαζύγιο ή να συναινέσουν 

σε διαζύγιο. Άλλο βέβαια εάν κατά την κρίση του δικαστηρίου η συμφωνία των συζύγων σε 

διαμεσολάβηση συνιστά συγγνώμη και κατά συνέπεια λόγο απόσβεσης του λόγου διαζυγίου.  
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Η ποινική διαμεσολάβηση είναι ένας νέος θεσμός, η επιτυχία του οποίου εξαρτάται κυρίως 

από τους Εισαγγελείς που καλούνται να τον εφαρμόσουν.60 Όμως από την ήδη σύντομη 

εφαρμογή του νόμου διαπιστώνεται προς το παρόν η ανετοιμότητα των υπηρεσιών για την 

υλοποίησή του. Η κυριότερη δε δυσκολία στην εφαρμογή του νόμου έγκειται στην έλλειψη 

προγραμμάτων θεραπευτικού ή συμβουλευτικού χαρακτήρα, στην κατάλληλη στελέχωση των 

υπηρεσιών και την ανεπαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών.61 

ια) Περιλαμβάνει μία σειρά δικονομικών διατάξεων 

Οι δικονομικές αυτές διατάξεις δίνουν έμφαση στα ακόλουθα: α) τα μέτρα που διατάσσονται 

από το δικαστήριο σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, π.χ. στην απομάκρυνση του καθ’ ου 

από την οικογενειακή οικία, τη μετοίκησή του, την απαγόρευση να προσεγγίζει τον τόπο 

κατοικίας και εργασία του παθόντος κ.ά. μέτρα, τα οποία ήδη εφαρμόζονται επιτυχώς σε 

άλλες χώρες του εξωτερικού, ΗΠΑ, Αυστρία, Σουηδία, αποτρέποντας την υποτροπή και τη 

θυματοποίηση, β) παρέχουν ιδιαίτερη προστασία στους ανήλικους - θύματα βίας, οι οποίοι 

και δυσκολεύονται να καταγγείλουν τις πράξεις βίας εναντίον τους, προλαμβάνοντας την 

ενδεχόμενη ατιμωρησία των δραστών. Λόγω κυρίως και της ιδιαίτερης εγγύτητας της σχέσης 

τους, προβλέπει ότι η παραγραφή των σχετικών εγκλημάτων αρχίζει από τη μέρα της 

ενηλικίωσής τους, ότι η αναστολή της παραγραφής δεν έχει χρονικό περιορισμό (δηλ. η 

εκδίκαση των πλημμελημάτων μπορεί να γίνει και μετά την παρέλευση οκτώ ετών από το 

χρόνο τελέσεώς τους), ότι δεν κλητεύονται ως μάρτυρες στο δικαστήριο, εκτός εάν η εξέτασή 

τους κρίνεται αναγκαία, αλλά ότι η κατάθεση τους αναγιγνώσκεται, εφόσον υπάρχει, γ) 

προβλέπουν ότι η ποινική δίωξη των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας ασκείται 

αυτεπάγγελτα, ενώ σε βάρος του υπαιτίου εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται για τα 

πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω (περιλαμβάνοντας και την υποχρεωτική 
                                                        
60 Με τη με αρ.501/εγκ2/8/2007 ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προβλέπει: α)να οριστεί στις Εισαγγελίες 
Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όσες το επιτρέπει ο αριθμός των υπηρετούντων 
εισαγγελικών λειτουργών, με πράξη του διευθύνοντος τις Εισαγγελίες αυτές συγκεκριμένος εισαγγελικός 
λειτουργός, με τον αναπληρωτή του, για την επεξεργασία και τον χειρισμό των δικογραφιών που αναφέρονται σε 
ζητήματα εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας καθώς και σε ζητήματα ποινικής διαμεσολαβήσεως, β)να 
φροντίσουν οι εισαγγελείς για την τήρηση ειδικού αρχείου τοποθετήσεως των δικογραφιών του άρ. 12 παρ. 5 εδ. 
Β’ του ν.3500/06 και γ) να ενημερώσουν τους υπαλλήλους των γραφείων ποινικού μητρώου για τις διατάξεις που 
εκδίδονται κατά τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολαβήσεως. 
61 Στο με αρ. ΓΓ/1958/9-3-2007 έγγραφο της Γενικής Γραμματέα Ισότητας προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης 
σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Από επαφές μας με αρμόδιους εισαγγελείς, με την ευκαιρία περιστατικών που 
προσέφυγαν στα Συμβουλευτικά μας Κέντρα, διαπιστώσαμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία 
ποινικής διαμεσολάβησης στην Αθήνα και τον Πειραιά χωρίς ωστόσο να έχει ανασταλεί η εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων. Προέκυψε επίσης ότι υπάρχει ανάγκη έκδοσης εγκυκλίου για την εφαρμογή του νόμου και 
πραγματοποίησης ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την περαιτέρω ενημέρωση των εισαγγελέων. Επίσης 
θεωρούμε ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί το ειδικό συμβουλευτικό-θεραπευτικό πρόγραμμα που ορίζει το άρ.11 
παρ.2 εδ. Β του ν.3500/06, με την αποστολή καταλόγων με δημόσιους φορείς στους οποίους θα παραπέμπεται 
το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση αδικήματος στο πλαίσιο του νόμου, προκειμένου να 
παρακολουθήσει θεραπευτικό πρόγραμμα». Ειδικά για τις διαστάσεις του νόμου αναφορικά με τους 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας βλ. Β. Τομαρά «Διαστάσεις της ενδοοικογενειακής βίας: Ο Ν. 3500/06 και ο ρόλος 
των ειδικών ψυχικής υγείας» σε Ενδοοικογενειακή βία: Προοπτικές μετά το ν.3500/06, επιμ. Φ. Μηλιώνη, Εκδ. 
Α.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2008, σελ.77-86. Επίσης για τα θεραπευτικά προγράμματα ειδικά για άνδρες 
δράστες βλ. στο ίδιο Φ. Μηλιώνη « Η Γυναίκα Θύμα- Δράστις. Η προληπτική αξία τω προγραμμάτων για βίαιους 
άνδρες», σελ.285-300, Γ. Κατσίκη « Θεραπεία βίαιων ανδρών στο πλαίσιο της Ποινικής Διαμεσολάβησης. 
Διαπιστώσεις και προβληματισμοί με αφορμή το ν.3500/06», σελ.301-311. 
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κράτηση του κατηγορουμένου επί τριημέρου σε περίπτωση αναβολής), εξασφαλίζοντας την 

ταχεία απονομή της δικαιοσύνης και αποτρέποντας κάθε προσπάθεια συναλλαγής δράστη-

θύματος, δ)προωθεί τη συνεργασία των δικαστικών και προνοιακών υπηρεσιών προκειμένου 

να σχηματισθεί σαφής εικόνα για τα τεκταινόμενα στο οικογενειακό περιβάλλον, ε) προβλέπει 

την τήρηση της εχεμύθειας από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και απαγορεύει κατά την 

προανάκριση που διενεργείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας να ανακοινώνουν 

οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία δράστη και θύματος και με οποιοδήποτε 

τρόπο, διασφαλίζοντας την αποφυγή της κοινωνικής διαπόμπευσης της οικογένειας αλλά και 

των μελών της. 

ιβ) Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αρωγή των θυμάτων 

Τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να ζητήσουν ηθική συμπαράσταση και την 

αναγκαία υλική συνδρομή από ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που λειτουργούν ειδικά για τους σκοπούς 

αυτούς υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από τις 

κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης καλούνται οι 

αστυνομικές αρχές να συνδράμουν σε αυτή την υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής 

βίας, ενημερώνοντας τα ίδια τα θύματα αλλά και τους αρμόδιους φορείς. Για δε υλική 

συνδρομή αυτών των θυμάτων, προκειμένου να διεκδικήσουν δικαστικά τα δικαιώματά τους , 

προβλέπεται η εφαρμογή του δικαιώματος της πενίας αρ. 196 ΚΠολΔ ειδικά για τη διαδικασία 

των ασφαλιστικών μέτρων και τη ρύθμιση της προσωρινής και επείγουσας κατάστασης. Η 

εφαρμογή αυτής της διάταξης προϋποθέτει την ενίσχυση των υπαρχουσών εξειδικευμένων 

δομών, π.χ. των Συμβουλευτικών  Κέντρων για τη Βία κατά των Γυναικών, είτε με την 

επέκτασή τους κυρίως σε πόλεις που δεν υπάρχουν τέτοιες δομές είτε με την αύξηση του 

στελεχιακού τους δυναμικού, την εκπαίδευση των στελεχών άλλων δομών του αμιγούς αλλά 

και ευρύτερου δημόσιου τομέα οι οποίες παρενθετικά ασχολούνται με θέματα 

ενδοοικογενειακής βίας στη διάσταση του φύλου, την εξειδίκευση των επαγγελματιών στην 

ιδιαιτερότητα της παροχής υπηρεσιών σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας, τη συνεργασία των 

εμπλεκομένων φορέων με τη δημιουργία Δικτύου αλλά και μίας Διαρκούς Επιτροπής 

συντονισμού και παρακολούθησης των δράσεων για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής 

βίας κατά των συνοικούντων προσώπων, την ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε 

σε επίπεδο ενημέρωσης του κοινού είτε σε επίπεδο παροχή υπηρεσιών. Επίσης σε αυτή την 

κατεύθυνση και για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των παραπάνω θα πρέπει να 

προχωρήσει η χώρα μας στην εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 

καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων όπως 

έχουν ήδη πράξει άλλες χώρες στο εξωτερικό. 

ιγ) Ενθαρρύνει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην αποκάλυψη περιστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας 

Στο αρ. 23 προβλέπει ότι ο εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο 

οποίος είτε γίνεται μάρτυρας είτε διαπιστώνει, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού του έργου, ότι 

έχουν συμβεί σε βάρος του ανηλίκου περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καλείται να 
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ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση το διευθυντή της σχολικής μονάδας. Ο διευθυντής της 

σχολικής μονάδας ανακοινώνει αμέσως την αξιόποινη πράξη στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αυτή 

η πρόβλεψη του νόμου για την άμεση εμπλοκή της ποινικής δικαιοσύνης στο σχολικό 

περιβάλλον όπου παρέχεται εκπαίδευση έχει προκαλέσει τη δικαιολογημένη ανησυχία 

πολλών, καθόσον η παιδεία θα πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα, χωρίς τη δαμόκλεια 

σπάθη της καταστολής. 

Ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία από την άποψη του φύλου είναι πολύ σημαντικός, 

γεγονός που αναγνωρίζεται και αναγνωρίστηκε από τις γυναικείες οργανώσεις, στη διάθεση 

των οποίων τέθηκε ο παρών νόμος ως σχέδιο νόμου για τη διατύπωση απόψεων. Παρόλα 

αυτά ο νόμος αυτός καυτηριάζεται σε δύο κυρίως σημεία που αφορούν το νομοτεχνικό του 

σχεδιασμό και την εφαρμογή του62. Ως προς την ποινική αντιμετώπιση διατυπώνεται η άποψη 

ότι θα ήταν νομοθετικά αρτιότερη όχι η αυτοτελής ρύθμιση της ενδοοικογενειακή βίας με 

ξεχωριστό νόμο, αλλά η ένταξη και η ενσωμάτωση των ρυθμίσεων στους αντίστοιχους 

Κώδικες, τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι επιφυλάξεις αυτές είναι 

σημαντικές και πρέπει να ιδωθούν στο πλαίσιο της έμφυλης διάστασης του εγκλήματος της 

ενδοοικογενειακής βίας η οποία καλεί την άρση των κοινωνικών αιτίων που προκαλούν το 

ίδιο το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. 

                                                        
62 Για την κριτική του νόμου από την οπτική του φύλου βλ. κυρίως «Παρατηρήσεις και Προτάσεις για την 
ενδοοικογενειακή βία της ad hoc επιτροπής του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της γυναίκας», Αγώνας της 
Γυναίκας, τεύχ. 79, Ιούλιος – Δεκέμβριος 2005, αλλά και ολόκληρο το παραπάνω τεύχος, όπου με τον ειδικότερο 
τίτλο «Αφιέρωμα στην ενδοοικογενειακή βία» περιλαμβάνει εξαιρετική ύλη για την ενδοοικογενειακή βία, 
«Παρατηρήσεις και προτάσεις του Συνδέσμου για τα δικαιώματα της γυναίκας στο σχέδιο νόμου για την 
ενδοοικογενειακή βία», Ο Αγώνας της Γυναίκας, τεύχ. 81, Ιούλιος- Δεκέμβριος 2006, σελ. 11-13, « Αποσπάσματα 
από ακρόαση της Α. Γιωτοπούλου- Μαραγκοπούλου στη 2η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας 
Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, που συζήτησε το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση 
της ενδοοικογενειακής βίας», 30/8/2006, Ο Αγώνας της Γυναίκας, τεύχ. 81, Ιούλιος- Δεκέμβριος 2006, σελ.14-15, 
Α. Κοτσαμπάση « Η ενδοοικογενειακή βία ως κοινωνικό φαινόμενο και η παρεχόμενη έννομη προστασία στο 
Αστικό δίκαιο», Αρμενόπουλος, Οκτώβριος 2006, τευχ. 10, Α. Γούλιαρου « Ο νόμος για την ενδοοικογενειακή 
βία» Καταργώντας τα εμπόδια. Συμβουλευτική και ενδυνάμωση γυναικών, επιμ. Λ. Τατά- Αρσέλ, Μ. Χαρίτου- 
Φατούρου, Θ. Αδαμάκη, εκδ. Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 2008, σελ. 339-354. Επίσης για την εν γένει κριτική του 
νόμου βλ. Χ. Δημόπουλου, « Το σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας», ΠοινΔικ, 8-
9/2006, έτος 9ο, σελ.1040-1051, όπου παρά ρις εν γένει θετικές κρίσεις της νομοθετικής πρωτοβουλίας 
σημειώνεται ότι «εκείνο όμως που δεν επιδιώκει το παρόν σχέδιο νόμου – όπως ατυχώς ορισμένοι υποστήριξαν- 
είναι τη Μηδενική Ανοχή ( No tolerance) , η οποία όχι μόνον εγγράφεται σε διαφορετικό είδος αντεγκληματικής 
πολιτικής, αλλά είναι ολοσχερώς αδύνατη η εφαρμογή της επί του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας», Θ. 
Παπαθεοδώρου, « Η ποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας: Συγκριτική προσέγγιση», ΠοινΔικ 1/2007 (έτος 
10), σελ.71-79, ο οποίος, συγκρίνοντας τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, διατυπώνει συμπερασματικά ότι η 
ποινικοποίηση  της ενδοοικογενειακής βίας συνιστά μία από τις προτεραιότητες της σύγχρονης αντεγκληματικής 
πολιτικής, ενώ συνιστά μέσο προστασίας των γυναικών και των παιδιών και , ως εκ τούτου, και η ποινικοποίηση 
της ενδοοικογενειακής βίας στην ελληνική έννομη τάξη αποτελεί βήμα προς θετική εξέλιξη του νομικού 
πολιτισμού. Για την αξιολόγηση του νόμου και την εκτίμηση των προβλημάτων εφαρμογής του βλ. Ξ. Δημητρίου « 
Ενδοοικογενειακή βία: Προοπτικές μετά το ν.3500/06 για την ενδοοικογενειακή βία» σε Ενδοοικογενειακή 
ομώνυμο κλπ, επιμ. Φ. Μηλιώνη, σελ. 45-50. Επίσης στο ίδιο οι συμβολές των Σ. Γκρόζου « Ο νόμος 3500/06 για 
την ενδοοικογενειακή βία», σελ. 151-162, Ι. Ντογιάκου « Κατάρτιση σχεδίου νόμου για την αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας» σελ. 163-176, Ν. Λίβου « Σκέψεις για την ποινική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής 
βίας» σελ. 163-176, Ν. Λίβου « Σκέψεις για την ποινική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας», σελ. 177-196, 
Π. Μπρακουμάτσου ¨Παρατηρήσεις –Σκέψεις- Προτάσεις επί του νέου Νόμου για την αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας», σελ. 201-220 
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Ο νόμος 3500/06 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις»  

αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, κυρίως γιατί: α) 

εννοιολογεί τη βία, β) διευρύνει την έννοια της οικογένειας προχωρώντας στη νομική 

αναγνώριση της κοινωνικής πραγματικότητας και την ένταξη και άλλων «οικογενειακών 

σχημάτων» με την ευρύτερη έννοια του όρου στο προστατευτικό του πλαίσιο, γ) αποτρέπει το 

στιγματισμό, τη διαπόμπευση και τη «δευτερογενή θυματοποίηση» των θυμάτων, δ) 

διασφαλίζει μία δικαιοσύνη φιλική προς το θύμα, παρέχοντας τις εγγυήσεις και την ασφάλεια 

για άμεση ενεργοποίησή της, αίροντας παράλληλα επιφυλάξεις και ανασφάλειες, ε) 

προβλέπει εναλλακτικούς θεσμούς του αυστηρού δικανικού μηχανισμού, παρέχοντας ποικιλία 

και πολλές δυνατότητες στα θύματα, στ) εισάγει νέους θεσμούς, π.χ. ποινική διαμεσολάβηση, 

θεραπευτικά προγράμματα για δράστες που εγγυώνται την πολυπροσέγγιση της 

αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, αναγνωρίζοντας για πρώτη φορά την 

πολύδιάσταση του προβλήματος. 

2. Mετά από την εξαετή εφαρμογή του o ν. 3500/2006 θα πρέπει να εκτιμηθεί με δύο βασικά 

κριτήρια: α) τις δυσκολίες της εφαρμογής του και 2) το διεθνές περιβάλλον που 

διαμορφώνεται με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και 

καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας  

2.1. Νομική αρτιότητα 

Ο ν. 3500/06 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» 

απετέλεσε ορόσημο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας. Όμως, 

ο νόμος αυτός από την οπτική του φύλου παρουσιάζει νομικές πλημμέλειες που 

επικεντρώνονται κυρίως στα εξής ζητήματα ουσιαστικής και δικονομικής φύσης:  

α) Ζητήματα ουσιαστικού δικαίου. 

αα) Η συμπερίληψη της βίας κατά των γυναικών σε ένα γενικής φύσης νομοθέτημα.  Ο ν. 

3500/06 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» αποτελεί ένα 

ιδιαίτερο νομοθέτημα το οποίο δεν είναι ενσωματωμένο στο βασικό κορμό του Ποινικού 

Δικαίου με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συγχύσεις ως προς την εφαρμογή του. 

αβ) Η μη ρύθμιση των συχνότερων μορφών ενδοοικογενειακής βίας. Ο ν. 3500/06 «Για την 

αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας δε ρυθμίζει τις ελαφρότερες μορφές 

ενδοοικογενειακής βίας πχ το χαστούκι οι οποίες είναι οι συνήθως συμβαίνουσες. 

β) Ζητήματα δικονομικού δικαίου.  

βα) Ποινική διαμεσολάβηση. Η εφαρμογή του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης στα 

εγκλήματα πλημμεληματικού χαρακτήρα ενδοοικογενειακής βίας έχει αντιμετωπιστεί μέχρι 

τώρα με μεγάλο σκεπτικισμό. Η κυριότερη επιφύλαξη συνίσταται στην καταχρηστική χρήση 

αυτού του θεσμού επ΄ ωφελεία των δραστών. Χαρακτηριστικά η Επιτροπή για την Εξάλειψη 



  

 63 

των Διακρίσεων κατά των Γυναικών στα τελικά συμπερασματικά σχόλιά της μετά από εξέταση 

της έκτης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας (CEDAW/C/GRC/6) ενώ καλωσορίζει την ψήφιση 

του νόμου για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας «ιδιαίτερα τη συμπερίληψη του 

συζυγικού βιασμού στα ποινικά αδικήματα και την απαγόρευση της σωματικής βίας κατά των 

ανηλίκων» η ίδια εκφράζει «ανησυχίες ότι η χρήση της διαδικασίας της μεσολάβησης σε 

ποινικές υποθέσεις για ορισμένες μορφές ενδοοικογενειακής βίας, κατ΄ αίτηση του 

εισαγγελέως, ενδέχεται να οδηγήσει σε επαναθυματοποίηση γυναικών που έχουν υποστεί 

βία». 

ββ) Δομές θεραπευτικού ή συμβουλευτικού χαρακτήρα. Το αρ. 14 του ν. 3500/06 «Για την 

αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» προβλέπει ότι για την 

εφαρμογή του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης σε εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας 

πλημμεληματικού χαρακτήρα χρειάζεται να συντρέξουν από την πλευρά του δράστη 

σωρευτικά τρεις προϋποθέσεις: α) να υποσχεθεί ότι δε θα επαναλάβει τις πράξεις βίας την 

επόμενη τριετία, β) να παρακολουθήσει πρόγραμμα θεραπευτικού ή συμβουλευτικού 

χαρακτήρα δημόσιου φορέα και γ) να άρει ή να αποκαταστήσει τη ζημιά που έχει υποστεί το 

θύμα. Από τις τρεις αυτές προϋποθέσεις η δεύτερη προϋπόθεση που αφορά την 

παρακολούθηση από το δράστη εξειδικευμένου προγράμματος συμβουλευτικού ή 

θεραπευτικού χαρακτήρα από δημόσιο φορέα δεν εφαρμόζεται ή εφαρμόζεται πλημμελώς (τα 

προγράμματα δεν αφορούν τη θεραπεία του δράστη αλλά την οικογενειακή θεραπεία 

περιλαμβάνοντας και το θύμα στη διαδικασία αυτή γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στο 

γράμμα και το πνεύμα του νόμου που δεν είναι άλλα από τη ψυχολογική υποστήριξη ή τη 

θεραπεία του δράστη)  

βγ) Ο ειδικός ποινικός νόμος. Οι προβλέψεις και οι ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της 

ενδοοικογενειακής βίας όσον αφορά το ποινικό τους μέρος περιλαμβάνονται σε ένα ειδικό 

νομοθέτημα το ν. 3500/06 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες 

διατάξεις» εκτός δηλαδή του ποινικού κώδικα αντίθετα με τις αστικές προβλέψεις οι οποίες 

περιλήφθησαν στο σώμα του ισχύοντος Αστικού Κώδικα.  

3. Συμβατότητα με το ισχύον ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης κατέθεσε προς υπογραφή στο περιθώριο της 121ης Υπουργικής 

Συνόδου τη Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και 

της ενδοοικογενειακής βίας. Η Σύμβαση αυτή αποτελεί το πρώτο δεσμευτικό κείμενο το οποίο 

ορίζει τις μορφές που προσλαμβάνει η βία κατά των γυναικών και παρουσιάζει ένα 

ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη  και την προστασία των θυμάτων. Η 

Σύμβαση αυτή υπεγράφη από την Ελλάδα αλλά δεν έχει κυρωθεί.  

Στη Σύμβαση αυτή ως ενδοοικογενειακή/συντροφική βία ορίζεται «η φυσική, σεξουαλική και 

ψυχολογική βία ή απειλή τέτοιων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων του βιασμού και του 

συζυγικού βιασμού, η οποία ασκείται από τους μόνιμους ή περιστασιακούς συντρόφους, 

συζύγους ή πρώην συζύγους, συνοίκους ή πρώην συνοίκους, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου 
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εναντίον των μονίμων ή περιστασιακών συντρόφων ή πρώην συντρόφων, συζύγων ή πρώην 

συζύγων, συνοίκων ή πρώην συνοίκων, του ίδιου ή διαφορετικού φύλου». Σύμφωνα με τη 

Σύμβαση του ΣτΕ η βία κατά των γυναικών θεωρείται παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και μορφή διάκρισης κατά των γυναικών και περιλαμβάνει όλες τις μορφές βίας 

οι οποίες στηρίζονται στο φύλο οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ή είναι πιθανόν να 

προκαλέσουν τη φυσική, σεξουαλική ή ψυχολογική ζημία ή βλάβη στις γυναίκες 

συμπεριλαμβανομένων των απειλών αυτών των πράξεων, τον εξαναγκασμό ή την κατ΄ 

εθιμισμό στέρηση της ελευθερίας, είτε συμβαίνει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή. 

Οι μορφές της βίας που υπάγονται στην έννοια της βίας κατά των γυναικών είναι οι 

ακόλουθες: η ενδοοικογενειακή βία, ο βιασμός και η σεξουαλική βία, η εμπορία και διακίνηση 

ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, η παρενόχληση (stalking), η σεξουαλική 

παρενόχληση, οι βλαπτικές εθιμικές πρακτικές (ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών 

οργάνων, υποχρεωτικοί γάμοι, εγκλήματα τιμής) και η ομοφοβική βία.  

Εγκλήματα με βάση το φύλο ή έμφυλα εγκλήματα είναι εκείνα τα εγκλήματα τα οποία 

στρέφονται κατά των γυναικών επειδή είναι γυναίκες ή εκείνα τα οποία είναι συνήθως 

συμβαίνοντα στις γυναίκες (πχ. ο βιασμός) 

Ο ορισμός της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών υπογραμμίζει δύο στοιχεία: α) ότι η 

βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί ζήτημα έμφυλο και β) ότι η βία αποτελεί 

ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η βία κατά των γυναικών αποτελεί σύμπτωμα της 

ανισότητας των γυναικών στην κοινωνία σε σχέση με τους άνδρες. Ως εκ τούτου, η βία κατά 

των γυναικών απαιτεί απάντηση η οποία ξεκάθαρα θα αναγνωρίζει και θα τονίζει το δομικό 

ρόλο στην κοινωνική δυναμική των σχέσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Ομοίως και η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (1995) αναγνωρίζει ότι η βία κατά των 

γυναικών αποτελεί εκδήλωση των ιστορικά άνισων σχέσεων εξουσίας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών, οι οποίες οδήγησαν στην επικράτηση των ανδρών, τη διάκριση εναντίον των 

γυναικών από τους άνδρες και εμπόδισαν την πλήρη ανάπτυξη των γυναικών. 

4. Η έννοια της έμφυλης βίας της βίας δηλαδή που βασίζεται στο φύλο, η οποία στοχεύει στην 

καταγραφή και ανάδειξη των αριθμών της μεγαλύτερης θυματοποίησης των γυναικών, 

πηγάζει από τις εκ βάθρων διαφορές στον ορισμό και τη γλώσσα κάθε κράτους μέλους. Η 

λέξη «φύλο» δεν έχει την ίδια σημασία σε όλες τις Ευρωπαϊκές γλώσσες. Ενώ η έννοια 

«έμφυλο» έχει επικρατήσει στη διεθνή συζήτηση για τη βία κατά των γυναικών προκειμένου 

να καταδείξει κοινωνικά δομημένους ρόλους, και συγκεκριμένες προσδοκίες, για άνδρες και 

γυναίκες, δεν συμβαίνει το ίδιο και για τις νομοθεσίες όπου ο όρος έμφυλη δεν απαντάται 

συχνά. Συγκρίνοντας τη νομοθεσία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται ότι σε 

κάποιες περιπτώσεις είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας η ανάλυση της έννοιας του φύλου ιδίως 

δε σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου «η έννοια φύλο» πηγαίνει πιο μακριά από τη βιολογική 

διάκριση (άνδρας – γυναίκα) και σε ποιο βαθμό λαμβάνει υπόψη της διαστάσεις οι οποίες σε 

όρους κοινωνικής δόμησης οδηγούν σε έμφυλες διαφορές στην ευαλωτότητα κάποιων 
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ομάδων (των γυναικών) να θυματοποιηθούν. Με αυτή την έννοια ο ορισμός των Ηνωμένων 

Εθνών για την έμφυλη βία (gender – based violence) μπορεί να αποτελέσει τη βάση της 

συζήτησης σχετικά με τη «βία η οποία κατευθύνεται κατά των γυναικών ή βία η οποία 

προσβάλλει ποσοτικά περισσότερο τις γυναίκες».  

5. Σύμφωνα με το Σύμφωνο για την Εξάλειψη όλων των Διακρίσεων κατά των γυναικών  

CEDAW (1979) η βία κατά των γυναικών ορίζεται ως κάθε μορφή κακοποίησης, παραμέλησης 

και διάκρισης η οποία συναρτάται με τα γενικότερα ανθρώπινα δικαιώματα όπως το δικαίωμα 

της ζωής, της ισότητας, της ασφάλειας, της ελευθερίας, της ακεραιότητας, της ιδιωτικότητας 

και της αξιοπρέπειας. Μάλιστα εστιάζει στις ευάλωτες ομάδες γυναικών όπως γυναίκες από 

μειονότητες (μετανάστριες και πρόσφυγες), κρατούμενες γυναίκες, νεαρές γυναίκες, γυναίκες 

με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένες και γυναίκες που βρίσκονται σε εμπόλεμες καταστάσεις. 

Την τελευταία δεκαετία τα ΗΕ έχουν περιλάβει τη ΒΚΓ στις περισσότερες εργασίες τους και 

έχουν επανειλημμένα καλέσει τα μέλη - κράτη να ενισχύσουν το νομικό τους οπλοστάσιο. Για 

παράδειγμα οι Συστάσεις 61/143 (19 Δεκεμβρίου 2006) και η 63/155 (30 Ιανουαρίου 2009) 

καλούν για την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την εξάλειψη κάθε μορφή διάκρισης 

κατά των γυναικών και τονίζουν την ανάγκη της ποινικοποίησης ήλων των μορφών διάκρισης 

κατά των γυναικών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και την υποστήριξη των 

θυμάτων. 

Σε μελέτη που εκπόνησε η Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των 

γυναικών το 2006 επαναλαμβάνει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών. «Τα Κράτη έχουν 

υποχρέωση να προστατεύουν τις γυναίκες από τη βία, να προβλέπουν διαδικασίες για την 

ευθύνη των δραστών και να προσφέρουν δικαιοσύνη και αποκατάσταση στα θύματα. Η 

εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών παραμένει μία από τις σημαντικές προκλήσεις των 

καιρών μας. Στη μελέτη αυτή σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι «Η πρόοδος που έχει 

συντελεστεί σε επίπεδο διεθνών νομοθετικών κανόνων δε συνοδεύεται από ανάλογη πρόοδο 

στις εθνικές νομοθεσίες πολλές από τις οποίες παραμένουν ανεπαρκείς και ασυνεπείς. 

Επίσης η Γενική Γραμματέας στην έκθεσή της το 2006 για τη βία κατά των γυναικών 

επισημαίνει την υποχρέωση των κρατών να λαμβάνουν μέτρα γεγονός που απορρέει από τις 

νομικές υποχρεώσεις που υπαγορεύει η αρχή της μη διάκρισης της CEDAW. Η αρχή της μη 

διάκρισης στην παρ. 34 συνεπάγεται ότι τα Κράτη είναι υποχρεωμένα να βρίσκονται στο ίδιο 

επίπεδο αναφορικά με την πρόληψη, διερεύνηση, τιμωρία και πρόβλεψη των μέτρων 

αποκατάστασης των θυμάτων βίας κατά των γυναικών όπως συμβαίνει και με τις άλλες 

μορφές βίας. 

Τέλος, η Επιτροπή της CEDAW (Cee) δημοσίευσε την έκθεση με τίτλο «Όψεις» μέσω της 

οποίας απαιτεί από τα Κρατη να ενεργοποιήσουν, να εφαρμόσουν και να συντονίσουν τη 

νομοθεσία. Η Cee εντόπισε ότι στην υπόθεση κατά της Ουγγαρίας η απουσία συγκεκριμένης 

νομοθεσίας για τη βία κατά των γυναικών και τη σεξουαλική παρενόχληση συνιστά 

παραβίαση του δικαιώματος της ασφάλειας των γυναικών. Τελευταία (2005) σε δύο 

υποθέσεις κατά της Αυστρίας η Cee παρατήρησε ότι το Κράτος δε συμμορφώθηκε με την 
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αρχή της μη επιμέλειας επειδή η αστυνομία δεν απάντησε στη βία κατά των γυναικών ώστε να 

προστατεύσει τις γυναίκες αποτελεσματικά.   

7. Σε επίπεδο ΕΕ τα  νομικά εργαλεία είναι περιορισμένα 

Οι Οδηγίες (2006/54/EC (recast), 2004/113/EC) για την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών 

στην εργασία και απασχόληση και για την ίση μεταχείριση στην πρόσβαση σε αγαθά και 

υπηρεσίες ρυθμίζουν τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας, τη θεωρούν μορφή 

διάκρισης λόγω φύλου και κατηγοριοποιούν τις διακρίσεις σε άμεσες και έμμεσες. Επίσης οι 

Κατευθυντήριες αρχές για τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών (Guidelines on Violence against 

Women and Girls) του Νοεμβρίου του 2008 οι οποίες δεν αποτελούν μεν δεσμευτικό κείμενο 

αναφέρονται όμως στη βία κατά των γυναικών από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και παρουσιάζουν τις αρχές ως «based on a solid multilateral acquis» αναφερόμενες στα 

παραπάνω κείμενα των Ηνωμένων Εθνών. Οι αρχές αυτές είναι σε πλήρη συμφωνία με την 

εκστρατεία του ΓΓ του ΟΗΕ «UNITE για στο τέλος της Βίας κατά των γυναικών» η οποία 

στοχεύει έως το 2015 «στην υιοθέτηση και ενεργοποίηση των εθνικών νομοθεσιών ώστε να 

ρυθμίσουν και να τιμωρήσουν όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, στο 

πλαίσιο των προτύπων των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων».  

8. Τέλος, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα νομικά κείμενα που αφορούν τα δικαιώματα 

των θυμάτων. Ειδικότερα η «Διακήρυξη των βασικών αρχών για τη δικαιοσύνη των θυμάτων 

εγκλημάτων και κακοποίησης της εξουσίας» των ΟΗΕ του 1985, η Σύσταση για τη θέση των 

θυμάτων στο πλαίσιο του Ποινικού Δικαίου και της Δικονομίας του Συμβουλίου της Ευρώπης 

(1985) και η Απόφαση – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέση των θυμάτων στις 

Ποινικές Διαδικασίες και η τελευταία Σύσταση (2006) 8 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη 

Βοήθεια των θυμάτων αποτελούν τις διεθνείς δεσμεύσεις για τα δικαιώματα των θυμάτων 

εστιάζοντας στα ακόλουθα: το δικαίωμα του σεβασμού και της παράστασης σε κάθε στάδιο 

της δίκης, το δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες για την εξέλιξη της υπόθεσης, το δικαίωμα 

να παρέχουν πληροφορίες στους υπαλλήλους που ασχολούνται με υποθέσεις του δράστη, το 

δικαίωμα να έχουν εξασφαλισμένη νομική συμβουλευτική κυρίως για τα δικαιώματα των 

θυμάτων, το δικαίωμα στη προστασία της ιδιωτικότητας των θυμάτων και της σωματικής τους 

ασφάλειας, το δικαίωμα στην αποζημίωση από το δράστη και την πολιτεία, το δικαίωμα για 

την υποστήριξη του θύματος, το δικαίωμα οι κυβερνήσεις να προωθούν την ποινική 

διαμεσολάβηση στις ποινικές υποθέσεις που αφορούν εγκλήματα τα οποία μπορούν να 

υπαχθούν σε αυτό το μέτρο. 

9. Σε εθνικό επίπεδο η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συγκρότησε ειδική 

Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΔΙΔΚ/3604 Φ.Ε.Κ. 270/4-8-2010) για τη Βία κατά των 

γυναικών τα συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύονται στο www.isotita.gr. Επιπλέον η Γενική 

Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εκπόνησε «Εθνικό πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της 

Βίας κατά των γυναικών 2009-2013. Ενίσχυση των δράσεων της Δημόσιας Διοίκησης και της 

τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας». Το 

σχέδιο αυτό το οποίο βρίσκεται υπό εξέλιξη συνίσταται από οριζόντιες και κάθετες δράσεις. 
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Ειδικότερα οι οριζόντιες δράσεις περιλαμβάνουν: α) τη σύσταση και λειτουργία 

Επιστημονικής Επιτροπής αποτελούμενη από Πανεπιστημιακούς προερχόμενους από τις 13 

περιφέρειες η οποία επιμελείται, συντονίζει και εποπτεύει επιστημονικά το έργο β) την 

επεξεργασία και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού με αντικείμενο τις συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, το περιεχόμενο της συνεργασίας με τις αστυνομικές, υγειονομικές αρχές και τις 

άλλες εμπλεκόμενες αρχές γ) την επιμόρφωση των επαγγελματιών οι οποίοι στο πλαίσιο των 

επαγγελματικών τους καθηκόντων ασχολούνται με θέματα βίας κατά των γυναικών είτε σε 

επίπεδο υποστήριξης θυμάτων είτε σε επίπεδο διαχείρισης προβλημάτων δ) τη λειτουργία 

24ωρης τηλεφωνική γραμμής SOS με αριθμό κλήσης 15900 η οποία παρέχει στην ελληνική 

και αγγλική γλώσσα με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων ψυχοκοινωνική στήριξη και 

νομική συμβουλευτική ε) την υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της 

κοινής γνώμης με τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίου, εντύπων, ραδιοτηλεοπτικών 

μηνυμάτων με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.  Οι 

κάθετες δράσεις του Εθνικού Προγράμματος για την καταπολέμηση της Βίας κατά των 

γυναικών 2009-2013 περιλαμβάνουν 12 νέα Συμβουλευτικά Κέντρα στις περιφέρειες της 

χώρας, την αναβάθμιση των δύο υφιστάμενων Συμβουλευτικών  Κέντρων Αθήνας και Πειραιά 

και τη δημιουργία 14 ξενώνων στις αντίστοιχες περιφέρειες της χώρας με τη συνεργασία των 

ΟΤΑ και άλλων φορέων. 

10. Λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του νόμου. Το Συμβούλιο της Ευρώπης εκτιμά 

ότι το 45% όλων των γυναικών έχει υποστεί και βία εξαιτίας του φύλου του. Ένα ποσοστό της 

τάξης του 40-50% των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρουν κάποια μορφή 

σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας. Εκτιμάται ότι μία στις πέντε γυναίκες στην 

Ευρώπη έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία, γεγονός που παραμένει σημαντική αιτία 

θανάτου μεταξύ των γυναικών. 

Η βία έχει σημαντικές άμεσες αλλά και μακροχρόνιες συνέπειες για την υγεία, την ψυχολογική 

και κοινωνική ανάπτυξη των γυναικών και των παιδιών θυμάτων. Η βία μπορεί να προκαλέσει 

σωματικά δεινά όπως ανικανότητα, σπασμένα μέλη, κοψίματα και μώλωπες ενώ σε ακραίες 

μορφές μπορεί να προκαλέσει το θάνατο των θυμάτων. Εκατοντάδες γυναίκες θανατώνονται 

κάθε χρόνο από τους συντρόφους ή τους πρώην συντρόφους τους ενώ τα σεξουαλικά 

εγκλήματα μπορεί να προκαλέσουν ΗΙV, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα ή ακόμη και 

ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Οι γυναίκες που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία μπορεί να 

απωλέσουν ακόμη και τη δουλειά τους εξαιτίας της κακοποίησης. Τα βιώματα της βίας μπορεί 

να αποβούν μοιραία για όλη την υπόλοιπη ζωή τόσο των θυμάτων όσο και όσων γίνονται 

μάρτυρες σκηνών ενδοοικογενειακής βίας. Τα θύματα της βίας υποφέρουν από απογοήτευση, 

άγχος, προβλήματα υγείας και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τα  παιδιά που βιώνουν ή υπόκεινται σε 

βίαια περιστατικά μπορεί να εκδηλώσουν αντικοινωνική συμπεριφορά, να διακόψουν τη 

φοίτησή τους από το σχολείο. Η επανειλημμένη έκθεση των γυναικών και κοριτσιών σε βία 

αυξάνουν τον κίνδυνο σε επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση και μειώνουν τις δυνατότητές 

τους να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν τη βία. 
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11. Το οικονομικό και το ανθρώπινο κόστος της βίας είναι ανυπολόγιστο. Σύμφωνα με έρευνα 

του Συμβουλίου της Ευρώπης εκτιμάται ότι το ετήσιο κόστος της βίας κατά των γυναικών στα 

μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ανέρχεται σε 34 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκτιμάται ότι 

μόνον η ενδοοικογενειακή βία κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 16 δισεκατομμύρια ευρώ 

κάθε χρόνο. Η εκτίμηση αυτή αφορά το οικονομικό κόστος των  υπηρεσιών υγείας 

(συμπεριλαμβανομένων του κόστους της ψυχικής υγείας και της μακρόχρονης αναπηρίας), 

των δικαστικών και αστυνομικών υπηρεσιών αλλά και την απώλεια της οικονομικής 

παραγωγικότητας των θυμάτων δεδομένου ότι πολλά θύματα μπορεί να χάσουν τη θέση τους, 

τη στέγη τους ή να προσφύγουν στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών προκειμένου να 

διαχειριστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο αριθμός των 16 δισεκατομμυρίων 

αποτελεί μία εκτίμηση και αυτό γιατί η συλλογή των πληροφοριών είναι δύσκολη υπόθεση. 

Αντιστοίχως τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη της διαχείρισης της βίας είναι πολλά. 

Εκτιμάται ότι για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύεται για πολιτικές πρόληψης ενδοοικογενειακής 

βίας μπορούν να εξοικονομηθούν 87 ευρώ από το συνολικό κόστος της ενδοοικογενειακής 

βίας με τα 33 ευρώ από αυτά να αφορούν την εξοικονόμηση των χρημάτων που θα διατίθενται 

για την κάλυψη των άμεσων εξόδων. Ως εκ τούτου, αύξηση των υποστηρικτικών, δικαστικών 

προϋπολογισμών θα σήμαινε τη βραχυπρόθεση και μακροπρόθεσμη εξοικονόμηση εξόδων 

του συστήματος υγείας για τα θύματα. 

12. Ο ν. 3500/06 παρά τις θετικές του ρυθμίσεις αποδεικνύεται από την εφαρμογή του ότι 

χρειάζεται να βελτιωθεί στα παρακάτω σημεία του: 

1. Να εννοιολογήσει την ενδοοικογενειακή βία όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης δηλ. ως «η 

φυσική, σεξουαλική και ψυχολογική βία ή απειλή τέτοιων πράξεων, συμπεριλαμβανομένων 

του βιασμού και του συζυγικού βιασμού, η οποία ασκείται από τους μόνιμους ή 

περιστασιακούς συντρόφους, συζύγους ή πρώην συζύγους, συνοίκους ή πρώην συνοίκους, 

του ίδιου ή διαφορετικού φύλου εναντίον των μονίμων ή περιστασιακών συντρόφων ή πρώην 

συντρόφων, συζύγων ή πρώην συζύγων, συνοίκων ή πρώην συνοίκων, του ίδιου ή 

διαφορετικού φύλου» 

2. Να τροποποιηθεί το άρθρο 14 του ν. 3500/06 το οποίο προκειμένου να καταβάλλεται 

αμέσως από το δράστη η αποζημίωση στο θύμα, να εκτίει ο δράστης εναλλακτικές ποινές 

(όπως κοινωφελή εργασία) και να προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατά της 

διάταξης του Εισαγγελέα που αρχειοθετεί τη δικογραφία. 63 

                                                        
63 Η Ομάδα Διοίκησης Έργου  με βάση τα παραπάνω προτείνει τη διατύπωση του άρθρου 14 ως εξής: «Mόνη η 
συμφωνία του παθόντος συζύγου για την έναρξη της διαδικασίας δεν εμποδίζει την άσκηση αγωγής διαζυγίου ή 
την υποβολή αιτήσεως συναινετικής λύσεως του γάμου, την πρόoδο της δίκης και τη λύση του γάμου, καθώς και 
τη διεκδίκηση από το θύμα χρηματικών αξιώσεων από το έγκλημα της ενδοοικογενειακής βίας», γ) Να καταργηθεί 
– συνακόλουθα – η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 3500/06 (: «Η εντός τριετίας από την αρχειοθέτηση της 
υπόθεσης μη συμμόρφωση του φερόμενου ως δράστη προς τους όρους της ποινικής διαμεσολάβησης παρέχει 
στο θύμα του εγκλήματος ενδοοικογενειακής βίας το δικαίωμα να ζητήσει, με αγωγή του, την ανατροπή της 
συμφωνίας, όσον αφορά στις χρηματικές αξιώσεις. Με την άσκηση της αγωγής ανατροπής αναβιώνουν οι 
χρηματικές αξιώσεις του παθόντος, τα δε καταβληθέντα λόγω της συμφωνίας αναζητούνται κατά τις διατάξεις 
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3. Nα διευκρινιστεί στο αρ. 23 του ν. 3500/06 η υποχρέωση ανακοίνωσης των εκπαιδευτικών 

(σε ποιες περιπτώσεις, πώς ανιχνεύονται κλπ), να καθιερωθεί η ποινική τους ευθύνη σε 

περίπτωση απόκρυψης τέτοιων συμπεριφορών αλλά και ειδικός λόγος άρσης του αδίκου σε 

περιπτώσεις που ο δράστης ασκήσει έγκληση εναντίον του εκπαιδευτικού για συκοφαντική 

δυσφήμιση ή ψευδή καταμήνυση. 

4. Να τυποποιηθεί στο αρ. 6 του ν. 3500/06 διακεκριμένη παραλλαγή του εγκλήματος της 

θανατηφόρας σωματικής βλάβης (311 Π) που τελείται ως μορφή ενδοοικογενειακής βίας και 

στο άρθρο 8 του νόμου διακεκριμένης παραλλαγής του εγκλήματος της κατάχρησης σε 

ασέλγεια (342 Π) με θύμα ανήλικη και δράστη μέλος της οικογένειάς της, εγκλήματα που δεν 

προβλέπονται στο άρθρο 6 και άρθρο 8 αντίστοιχα στο ν. 3500/06 

5. Να μετατεθεί ο χρόνος έναρξης της παραγραφής από την ενηλικίωση του ανήλικου και στα 

εγκλήματα βιασμού, της αποπλάνησης ανηλίκων σε ασέλγεια και της κατάχρησης ανηλίκων 

σε ασέλγεια, όταν εμφανίζονται ως εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας  

6. Να αυξηθεί η επαπειλούμενη ποινή για τη σωματική βλάβη που τελείται ενώπιον ανηλίκου, 

κατ΄άρθρο 6 του ν. 3500/06. Να διατηρηθεί για τις πράξεις που τελούνται ενώπιον ανηλίκου το 

αυξημένο κατώτατο όριο των 2 ετών και να προβλεφθούν αυξημένες κυρώσεις σε όλες τις 

περιπτώσεις (άρ. 6 παρ. 3) που το θύμα των απλών σωματικών βλαβών είναι ανήλικο. 

7. Να προβλεφθεί ότι η παρακολούθηση των προβλεπόμενων προγραμμάτων ειδικού 

συμβουλευτικού ή θεραπευτικού χαρακτήρα να γίνεται αμέσως με την έναρξη της 

εκκρεμοδικίας. 

8. Να ρυθμιστεί με σαφέστερο τρόπο η υποχρεωτική ή εκούσια παρακολούθηση από τους 

δράστες προγραμμάτων θεραπευτικού χαρακτήρα και να δημιουργηθούν τέτοια 

προγράμματα. 

9. Να προβλεφθεί για την αποτελεσματικότερη προστασία του θύματος και εφόσον οι 

αστυνομικές αρχές έχουν πειστεί ότι υφίσταται περίπτωση άμεσης στέγασης, φιλοξενίας και 

διατροφής του θύματος, να ενημερώνουν αμελλητί τον Εισαγγελέα ενδοοικογενειακής βίας ο 

οποίος θα πρέπει να εκδίδει παραχρήμα διάταξη σε βάρος του δράστη ενδοοικογενειακής 

βίας, με την οποία θα διατάσσει τους περιοριστικούς όρους του αρ. 18 του ν. 3500/06 για την 

προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας του θύματος. Η διάταξη αυτή θα επιδίδεται στο 

δράστη δια της αστυνομικής αρχής και θα είναι άμεσα εκτελεστή από την αρμόδια αστυνομική 

αρχή. Η διάταξη αυτή δεν προσβάλλεται με προσφυγή ή άλλο ένδικο μέσο και ισχύει μέχρι 

την έκδοση οριστικής απόφασης από το ποινικό δικαστήριο την έκδοση διάταξης από τον 

Εισαγγελέα με την οποία αρχειοθετείται η υπόθεση. 

                                                                                                                                                               
περί αδικαιολόγητου πλουτισμού»). δ) Να καταργηθεί το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του 
ν. 3500/06 ώστε να προβλάπεται δυνατότητα προσφυγής κατά της διάταξης τουεισαγγελέα που αρχειοθετεί τη 
δικογραφία» βλ. www.isotita.gr 
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10. Με το άρθρο 28 «Ρυθμίσεις για την έγκληση» του ν. 4055/2012 για τη Δίκαιη δίκη και την 

εύλογη διάρκειά της αντικαταστάθηκε το άρθρο 46 του ΚΠΔ ως εξής: «1. Αν ο παθών θέλει να 

ζητήσει τη δίωξη της αξιόποινης πράξης, υποβάλλει την έγκληση σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στο άρθρο 42 παράγραφοι 2 και 3. Ο εγκαλών κατά την υποβολή της έγκλησης, για τα 

απολύτως κατ΄ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα, ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής  καταθέτει 

παράβολο ποσού εκατό (100) ευρώ. Το ύψος του ποσού αναπροσαρμόζεται με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο η έγκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εξαιρούνται από την κατάθεση του παραβόλου οι δικαιούχοι νομικής βοήθειας, όπως αυτοί 

προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 3226/2004. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για 

τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής και τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας. ..» 

Με το νέα αυτή διάταξη ενισχύονται τα θύματα εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας 

και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας 

στην υποβολή έγκλησης  για τα ως άνω εγκλήματα εφόσον αίρεται ένας από τους βασικούς 

λόγους αναστολής τους που ήταν έως την ισχύ του ν. 4055/2012 η καταβολή του παραβόλου. 

Πλην όμως, παρατηρείται κατακερματισμός και διασπορά των διατάξεων που αφορούν τη 

«βία κατά των γυναικών» σε κώδικες και ειδικούς νόμους γεγονός που δε βοηθά τον 

εφαρμοστή του δικαίου στην αποτελεσματική εφαρμογή του νομικού πλαισίου. Θα ήταν πιο 

νομικά δόκιμο και  στην πράξη χρηστικότερο όλες αυτές οι διατάξεις να περιληφθούν σε ειδικό 

νομοθέτημα που να αφορά τη «Βία κατά των γυναικών». 

11. Τέλος, ο ν. 3500/06 δεν προβλέπει μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής του. Η 

Επιτροπή συνιστά στο κράτος να διεξάγει μελέτες και να παρακολουθεί στενά το νόμο για την 

αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας ιδιαίτερα τη διαδικασία της μεσολάβησης 

προκειμένου να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία εφαρμόζεται κατά τρόπο που σέβεται και 

προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και δεν καταλήγει σε ατιμωρησία των 

δραστών. Η Επιτροπή καλεί το κράτος να υλοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για 

δικαστές οι οποίοι ασχολούνται με τη μεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις για υποθέσεις για 

ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητά τους να ασχολούνται με τη βία κατά 

των γυναικών επιδεικνύοντας ευαισθησία ως προς το φύλο. Επιπλέον των παραπάνω θα 

πρέπει να παρατηρηθεί ότι κατά την έναρξη της εφαρμογής του νόμου και έως τελευταία δεν 

υπήρχαν υποστηρικτικές δομές (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες κλπ) οι οποίες θα 

πλαισίωναν την εφαρμογή του νόμου και θα εξασφάλιζαν την αποτελεσματικότητα της 

υλοποίησής του. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι το θέμα της ρύθμισης της ενδοοικογενειακής 

βίας κατά των γυναικών είναι κομβικής σημασίας. Η συζήτηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο έχει μεταφερθεί στον ευρύτερο όρο Βία κατά των γυναικών στον οποίο 

συμπεριλαμβάνεται η ενδοοικογενειακή βία. Ο ν. 3500/06 «Για την αντιμετώπιση της 

ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» ήταν ένα σημαντικό νομοθέτημα με σημαντική 

συμβολική αξία για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Παρά τις νομικές του 



  

 71 

πλημμέλειες οι οποίες αφορούν κυρίως τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης και τους 

όρους εφαρμογής της ο νόμος απετέλεσε σταθμό για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής 

βίας. Σήμερα απαιτείται η ενδοοικογενειακή βία να συμπεριληφθεί και να αποτελέσει μέρος 

ενός ευρύτερου νομοθετήματος το οποίο θα ρυθμίζει τη Βία κατά των γυναικών σύμφωνα με 

τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Το νομοθέτημα αυτό θα έχει έμφυλη διάσταση 

αναγνωρίζοντας ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί ζήτημα με σημαντικές διαστάσεις  σε 

επίπεδο ισότητας των φύλων και διακρίσεων  λόγω φύλου. Θα πρέπει να ακολουθεί τα 

ευρωπαϊκά δεδομένα και να εναρμονίζεται με τα συμπεράσματα της Ομάδας Διοίκησης 

Έργου με σκοπό την ολοκλήρωση επεξεργασίας σχεδίου νόμου για την αντιμετώπιση της 

Βίας κατά των γυναικών. Επιπλέον θα πρέπει να προβλέπει μηχανισμό παρακολούθησης της 

εφαρμογής του νόμου προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. Εκτός 

των παραπάνω ο νόμος θα πρέπει να προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού και κυρίως τη λειτουργία, την αναβάθμιση και το συντονισμό 

των δομών υποστήριξης δράστη, θύματος και των παιδιών αυτών. 

 

 

3.7.3. Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας 

Η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας εμφανίζεται στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του 

1970. Η νομική ρύθμιση αυτής της συμπεριφοράς επιβάλλεται όταν διαπιστώνεται ότι η 

σεξουαλική παρενόχληση συνεπάγεται μεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις. Η μείωση της 

παραγωγικότητας των εργαζομένων και οι δυσμενείς συνέπειες που προκαλεί στο εργασιακό 

περιβάλλον απετέλεσαν την αιτία για την καθιέρωση της αντικειμενικής ευθύνης των 

επιχειρήσεων στις περιπτώσεις της σεξουαλικής παρενόχλησης που υφίστανται οι 

εργαζόμενοι από τους προϊσταμένους της επιχείρησης ακόμη και τις περιπτώσεις που οι 

εργοδότες αγνοούν μία τέτοια συμπεριφορά. Τότε επιδικάζονται οι πρώτες αποζημιώσεις για 

τις περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης.64 

Στην Ελλάδα το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας έχει ερευνηθεί 

συστηματικά δύο μόνον φορές. Το έτος 1988 ο «Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας» 

απεκάλυψε σε ένα δείγμα 1058 γυναικών και 462 ανδρών εργαζομένων στο δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα ότι το 60% των ερωτηθέντων γυναικών είχε βιώσει την εμπειρία της 

σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ ποσοστό της τάξης του 79% των γυναικών και του 74 % των 

ανδρών γνώριζε περιστατικά αυτής της μορφής της συμπεριφοράς. Δεκαπέντε χρόνια 

αργότερα (2003) το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) σε δείγμα 1200 

εργαζομένων γυναικών κατέγραψε το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο 

εργασίας αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του. 

                                                        
64 Υπόθεση Vinson v Mertor σε Γ. Κραβαρίτου «εργασία και δικαιώματα της γυναίκας», εκδ. Σάκκουλα, 
Θεσσαλονίκη, 1997, σελ. 3 
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Ο Ν. 3488/06 για πρώτη φορά εισάγει και ρυθμίζει τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο 

εργασίας ενσωματώνοντας την οδηγία 2002/73 Ε.Κ. Η Οδηγία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα 

πολλών συζητήσεων με κυριότερους σταθμούς το Ψήφισμα του 1986 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου μέσω του οποίου ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί στη 

συλλογή υλικού που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη σύνταξη πρότασης Οδηγίας για την 

καταπολέμηση του προβλήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης, τη Σύσταση της 13ης 

Δεκεμβρίου 1984 για την προώθηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών65, τη μελέτη του M. 

Rubinstein «Η αξιοπρέπεια των γυναικών στην εργασία. Μια έκθεση σχετικά με το πρόβλημα 

της σεξουαλικής παρενόχλησης στα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» η οποία κατέδειξε 

τη διάσταση του προβλήματος και ανέδειξε την ανάγκη της νομικής πλαισίωσης του, το 

Ψήφισμα του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 για την προστασία της αξιοπρέπειας ανδρών 

και γυναικών κατά την εργασία το οποίο επισημαίνει ότι ενδέχεται η σεξουαλική παρενόχληση 

υπό προϋποθέσεις να αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά 

την έννοια της Οδηγίας 76/207/ΕΟΚ66, τη Σύσταση της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου του 

1991 για την προστασία της αξιοπρέπειας ανδρών και γυναικών στην εργασία και τον Κώδικα 

Πρακτικής σχετικά με τις διατάξεις που πρέπει να εφαρμοστούν για την καταπολέμηση της 

σεξουαλικής παρενόχλησης, κείμενα τα οποία μολονότι δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα 

περιλαμβάνουν τον ορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης –ο οποίος είναι ταυτόσημος με 

εκείνον που περιέχει ο ν. 3488/06 – γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις αποτέλεσε σημείο 

αναφοράς της ελληνικής νομολογίας για την άρση αμφιβολιών σχετικά με το χαρακτηρισμό 

μίας συμπεριφοράς ως σεξουαλικής παρενόχλησης ή όχι, τον Οδηγό του 1993 για την 

εφαρμογή του Κώδικα Πρακτικής67, το Ψήφισμα της 11ης Φεβρουαρίου του 1994 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το οποίο καλούνται τα κράτη –μέλη να προβούν στη θέσπιση 

νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα υποχρεώνει τους εργοδότες να λάβουν μέτρα πρόληψης 

των περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης, να επιβάλουν κυρώσεις και θα μεριμνούν για 

την τοποθέτηση ειδικών συμβούλων στις επιχειρήσεις, την πρόταση Οδηγίας της Επιτροπής 

της 7ης Ιουνίου 2000 η οποία τροποποιούσε την Οδηγία 76/207/ΕΟΚ σχετικά με την εφαρμογή 

της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση στην 

απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και την προώθηση στην αγορά εργασίας και η 

οποία για πρώτη φορά όριζε τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας ως μορφή 

διάκρισης λόγω φύλου.  

Η σεξουαλική παρενόχληση εξακολουθεί να αποτελεί πόλο έλξης πολλών νέων εξελίξεων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη την 13η Δεκεμβρίου του 2004 ψηφίστηκε η Οδηγία 2004/113/ΕΚ (με 

καταληκτική ημερομηνίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο τη 21/12/2007), η οποία διατηρώντας 

                                                        
65 Η οποία τονίζει τη λήψη μέτρων προκειμένου να αρθούν οι δομές εκείνες οι οποίες αναπαράγουν τις 
παραδοσιακές αντιλήψεις των ρόλων των δύο φύλων και είναι επιζήμιες για τις γυναίκες. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι το θέμα δεν αντιμετωπιζόταν νομικά αυτοτελώς αλλά μόνον έμμεσα. 
66 Με το ψήφισμα αυτό το Συμβούλιο καλούσε τα αρμόδια όργανα των κρατών –μελών να αναπτύξουν 
πρωτοβουλίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί κλίμα αξιοπρέπειας στο χώρο εργασίας και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να επεξεργαστεί Κώδικα Πρακτικής για τη συμπεριφορά των εργαζομένων. 
67 Πολλές φορές η ελληνική νομολογία έχει προστρέξει στον ορισμό της Σύστασης και του Κώδικα για το 
χαρακτηρισμό μία συμπεριφοράς ως σεξουαλικής παρενόχλησης το χώρο εργασίας όπως ενδεικτικά ΜΠρ 
Αθηνών 3623/1997, ΝΟΜΟΣ Εφθες//νίκης 957/2001, www.dsa.gr, ΜΠρ Σάμου 195/2005, www.dsa.gr 
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τον ίδιο ορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης της Οδηγίας 2002/73/ΕΚ επεδίωξε να δώσει 

νέα διάσταση στην εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών επεκτείνοντας την 

εφαρμογή της (και εκτός των χώρων της απασχόλησης και του επαγγέλματος) στην 

πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες (κατά τους όρους της συνθήκης)68 ενώ ακολούθησε η 

νεότερη Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. Η οδηγία αυτή, γνωστή ως 

recast, καταργεί τις Οδηγίες 75/117/ΕΟΚ, 76/207/ΕΟΚ, 2002/73 ΕΚ, 86/378/ ΕΟΚ, 96/97/ ΕΚ, 

97/80/ΕΚ, 98/52/ΕΚ επαναλαμβάνει τον ορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης που δίνεται 

από την Οδηγία 2002/73/ΕΚ και διευρύνει την εφαρμογή της σεξουαλικής παρενόχλησης ως 

μορφή διάκρισης λόγω φύλου και σε άλλους χώρους εκτός του χώρου εργασίας θεωρώντας 

ότι συντρέχει στο πλαίσιο της πρόσβασης στην απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση 

και την επαγγελματική εξέλιξη. Εξάλλου σύμφωνα με το Χάρτη Πορείας για την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών 2006-2010 που ανακοίνωσε η Επιτροπή στο Συμβούλιο, στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή των Περιφερειών, προβλέπεται μεταξύ των άλλων στόχων και η οικονομική 

ανεξαρτησία επί ίσοις όροις, για γυναίκες και άνδρες όπως και η εξάλειψη των στερεοτύπων 

των φύλων69. 

Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαφορετικές προϋποθέσεις στη ρύθμιση70 είχαν 

ήδη περιλάβει διατάξεις στο Ποινικό τους Δίκαιο για τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο 

εργασίας. Ειδικότερα στη Γαλλία, ο Γαλλικός ποινικός νόμος (αρ. 222-223 Π.Κ.) τιμωρεί τη 

σεξουαλική παρενόχληση με ποινή φυλάκισης ενός έτους και πρόστιμο 100.000 ευρώ, στη 

Βρετανία από το έτος 1997 (μετά από την τροποποίηση του 2000) η σεξουαλική παρενόχληση 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης πέντε ετών, στην Ισπανία η ποινή μπορεί να φθάσει έως το 

ένα έτος, ενώ στο Κυπριακό δίκαιο προβλέπεται για τη σεξουαλική παρενόχληση ποινή 

φυλάκισης η οποία μάλιστα δεν είναι εξαγοράσιμη. 

Ο Ν. 3488/06, ο οποίος για πρώτη φορά εισάγει και ρυθμίζει τη σεξουαλική παρενόχληση στο 

χώρο εργασίας, ενσωματώνει την Οδηγία 2002/73 με μικρές διαφοροποιήσεις οι οποίες 

ενδεχόμενα θα δημιουργήσουν προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής. Ειδικότερα ο Ν. 

                                                        
68 Ως αγαθά θεωρούνται εκείνα τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις περί της ελεύθερης κυκλοφορίας 
εμπορευμάτων της συνθήκης ενώ ως υπηρεσίες εκλαμβάνονται εκείνες που εμπίπτουν στο άρθρο 50 της 
Συνθήκης. Η Οδηγία αυτή δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στην ελληνική έννομη τάξη. 
69 Ειδικότερα ο χάρτης αυτός περιγράφει έξι τομείς που έχουν προτεραιότητα στη δράση της Ε.Ε. για την ισότητα 
των φύλων κατά την περίοδο 2006-2010: οικονομική ανεξαρτησία επί όσιοις όροις για γυναίκες και άνδρες, 
συμφιλίωση της ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής, ίση εκπροσώπηση στη λήψη αποφάσεων, εξάλειψη όλων 
των μορφών βίας με βάση το φύλο, εξάλειψη των στερεοτύπων των φύλων, προώθηση της ισότητας των φύλων 
στις εξωτερικές και αναπτυξιακές πολιτικές, COM(2006) 92, 1/3/2006.  
70 Στο Γαλλικό ποινικό νόμο προβλέπεται η τιμώρηση της σεξουαλικής παρενόχλησης εν γένει και όχι μόνον 
εκείνης που εκδηλώνεται στο χώρο εργασίας ενώ κρίσιμο αποτελεί το στοιχείο της κατάχρησης εξουσίας, στο 
Βρετανικό δίκαιο σημαντική προϋπόθεση αποτελεί η επανάληψη της ανεπιθύμητης συμπεριφοράς και στον 
Ισπανικό ποινικό νόμο ρυθμίζεται η σεξουαλική εύνοια η οποία μπορεί να ασκείται και μέσω τρίτου. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Θ. Παπαθεοδώρου κ.α. « Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία. Πρόταση 
ποινικοποίησης και συμπεριφοράς στην Ελλάδα», Κ.Ε.Θ.Ι., 2001, Α. Ημέλλου « Η σεξουαλική παρενόχληση στο 
χώρο εργασίας» www.theartofcrime.gr, 2007. 
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3488/06 στο αρ. 3 παρ. 1 εδαφ. δ θεωρεί ότι σεξουαλική παρενόχληση είναι «η εκδήλωση 

οποιασδήποτε μορφής ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς 

σεξουαλικού χαρακτήρα, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός 

ατόμου, ιδίως με τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή 

επιθετικού περιβάλλοντος». Ο ορισμός αυτός αποτελεί κατά λέξη μετάφραση του αντίστοιχου 

ορισμού της σεξουαλικής παρενόχλησης ο οποίος περιέχεται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2002/73 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον 

αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και 

τις συνθήκες εργασίας την οποία ενσωμάτωσε ο Ν. 3488/06.  

Όμως αυτή η ακριβής μετάφραση του ορισμού της σεξουαλικής παρενόχλησης ενδέχεται να 

δημιουργήσει προβλήματα για τους εξής κύριους λόγους:  

α) Το πεδίο εφαρμογής της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο ορισμός του αρ. 2 της Οδηγίας 

2002/73 δεν αναφέρεται ειδικά στη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας αλλά στη 

σεξουαλική παρενόχληση εν γένει και αυτό γιατί η Οδηγία αυτή απευθύνεται σε Κράτη –Μέλη 

τα οποία ήδη έχουν ποινικοποιήσει τη συμπεριφορά αυτή και στις διαπροσωπικές σχέσεις 

(πχ Βέλγιο, Γαλλία). Ωστόσο είναι βέβαιο ότι ο έλληνας νομοθέτης ήθελε να ρυθμίσει τη 

σεξουαλική παρενόχληση μόνον στο χώρο εργασίας και όχι στις διαπροσωπικές σχέσεις 

β) Τη χρήση αόριστων νομικών εννοιών. Ο Ν. 3488/06 για το χαρακτηρισμό συμπεριφοράς 

ως σεξουαλικής παρενόχλησης υιοθετεί αόριστες νομικές έννοιες όπως «λεκτική», «μη 

λεκτική», «σωματική συμπεριφορά», «συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα», 

«εκφοβιστικό», «εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον» του αρ. 2 της 

Οδηγίας οι οποίες είναι έννοιες άγνωστες στο ελληνικό ποινικό δίκαιο και ως εκ τούτου 

δυσχεραίνουν τη θεμελίωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της σεξουαλικής  

παρενόχλησης. Κατά την εύστοχη διατύπωση της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της 

Βουλής στη σχετική έκθεσή της επί του νομοσχεδίου «η θέσπιση ποινικών κανόνων πρέπει 

να στηρίζεται σε σαφείς διατάξεις, που περιγράφουν σταθερά και λεπτομερώς την αξιόποινη 

συμπεριφορά. Στην περίπτωση του άρθρου 3 του νόμου, ο ορισμός περιλαμβάνει αξιολογικές 

έννοιες άγνωστες στο ελληνικό ποινικό δίκαιο»71. Οι οδηγίες χρησιμοποιούν έννοιες με ευρύ 

περιεχόμενο γιατί απευθύνονται σε χώρες με διαφορετικά νομικά συστήματα παρέχοντας τις 

γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαμόρφωσή τους η οποία αποτελεί ευθύνη του 

εθνικού νομοθέτη 

γ) Την πρόθεση ή το αποτέλεσμα της προσβολής της αξιοπρέπειας από την εκδήλωση της 

σεξουαλικής παρενόχλησης. Ο Ν. 3488/06 προβλέπει ότι η συμπεριφορά «λεκτική» ή «μη 

λεκτική» δεν αρκεί αλλά θα πρέπει να έχει ως σκοπό τη δημιουργία δυσάρεστου 

περιβάλλοντος για τον αποδέκτη. Αρκεί ο σκοπός ή θα πρέπει να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα; 

Στην προβληματική αυτή διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις. Οι πρώτες υποστηρίζουν ότι 

αρκεί ο σκοπός χωρίς το αποτέλεσμα και ως εκ τούτου τιμωρείται το «φρόνημα». Οι άλλες 

                                                        
71 Βουλή των Ελλήνων, Α’ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, 
Έκθεση επί του νομοσχεδίου, σελ.7  
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διατείνονται ότι αρκεί το αποτέλεσμα ανεξάρτητα από το σκοπό γεγονός το οποίο έχει έννομες 

διαστάσεις γιατί καταργώντας το στοιχείο του δόλου από τη συμπεριφορά του 

παρενοχλούντος στην ουσία ακυρώνεται μία από τις προϋποθέσεις που πρέπει να 

συντρέχουν προκειμένου να στοιχειοθετηθούν οι αστικές και πειθαρχικές ευθύνες του δράστη 

δεδομένου ότι η σεξουαλική παρενόχληση πραγματοποιείται ακόμη και χωρίς να αποβλέπει 

στην απομείωση της αξιοπρέπειας του θύματος.72 Επειδή οι συμπεριφορές εμπίπτουν στις 

σεξουαλικές δραστηριότητες δεν μπορούν να αποτιμηθούν με σταθερά κριτήρια, γεγονός που 

μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες λύσεις, η ψύχραιμη άποψη της Οικονομικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής στο ζήτημα, ότι για την εκτίμηση των περιστατικών της σεξουαλικής παρενόχλησης 

θα πρέπει να λαμβάνεται ως μέτρο σύγκρισης ο μέσος άνθρωπος με τη μέση αντίληψη και 

αξιοπρέπεια, αποτελεί την πρόσφορη λύση 

δ) Τον όρο «σεξουαλική παρενόχληση». Ο ελληνικός όρος αποδίδει τον αγγλικό harassment73 

ή το γαλλικό harcelement. Οι όροι αυτοί όμως δίνουν την ψυχολογική διάσταση που έχει για 

το θύμα η έκθεσή του σε τέτοια συμπεριφορά τις καταλυτικές συνέπειες που έχει για την 

προσωπικότητά του η ταπείνωση, ο εξευτελισμός του. Ο όρος παρα- ενόχληση με τη χρήση 

της πρόθεσης παρά που σημαίνει τις παράπλευρες απώλειες μία ενόχλησης δεν αποδίδουν 

το βάρος αυτής της ανεπιθύμητης και στιγματιστικής συμπεριφοράς. Η συζήτηση για τον όρο 

και τον ορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης δεν είναι νέα αλλά παλαιά, έχει απασχολήσει 

τις ΗΠΑ και την Ευρώπη και αποτυπώνει πολιτισμικά χαρακτηριστικά αλλά και κοινωνικές 

αντιλήψεις που έχουν να κάνουν με θέματα ευρύτερου προβληματισμού όπως έμφυλες 

διαστάσεις και εργασιακές τάσεις. 

Παρά τις όποιες δυσκολίες στη μεταφορά της έννοιας και του πνεύματος της οδηγίας 2002/73 

στην εσωτερική έννομη τάξη ο Ν. 3488/06 συνιστά ένα καινοτόμο νομοθέτημα του οποίου το 

μέγεθος δεν μπορεί να μειωθεί από την καλόπιστη κριτική που έχει δεχθεί γιατί οριοθετεί και 

εννοιολογεί τη σεξουαλική παρενόχληση, ποινικοποιεί και απαξιώνει κάθε τέτοια 

συμπεριφορά, θεωρεί ότι αυτή αποτελεί διάκριση λόγω φύλου συμβάλλοντας αφενός στην 

άρση και καταπολέμηση τέτοιων συμπεριφορών αφετέρου στην προώθηση της αρχής της 

ίσης μεταχείρισης και την άρση στερεοτυπικών έμφυλων διαφοροποιήσεων. 

Η έννομη προστασία του θύματος περιλαμβάνει τις εξής προβλέψεις:  

                                                        
72 Περισσότερα σε Ι. Καμτσίδου, «Λογική και υπερευαισθησία: Ο νόμος για τη σεξουαλική παρενόχληση», Η 
Κυριακάτικη Αυγή, 24/9/2006. 
73 Για τον όρο sexual harassment αποδίδεται στην Καθ. Νομικής του Chicago Katharine Mackinnon που τον 
αναφέρει στο βιβλίο της “Sexual harassment of working women”, βλ. παρ. υποσ 154. 
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α) Αστικές Κυρώσεις.74 Ειδικότερα με το ν. 3384/06 η σεξουαλική παρενόχληση γεννά 

αντικειμενική ευθύνη σε βάρος του παρενοχλούντος και αποτελεί τη βάση αυτοτελούς αγωγής 

για αποζημίωση από αδικοπραξία (914 ΑΚ) η αξίωσή του μπορεί να καλύπτει κάθε θετική ή 

αποθετική ζημία (932 ΑΚ). Το αρ.16 παρ. 1 Ν.3384/06 το οποίο προβλέπει ότι «η παραβίαση 

της κατά τον παρόντα νόμο απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου γεννά, εκτός των 

άλλων, και αξίωση προς πλήρη αποζημίωση του θύματος, η οποία θα καλύπτει την υλική και 

ηθική βλάβη και κάθε θετική ή αποθετική ζημία» αποτελεί τη συμπλήρωση του βασικού 

μέτρου της προστασίας του εργαζόμενου που είναι η ακύρωση της παράνομης καταγγελίας 

συμβάσεως εργασίας. Ως εκ τούτου το θύμα μπορεί να ζητήσει την αναγνώριση της 

ακυρότητας της καταγγελίας και να αξιώσει αποζημίωση (για θετική και αποθετική ζημία) το 

ύψος της οποίας κρίνεται κατά περίπτωση.75 

β) Διοικητικές Κυρώσεις. Κατά το Ν. 3488/06 οι διοικητικές κυρώσεις προβλέπονται στο αρ. 

16 του Ν. 2939/1998. Ο εργαζόμενος που έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να 

καταγγείλει την συμπεριφορά αυτή και να καταφύγει στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας 

(ΣΕΠΕ) προκειμένου να επιβληθούν στον εργοδότη κυρώσεις οι οποίες μπορεί να έχουν τη 

μορφή προστίμου (από 1000-30000 ευρώ), προβλέποντας ακόμη είτε την προσωρινή διακοπή 

της λειτουργίας της επιχείρησης για διάστημα 3 ημερών είτε σε εξαιρετικές περιπτώσεις με 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας και την οριστική διακοπή της λειτουργίας της 

συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων του συνόλου της 

επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. 

γ) Πειθαρχικές Κυρώσεις. Το αρ.16 παρ. 3 του Ν. 3488/06 συμπληρώνει το άρθρο 107 παρ.1 

του υπαλληλικού Κώδικα και ο εργαζόμενος μπορεί να γνωστοποιήσει το περιστατικό στο 

αρμόδιο πειθαρχικό του όργανο, προκειμένου αυτό να προβεί στις δέουσες ενέργειες. 

                                                        
74 Το νομολογιακό υλικό είναι πενιχρό. Σημειώνουμε ενδεικτικά τις ακόλουθες αποφάσεις: τη με αρ. 5901/1946 
Πρωτ. Αθ. (Θέμις ΝΖ’ σελ. 420), τη με αρ. 231/1948/ Πρωτ. Θες/νίκης (ΕΕΔ 15, σελ. 640), τη με αρ. 716/1951 
Πρωτ. Θες/νίκης (ΕΕΔ 10, σελ. 792), τη με αρ. 13241/1953 Πρωτ. Αθ. (ΕΕΔ 13, σελ. 912), τη με αρ.2864/1957 
Πρωτ. Αθ. (ΕΕΔ 16 σελ. 544), τη με αρ. 745/1959 Πρωτ. Πειρ. (ΕΕΔ 18, σελ.425), τη με αρ. 941/1968  Πρωτ. 
Πειρ. (ΕΕΔ 27, σελ.883), τη με αρ. 3623/1997 ΜΠρωτΑθ. στην οποία για πρώτη φορά μνημονεύεται ο όρος 
σεξουαλική παρενόχληση κατά τα οριζόμενα στη Σύσταση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
προστασία της αξιοπρέπειας ανδρών και γυναικών κατά την εργασία www.ΝΟΜΟΣ.gr, τη με αρ. 5789/1998 
ΕφΑθ 5789/1998 www.dsa.gr, τη με αρ. 1655/1999 (ΕΕΔ 60/2001, σελ. 171), τη με αρ. 743/1999 ΜΠρωτΑθ 
www.dsa.gr, τη με αρ. 1765/1999 ΑΠ www.dsa.gr, 4937/2001 ΕφΑθ www.dsa.gr, τη με αρ. 957/2001 ΕφΘες/νίκης 
www.dsa.gr. Από το νομολογιακό υλικό δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα ότι η δικαίωση των θυμάτων είναι 
μάλλον ο κανόνας και ότι η δικαίωση αυτή είναι ασφαλέστερη όταν τα θύματα υποστηρίζονται από τα σωματεία 
στα οποία ανήκουν ή άλλους φορείς. Κατά συνέπεια για την καταπολέμηση του φαινομένου είναι σημαντική η 
υποστήριξη των θυμάτων προκειμένου να προσφύγουν στη δικαιοσύνη δεδομένου ότι οι υποθέσεις για 
σεξουαλική παρενόχληση  που φθάνουν στις αίθουσες των δικαστηρίων είναι λίγες εξαιτίας κυρίως του φόβου 
της απόλυσης και του στιγματισμού. Ως εκ τούτου η υποστήριξη των θυμάτων μέσω ειδικών διαδικασιών και 
φορέων θα συμβάλει στην ευχερέστερη αποκάλυψη φαινομένων σεξουαλικής παρενόχλησης. Περισσότερα για 
το νομολογιακό υλικό όπου η εξαντλητική παρουσίασή του αλλά και ο εύστοχος σχολιασμός του βλ. Α. 
Ζαχαροπούλου «Η Σεξουαλική Παρενόχληση στο χώρο εργασίας ως μορφή διάκρισης λόγω φύλου», 
αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία εις χείρας της γράφουσας, Αθήνα 2008, επίσης για τη νομολογία των ετών 
1946-1968 βλ. Χ. Γκούτου «Σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος μισθωτού», ΔΕΝ 2003, ιδία σελ. 198-200. 
75 Βλ. σχετικά νομολογία ΔΕΚ όπως υπόθεση Von Colson C- 14/83 1984,σελ. 1891. 
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δ) Ποινικές Κυρώσεις. Το θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης μπορεί να προστατευθεί με τις 

διατάξεις για την εξύβριση, την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και την ασέλγεια με 

κατάχρηση εξουσίας. Όμως η εξύβριση (361, 361 Α) ως έγκλημα που προσβάλλει με λόγο ή 

με έργο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο την τιμή του άλλου δεν ανταποκρίνεται στον 

εννοιολογικό προσδιορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης ως πράξης η οποία προσβάλλει 

την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ομοίως, η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας 

προϋποθέτει ασελγείς χειρονομίες και προτάσεις οι οποίες προσβάλλουν βάναυσα την 

αξιοπρέπεια άλλου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του. Η διάταξη αυτή καλύπτει αφενός 

ασελγείς χειρονομίες οι οποίες προϋποθέτουν σωματική επαφή του δράστη και του θύματος, 

αφετέρου προτάσεις ευθείες ή υποκρυπτόμενες76 οι οποίες προσβάλλουν βάναυσα τη 

γενετήσια αξιοπρέπεια του άλλου. Όμως, η διάταξη αυτή δεν καλύπτει μορφές της 

σεξουαλικής παρενόχλησης (όπως οι πιεστικές προτάσεις, οι απειλές κ.λπ.) οι οποίες δεν 

συνιστούν βάναυση προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Τέλος, η ασέλγεια με κατάχρηση 

εξουσίας προϋποθέτει ο δράστης της ασελγούς πράξης να είναι δημόσιος υπάλληλος και το 

θύμα να εξαρτάται υπηρεσιακά από αυτόν. Η έννοια της κατάχρησης είναι στη διάταξη αυτή 

ευρύτερη και προϋποθέτει αφενός ότι το θύμα είναι σε μειονεκτική θέση και αφετέρου ότι ο 

δράστης χρησιμοποιεί την εξουσία και τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της υπηρεσίας του. Από 

την ανάλυση των διατάξεων του Π.Κ. προκύπτει ότι αυτές «δεν αποδεικνύονται ικανές να 

καλύψουν πλήρως την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της πράξης της σεξουαλικής 

παρενόχλησης. Και αυτό γιατί είτε αναφέρονται γενικά σε φραστική προσβολή είτε απαιτούν 

σωματική επαφή ή προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις, είτε γιατί δεν συνδέουν 

αυτοτελώς τη σεξουαλική παρενόχληση με την προσβολή της γενετήσιας ή σεξουαλικής 

ελευθερίας και αξιοπρέπειας και επιπλέον δεν έχουν πεδίο  αναφοράς στον εργασιακό 

χώρο».77 

Το αρ.16 παρ.4 του Ν. 3488/06 προβλέπει την ποινικοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης 

συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου στην ποινική του 

διάσταση. Ειδικότερα ορίζει ότι «όποιος τελεί την πράξη του άρθρου 337 του Ποινικού 

Κώδικα, εκμεταλλευόμενος την εργασιακή θέση του παθόντος ή τη θέση του προσώπου που 

έχει ενταχθεί σε διαδικασία αναζήτησης θέσης εργασίας διώκεται κατ’ έγκληση και τιμωρείται 

με φυλάκιση από έξι (6) μήνες μέχρι τρία (3) έτη και με χρηματική ποινή τουλάχιστον (1.000) 

ευρώ». Το άρθρο 337 Π.Κ. περί προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας προβλέπει ότι 

«όποιος με ασελγείς χειρονομίες ή προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις προσβάλλει 

βάναυσα την αξιοπρέπεια άλλου στο επίπεδο της γενετήσιας ζωής του». Ως εκ τούτου το αρ. 

16 παρ. 4 του Ν. 3488/06 είναι ευρύτερο καθόσον ως σεξουαλική παρενόχληση κατά την εν 

λόγω διάταξη θεωρείται οποιασδήποτε μορφής ανεπιθύμητη συμπεριφορά όχι όμως μόνον η 

σωματική η οποία θα καλύπτονταν από το άρθρο 337 αλλά επίσης και η λεκτική ή μη λεκτική. 

Μάλιστα τα ερευνητικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι το εύρος και οι μορφές των 

συμπεριφορών που συνιστούν σεξουαλική παρενόχληση ποικίλλουν με τις λεκτικές πιέσεις, 

τον εκφοβισμό, τις φορτικές πιέσεις και τις απειλές να συνιστούν μερικά παραδείγματα. Από 
                                                        
76 Βλ. ΣυμβουλΠλΠειρ 331/92 ΠΧ ΛΒ 739 σε Μ. Μαργαρίτη «Ποινικός Κώδικας. Ερμηνεία-Εφαρμογή», εκδ. Α. 
Σάκκουλα, 2003, σελ.912 
77 Θ. Παπαθεοδώρου, κ.ά., ό.παρ. υποσ. 194 
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την άλλη η παραπομπή του αρ. 16 παρ. 4 του Ν. 3384/06 στο άρθρο 337 του Π.Κ. δημιουργεί 

ένα διαφορετικό, μικρότερης εμβέλειας ορισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης. Ως εκ τούτου 

φαίνεται στον ίδιο νόμο (3384/06) να προκύπτουν δύο ορισμοί για τη σεξουαλική 

παρενόχληση ένας του αρ. 3 παρ. δ και ένας του αρ. 16 παρ. 4. 

Η ποινικοποίηση της σεξουαλικής παρενόχλησης μέσω του άρθρου 337 στο οποίο 

παραπέμπει το αρ. 16 παρ. 4 του Ν. 3488/06 και το οποίο αφορά στο έννομο αγαθό της τιμής 

προϋποθέτει τη βάναυση προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Όμως, οι συμπεριφορές 

που μπορούν να συνιστούν σεξουαλική παρενόχληση δεν στοιχειοθετούν βάναυση προσβολή 

της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Εξάλλου, η παραπομπή στην έννοια της ασελγούς πράξης του 

αρ. 337 του Π.Κ. συναρτά τη σεξουαλική παρενόχληση με τις έννοιες κατά των ηθών γεγονός 

που απηχεί μάλλον κοινωνικές αντιλήψεις που σχετίζονται με την έμφυλη διάσταση της 

σεξουαλικής παρενόχλησης αποδεικνύοντας την αμηχανία του έλληνα νομοθέτη στη σαφή 

ρύθμιση αυτής της συμπεριφοράς.78 

Οι διατάξεις του ν. 3488/2006 καταργήθηκαν με το άρθρο 30 παρ. 3 του ν. 3896/2010 

«Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ Α  207/8.12.2010), με 

εξαίρεση την παρ. 7 του άρθρου 13 και τα άρθρα 21 και 23 αυτού. 

Ο ν. 3896/ 2010 «Εναρμόνιση  της κειμένης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες συναφείς διατάξεις» στο άρθρο 2 

ορίζει την «άμεση» και την «έμμεση» διάκριση ως εξής: 

α. «άμεση διάκριση» συντρέχει όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φύλου, μεταχείριση 

λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα υφίστατο ένα άλλο πρόσωπο 

σε ανάλογη κατάσταση, 

β. «έμμεση διάκριση» συντρέχει όταν μία εκ πρώτης άποψης ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή 

πρακτική ενδέχεται να θέσει σε μειονεκτική θέση πρόσωπα του ενός φύλου σε σύγκριση με 

πρόσωπα του άλλου φύλου, εκτός αν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική δικαιολογείται 

αντικειμενικά από ένα θεμιτό σκοπό και τα μέσα επίτευξης του σκοπού αυτού είναι πρόσφορα 

και αναγκαία, 

γ. «παρενόχληση» συντρέχει όταν εκδηλώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με το 

φύλο ενός προσώπου, με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του 

προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή 

επιθετικού περιβάλλοντος, 

δ. «σεξουαλική παρενόχληση» συντρέχει όταν εκδηλώνεται οποιαδήποτε μορφή 

ανεπιθύμητης λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού χαρακτήρα, με 

                                                        
78 Ανάλογα και σε Συνήγορος, τευχ. 56/2006, ΔΣΑ, σελ.36 επ. 
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σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως με τη 

δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3896/2010 παρ. 2 περ. α) «η παρενόχληση, η σεξουαλική, 

καθώς και οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση που οφείλεται στην ανοχή ή στην 

απόρριψη αυτής της συμπεριφοράς, συνιστούν διάκριση λόγω φύλου και απαγορεύονται.  

β) Διάκριση λόγω φύλου συνιστά, επίσης, οποιαδήποτε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση 

προσώπου που συνδέεται με αλλαγή φύλου. 

3. Η εντολή που ενέχει διάκριση εις βάρος ενός προσώπου λόγω φύλου συνιστά διάκριση 

κατά την έννοια του παρόντος νόμου. 

4. Συνιστά επίσης διάκριση κατά την έννοια του παρόντος νόμου η λιγότερο ευνοϊκή 

μεταχείριση γυναικών λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, στις περιπτώσεις των προεδρικών 

διαταγμάτων 176/1997 (ΦΕΚ 150 Α), 41/2003 (ΦΕΚ 44 Α) και του άρθρου 142 του ν. 

3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α). 

Ο ν. 3896/2010 προβλέπει αναφορικά με την έννομη προστασία των θυμάτων τα ακόλουθα: 

Έννομη προστασία (αρ. 22) «1. Κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι ζημιώθηκε από τη μη τήρηση 

των διατάξεων του παρόντος νόμου, ακόμη και αν έχει λήξει η σχέση, στο πλαίσιο της οποίας 

φέρεται ότι σημειώθηκε η διάκριση, έχει δικαίωμα δικαστικής  προστασίας, καθώς και 

δικαίωμα προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων 

των διαδικασιών διαμεσολάβησης από το φορέα του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Η 

άσκηση των δικαιωμάτων αυτών δεν επηρεάζει τις προβλεπόμενες προθεσμίες δικαστικής και 

διοικητικής προσφυγής. 2. Νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων που δικαιολογούν 

σχετικό έννομο συμφέρον μπορούν, κατόπιν συναίνεσης του θιγομένου από παραβάσεις του 

παρόντος νόμου, να ασκούν στο όνομα του προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών ή 

δικαστικών αρχών. Μπορούν επίσης να παρεμβαίνουν προς υπεράσπισή του ενώπιον των 

διοικητικών ή δικαστικών αρχών». 

Αστικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (αρ. 23) «1. Η παραβίαση της κατά τον παρόντα 

νόμο απαγόρευσης διακρίσεων λόγω φύλου γεννά, εκτός των άλλων, και αξίωση προς πλήρη 

αποζημίωση του θύματος, η οποία καλύπτει τη θετική και αποθετική ζημία, καθώς και την 

ηθική βλάβη». 

Στο άρθρο 663 του Κολ (εκδίκαση κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών) 

προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής: «6) όλες οι διαφορές μεταξύ ιδιωτών από την παραβίαση 

της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα 

εργασίας και απασχόλησης, όπως αυτή κατοχυρώνεται στην κείμενη νομοθεσία που 

ενσωμάτωσε την οδηγία 2006/54/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη. 2. Η παραβίαση της κατά τον 

παρόντα νόμο απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου από πρόσωπο που ενεργεί ως 
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εργοδότης ή από τον ασκούντα το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπρόσωπο ή προστεθέντα 

υπ΄αυτών, κατά τη σύναψη ή άρνηση σύναψης  εργασιακής σχέσης ή κατά της διάρκεια, 

λειτουργία, εξέλιξη, ή λύση αυτής συνιστά παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και κατά την 

έννοια του άρθρου 16 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄), για την οποία επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τα κριτήρια της 

παραγράφου 3 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 

107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α) προστίθεται περίπτωση 

κδ΄ ως εξής: «κδ) η παραβίαση της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία που ενσωμάτωσε την οδηγία 2006/54/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη». 

4. Στο άρθρο 337 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «Όποιος τελεί την 

πράξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εκμεταλλευόμενος την εργασιακή θέση του 

παθόντος ή τη θέση προσώπου που έχει ενταχθεί σε διαδικασία αναζήτησης θέσης εργασίας 

διώκεται κατ΄ έγκληση και τιμωρείται με φυλάκιση από έξι (6) μήνες μέχρι τρία (3) έτη και με 

χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων (1.000) ευρώ». 

Συνεπώς η «σεξουαλική παρενόχληση» ενσωματώθηκε στον Ποινικό Κώδικα στην νέα 

παράγραφο 5 του άρθρου 337 η οποία προστέθηκε με το ν. 3896/2010. Για την τέλεση του 

εγκλήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας απαιτείται να συντρέξουν οι 

εξής προϋποθέσεις: 

α) ασελγείς χειρονομίες ή προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις, β) βάναυση προσβολή 

δηλ  με ιδιαίτερα αγενή τρόπο της αξιοπρέπειας του θύματος στο επίπεδο της γενετήσιας ζωής 

του και γ) εκμετάλλευση εκ μέρους του δράστη της εργασιακής θέσης του παθόντος ή της 

θέσης προσώπου που έχει ενταχθεί σε διαδικασία αναζήτησης θέσης εργασίας. Η νέα 

ρύθμιση της σεξουαλικής παρενόχλησης με τη συμπερίληψη νέας παραγράφου 5 στο άρθρο 

337 του Ποινικού Κώδικα εξακολουθεί να δημιουργεί προβληματισμό στα εξής σημεία ως 

προς την αντιμετώπιση του εγκλήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας: 

1. Δε ρυθμίζει τις συχνότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης όπως την πρόταση για 

ασελγείς χειρονομίες η οποία δεν υπάγεται στο αρ. 337 παρ. 5  Π.Κ 

2. Δεν τιμωρεί τις ασελγείς πράξεις οι οποίες τελούνται με κατάχρηση εξουσίας είτε με τη  

μορφή της υπηρεσιακής σχέσης εξάρτησης είτε της ανάγκης για εύρεση εργασίας και οι 

οποίες σήμερα υπάγονται στα άρθρα 347 (παρά φύση ασέλγεια μεταξύ ανδρών) και 343 ΠΚ 

(ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας στα πλαίσια δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης) 

3. Προϋποθέτει «βάναυση» προσβολή της αξιοπρέπειας του θύματος κριτήριο αόριστο και 

γενικό το οποίο παραπέμπει σε προσωπικές αξιολογήσεις. 
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Για τη ρύθμιση της σεξουαλικής παρενόχλησης έχουν διατυπωθεί  έως σήμερα οι εξής  

προτάσεις σε επίπεδο νομοτεχνικό: 

α) Η εισαγωγή στο 19ο κεφάλαιο του Π.Κ. νέου άρθρου 337Α το οποίο έχει ως εξής «Όποιος/α 

εκμεταλλευόμενος/η μία σχέση εξάρτησης στο πλαίσιο εργασίας του/της, ασκεί σε άλλον/η, 

κατά τρόπο επαναλαμβανόμενο, φορτικές πιέσεις, διατυπώνει απειλές σχετικά με το 

εργασιακό καθεστώς αυτού/ής ή με την ικανοποίηση νομίμου δικαιώματός του/της ή με 

πρόθεση διαμορφώνει σε βάρος του/της άλλου/ης δυσμενείς εργασιακές συνθήκες, με σκοπό 

να τον/ην εξαναγκάσει σε πράξη ή ανοχή πράξεις ερωτικού περιεχομένου τιμωρείται με 

φυλάκισης μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή» ( Β. Αρτινοπούλου/ Θ. Παπαθεοδώρου «Η 

σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία», 2006, σελ. 89-90) 

β) Η τροποποίηση του άρθρου 343 ΠΚ με παράλληλη κατάργηση του 347 ΠΚ προκειμένου να 

συμπεριληφθούν στο 343 ΠΚ όλες οι μορφές σεξουαλικών εκβιασμών. Θα τιμωρείται κάθε 

ασελγής χειρονομία ή πρόταση για τέλεση ασελγών πράξεων ή χειρονομιών στο χώρο 

εργασίας, όταν προέρχονται από άτομα που μπορούν να επηρεάσουν την επαγγελματική 

πρόοδο του θύματος και τελούνται με κατάχρηση μιας σχέσης υπηρεσιακής εξάρτησης ή της 

ανάγκης του ατόμου να εργασθεί. Η τέλεση των ασελγών πράξεων θα συνιστά επιβαρυντική 

περίπτωση και το έγκλημα θα διώκεται κατ΄ έγκληση (Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου, Η 

σεξουαλική παρενόχληση στο ελληνικό ποινικό δίκαιο (Ν.3488/06), ΠοινΧρ 2007, ιδία σελ. 

581-582). 

γ) Η κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 337 και τυποποίηση νέας αυτοτελούς διάταξης η 

οποία θα ρυθμίζει το έγκλημα της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας η οποία θα 

έχει ως εξής: «1. Όποιος με ασελγείς χειρονομίες ή προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις 

προσβάλλει την αξιοπρέπεια άλλου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του, καταχρώμενος σχέση 

εξάρτησης στα πλαίσια οποιασδήποτε δημόσιας ή ιδιωτικής εργασιακής σχέσης του 

παθόντος να εργασθεί, τιμωρείται με φυλάκιση από έξι (6) μήνες έως τρία (3) έτη και με 

χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων (1.000) ευρώ. 

2. Όποιος τελεί ασελγείς πράξεις με πρόσωπο που βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης από αυτόν 

στα πλαίσια οποιασδήποτε δημόσιας ή ιδιωτικής εργασιακής σχέσης, καταχρώμενος τη 

σχέση αυτή ή την ανάγκη του ατόμου να εργασθεί, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός 

έτους  και χρηματική ποινή τουλάχιστον χιλίων (1.000) ευρώ. 

3. Όποιος προβαίνει σε προτάσεις που αφορούν ασελγείς χειρονομίες, όταν γίνονται στο 

χώρο εργασίας κατά τρόπο επαναλαμβανόμενο και δημιουργείται με τη συμπεριφορά αυτή 

εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό εργασιακό περιβάλλον στο 

πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη ή με χρηματική 

ποινή. (Πόρισμα της Ομάδας Διοίκησης Έργου με σκοπό την ολοκλήρωση της επεξεργασίας 

Σχεδίου Νόμου για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των γυναικών με αρ. ΔΙΔΚ/3435 απόφαση 

του Υπουργού Εσωτερικών- ΦΕΚ 253/ΥΟΔΔ/8-8-2011) 
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Συμπερασματικά, θα μπορούσε να διατυπωθεί η άποψη ότι η ρύθμιση του εγκλήματος της 

σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο με την παρ. 5 του άρθρου 337 δεν είναι 

επαρκής για να καλύψει όλο το εύρος των συμπεριφορών αλλά και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά (πχ. το στοιχείο της εξάρτησης) με τα οποία εκδηλώνεται. Ως εκ τούτου, 

χρειάζεται η εκ νέου τυποποίηση του εγκλήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο 

εργασίας με τη δημιουργία ενός νέου άρθρου του Π.Κ. το οποίο θα είναι σαφές και θα 

καλύπτει τα παραπάνω κενά.   

3.7.4. Ενδιάμεσα Συμπεράσματα 

Από την παραπάνω αναλυτική μελέτη της ισχύουσας ποινικής νομοθεσίας με γνώμονα την 

εμφυλοποίηση του δικαίου, ώστε να ανταποκρίνεται αφενός στα διεθνή και ευρωπαϊκά 

δεδομένα αφετέρου στις σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις συμπεραίνονται τα ακόλουθα: 

Α. σχετικά με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Ποινικό Κώδικα 

Διαπιστώνεται ότι υπάρχουν διατάξεις όπως η απατηλή επίτευξη συνουσίας (341 Π.Κ), η 

ακούσια απαγωγή με σκοπό το γάμο (327 Π.Κ), η εκούσια απαγωγή (328 Π.Κ), οι οποίες δε 

συνάδουν με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και θα έπρεπε να καταργηθούν. Από 

την άλλη μεριά παρατηρείται ότι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα όπως η εκμετάλλευση πόρνης 

ή η ασέλγεια μεταξύ αρρένων θα έπρεπε να τροποποιηθούν ώστε να παραλειφθούν κριτήρια 

τα οποία περιέχουν διάκριση λόγω φύλου. Επίσης, άλλες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα 

όπως η εγκατάλειψη εγκύου αρ. 359 θα έπρεπε να ταξινομηθούν διαφορετικά. Αναφορικά με 

το έγκλημα της σωματεμπορίας παρατηρείται ότι μετά την επικύρωση του Πρωτοκόλλου του 

Παλέρμο με το ν. 3875/2010 το νομικό πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου της 

σωματεμπορίας κρίνεται νομικά άρτιο. Τα προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί σχετικά με την 

παροχή προστασίας στα θύματα πριν το χαρακτηρισμό τους  ως θυμάτων επιλύονται αφού τα 

«θύματα» προστατεύονται πλέον πριν την άσκηση της ποινικής δίωξης. Όμως, απαιτείται η 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου τόσο σε επίπεδο γρηγορότερης απονομής της 

ποινικής δικαιοσύνης όσο και σε επίπεδο αρωγής και προστασίας των θυμάτων.  Για το 

σκοπό αυτό πρέπει να ενδυναμωθεί η κοινωνική πολιτική σε επίπεδο εκπαίδευσης 

επιστημόνων αλλά και να ενισχυθούν οι δομές που υποδέχονται και προστατεύουν τα 

θύματα. Το κυριότερο βάρος πρέπει να δοθεί στην ίδρυση μηχανισμού (Παρατηρητηρίου) που 

θα καταγράφει το φαινόμενο, θα παρακολουθεί τα θύματα και την πορεία των υποθέσεών 

τους. Τέλος, αναφορικά με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στον Ποινικό Κώδικα και 

αφορούν εγκλήματα σχετικά με το εκκλησιαστικό αξίωμα αλλά και την στρατιωτική υπηρεσία 

οι διατάξεις αυτές παρόλο που εν τοις πράγμασι αφορούν μόνον άνδρες δεν αποκλείουν τις 

γυναίκες και ως εκ τούτου δεν συνιστούν παραβιάσεις λόγω διακρίσεων στη βάση του φύλου. 

Β.  Ο ν. 3500/06 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» 

Ο ν. 3500/06 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις» ήταν ένα 

σημαντικό νομοθέτημα με σημαντική συμβολική αξία για την καταπολέμηση της 
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ενδοοικογενειακής βίας. Παρά τις νομικές του πλημμέλειες οι οποίες αφορούν κυρίως τη 

διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης και τους όρους εφαρμογής της, ο νόμος απετέλεσε 

σταθμό για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Σήμερα απαιτείται η ενδοοικογενειακή 

βία να συμπεριληφθεί και να αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου νομοθετήματος το οποίο θα 

ρυθμίζει τη Βία κατά των γυναικών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Το 

νομοθέτημα αυτό θα έχει έμφυλη διάσταση αναγνωρίζοντας ότι η βία κατά των γυναικών 

αποτελεί ζήτημα με σημαντικές διαστάσεις  σε επίπεδο ισότητας των φύλων και διακρίσεων  

λόγω φύλου. Θα πρέπει να ακολουθεί τα ευρωπαϊκά δεδομένα και να εναρμονίζεται με τα 

συμπεράσματα της Ομάδας που επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της Βίας 

κατά των γυναικών (www.isotita.gr). Επιπλέον, πρέπει να προβλέπει μηχανισμό 

παρακολούθησης της εφαρμογής του νόμου προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα 

της εφαρμογής. Εκτός των παραπάνω ο νόμος πρέπει να προβλέπει διαδικασίες ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης του κοινού και κυρίως τη λειτουργία, την αναβάθμιση και το 

συντονισμό των δομών υποστήριξης δράστη, θύματος και των παιδιών αυτών. 

Γ΄. Η ρύθμιση του εγκλήματος της σεξουαλική παρενόχλησης στο χώρο εργασίας 

Η ρύθμιση του εγκλήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο με την παρ. 

5 του άρθρου 337 δεν είναι επαρκής για να καλύψει όλο το εύρος των συμπεριφορών αλλά 

και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (πχ. το στοιχείο της εξάρτησης) με τα οποία εκδηλώνεται. Ως 

εκ τούτου, χρειάζεται η εκ νέου τυποποίηση του εγκλήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης 

στο χώρο εργασίας με τη δημιουργία ενός νέου άρθρου του Π.Κ. το οποίο θα είναι σαφές και 

θα καλύπτει τα παραπάνω κενά.   
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3.8. Κώδικας ελληνικής ιθαγένειας – μεταναστευτική πολιτική 

Στις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ή σε διατάξεις που σχετίζονται με τη 

μεταναστευτική πολιτική, η διάσταση του φύλου εμφανίζεται είτε άμεσα είτε έμμεσα. Άμεση 

αναφορά στο φύλο καταγράφεται στις διατάξεις του Κώδικα Ιθαγένειας που αφορούν την 

κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα ελληνίδας μητέρας ή έλληνα πατέρα που είχαν 

γεννηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 1250/1982 (με τον οποίο εισήχθη στο εσωτερικό 

δίκαιο ο θεσμός του πολιτικού γάμου και ο ν. 1438/1984 με τον οποίο η συνταγματική αρχή 

της ισότητας ανδρών – γυναικών εισήχθη και στα θέματα του δικαίου της ιθαγένειας [αρθ 14 

παρ 1&2 ΚΕΙ]) ή τη δυνατότητα αποποίησης της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπή η οποία 

την είχε αποκτήσει υποχρεωτικά λόγω γάμου [αρ. 21 ΚΕΙ], οι διατάξεις που αφορούν τη 

χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σε μητέρες [αρ. 1 & 4 του ν. 3454/2006 και αρ. 63 παρ. 1, 

3, 4 ν. 1892/1990], η αποφυγή διακρίσεων λόγω φύλου [αρ. 66 ν. 3386/2005]. Έμμεση 

αναφορά στο φύλο καταγράφεται στις διατάξεις του ν. 3386/2005 που αφορούν τη χορήγηση 

άδειας διαμονής σε θύματα εμπορίας ανθρώπων και ενδοοικογενειακής βίας [αρ. 47& 60 ν. 

3386/2005] είτε σε συζύγους αλλοδαπών στους οποίους επιτρέπεται η πολυγαμία [αρ. 54 ν. 

3386/2005].          

3.8.1. Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας 

Η διάταξη του άρθρου 14 παρ 1κ2 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας [ΚΕΙ] ρυθμίζει το 

πρόβλημα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα ελληνίδας μητέρας ή έλληνα πατέρα 

που είχαν γεννηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 1250/1982 με τον οποίο εισήχθη στο 

εσωτερικό δίκαιο ο θεσμός του πολιτικού γάμου και αφετέρου ο ν. 1438/1984 με τον οποίο η 

συνταγματική αρχή της ισότητας ανδρών – γυναικών εισήχθη και στα θέματα του δικαίου της 

ιθαγένειας.  Το προϊσχύσαν δίκαιο αφενός δεν επέτρεπε την κτήση ιθαγένειας με τη γέννηση 

από ελληνίδα και δεν θεωρούσε υποστατούς τους γάμους των ελλήνων που είχαν τελεστεί στο 

εξωτερικό με τον τύπο που προέβλεπε η νομοθεσία του τόπου τέλεσης του γάμου και όχι με 

τον τύπο που προέβλεπε το ορθόδοξο δόγμα. Συνεπώς, τα τέκνα που γεννιόταν στο πλαίσιο 

τέτοιου γάμου δεν αποκτούσαν την ελληνική ιθαγένεια καθώς προϋπόθεση κτήσης της 

ιθαγένειας λόγω γέννησης σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ιθαγένειας διαχρονικά είναι η 

γέννηση του τέκνου στο πλαίσιο υποστατού γάμου. Η διατύπωση της συγκεκριμένης διάταξης 

δεν θέτει ζήτημα διάκρισης λόγω φύλου, καθώς επιχειρεί αφενός να ρυθμίσει τον τρόπο 

κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης με τρόπο που είναι συμβατός με την αρχή της 

ισότητας των φύλων επανορθώνοντας την προηγούμενη ρύθμιση που εισήγαγε διακρίσεις 

[αρ. 14 παρ. 1], αφετέρου η αναφορά μόνο στο ένα φύλο [πατέρας] στη διάταξη του αρ. 14 

παρ. 2 οφείλεται στο ότι μετά τη θέσπιση του ν. 1438/1984 η οποία επέκτεινε αναδρομικά την 

κτήση ελληνικής ιθαγένειας στα τέκνα των ελληνίδων που είχαν παντρευτεί αλλοδαπούς, η 

μόνη κατηγορία τέκνων που είχε πρακτικά πρόβλημα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ήταν τα 

τέκνα ελλήνων πατέρων ο γάμος των οποίων θεωρούνταν ανυπόστατος σύμφωνα με το 

ελληνικό δίκαιο. Ωστόσο οι διατάξεις αυτές θέτουν ένα ζήτημα συμβατότητας με τη νομολογία 
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του ΕΔΔΑ καθώς διακρίνουν ανάμεσα σε τέκνα γεννημένα εντός γάμου και τέκνα γεννημένα 

εκτός γάμου, επιτρέποντας την κτήση της ιθαγένειας μόνο για την πρώτη κατηγορία, διάκριση 

η οπoία κρίθηκε ως αντίθετη με την ΕΣΔΑ στην υπόθεση Genoveze v Malta [no application 

53124/09] 

Όσον αφορά τη διάταξη του άρθρου 21 του ΚΕΙ πρόκειται για διάταξη που αφορά πρακτικά τις 

αλλοδαπές γυναίκες οι οποίες πριν την ισχύ του ν. 1438/1984 αποκτούσαν υποχρεωτικά την 

ιθαγένεια του έλληνα συζύγου μετά το γάμο. Καθώς το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς 

εισήγαγε διακρίσεις σε βάρος των γυναικών η διατύπωση της διάταξης η οποία επιχειρεί να 

επανορθώσει την προηγούμενη διακριτική μεταχείριση δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική.  

 

3.8.2. Διατάξεις που αφορούν την μεταναστευτική πολιτική 

Στις διατάξεις αυτές όπως αναφέρθηκε ανωτέρω υπάρχουν διατάξεις στις οποίες γίνεται 

απευθείας αναφορά στο ένα φύλο όπως είναι οι διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση των 

προνοιακών επιδομάτων, και συνεπώς προτείνεται η τροποποίηση τους. Επιπλέον η Εφάπαξ 

παροχή που χορηγείται σε τρίτεκνες μητέρες [άρθ 1&4 του ν.3454/2006] θέτει και ένα ζήτημα 

έμμεσης διάκρισης σε βάρος των αλλοδαπών γυναικών καθώς ως προϋπόθεση χορήγησης 

της είναι η ελληνική ιθαγένεια, η ιδιότητα της ομογενούς ή η ιδιότητα του πολίτη της Ε.Ε, 

προϋπόθεση η οποία έχει κριθεί από τη νομολογία του ΕΔΔΑ ως αντίθετη στην ΕΣΔΑ 

[υπόθεση Ζεϋμπεκ κατά Ελλάδας] σε σχέση με τη χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων. Οι 

αντίστοιχες ρυθμίσεις του ν. 1892/1990 μετά από πρόσφατη τροποποίηση τους με το ν. 

3918/2011 αρθ 43παρ 1&2 δεν θέτουν πλέον ανάλογα ζητήματα. 

Οι διατάξεις στις οποίες η διάσταση του φύλου εμφανίζεται έμμεσα δεν θέτουν ζητήματα 

νομικών πλημμελειών.          
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3.9. Νομοθεσία για την Ελληνίδα αγρότισσα 

Ο αγροτικός τομέας απετέλεσε ιστορικά σημαντικό τμήμα της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου 

ότι μέχρι πολύ πρόσφατα (δεκαετία 1970) ο αγροτικός πληθυσμός αποτελούσε έως το 60% 

του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας. Είναι αυτονόητο ότι και ο τομέας αυτός έτυχε νομικής 

ρύθμισης σε πολλές πτυχές του. Τα σχετικά νομοθετήματα δεν απέκτησαν κάποια 

συστηματική μορφή, υπό την έννοια της συγκέντρωσής τους σε ενιαίο νομικό κείμενο, κυρίως 

γιατί ρύθμιζαν διαφορετικές διαστάσεις του συγκεκριμένου τομέα. Αξίζει να αναφερθεί ότι σε 

βάσεις δεδομένων εμφανίζεται «αγροτικός κώδικας» χωρίς, όμως, αυτός ν’ αποτελεί κάποια 

συστηματική κωδικοποίηση, αλλά απλή παράθεση ξεχωριστών νομοθετημάτων υπό κοινό 

τίτλο προς διευκόλυνση του ερευνητή. 

Όπως αναφέρθηκε, η νομοθεσία για τον αγροτικό τομέα αφορά σε πολλές διαστάσεις του.  

Σημαντικά θέματα συναντά κανείς σε γενικά νομοθετήματα, όπως, π.χ., στον Αστικό Κώδικα, 

όπου ρυθμίζονται είτε ειδικά ζητήματα του αγροτικού τομέα, όπως οι αγροτικές μισθωτικές 

συμβάσεις (αγρομίσθωση, επίμορτη αγροληψία) είτε γενικότερα άλλα ζητήματα με άμεση 

επιρροή σ’ αυτόν (π.χ., γειτονικό δίκαιο, δουλεία οδού και υδρεύσεως κ.ο.κ.).  Σε μια σειρά 

άλλων θεμάτων υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις, όπως π.χ., στον αναδασμό της αγροτικής γης, 

στις αγροτικές ασφαλίσεις, στην εμπορία και διάθεση αγροτικών προϊόντων κ.ο.κ. 

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Στο συγκεκριμένο θέμα ο 

νομοθέτης επιδεικνύει έντονη παρεμβατική διάθεση με αλλεπάλληλη σειρά νόμων ξεκινώντας 

από το 1979 και φθάνοντας ως το 2011 με τον τελευταίο νόμο 4015/2011.  Επίσης, μετά την 

ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ (και ήδη Ευρωπαϊκή Ένωση) υπάρχει νομοθεσία 

εναρμόνισης με θέματα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και επίτευξης στόχων και επιδιώξεών 

της, όπως το Πρόγραμμα Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών ή η δημιουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ 

(παρεμβατικός οργανισμός). 

Η διάσταση του φύλου δεν φαίνεται να διαδραματίζει ρόλο στη νομοθεσία για τον αγροτικό 

τομέα.  Σε κανένα σημείο της αγροτικής νομοθεσίας (με ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως θα δούμε 

παρακάτω) δεν υπάρχει είτε άμεση είτε έμμεση διάκριση με βάση το φύλο.  Παραδείγματος 

χάρη, κάθε φορά που ο νομοθέτης ήθελε να δώσει κάποιον ορισμό στην έννοια «αγρότης» 

βασιζόταν στο χρόνο ενασχόλησης με το αγροτικό επάγγελμα και στο εισόδημα που 

προερχόταν από το επάγγελμα αυτό χωρίς έμφυλη διάσταση. Ακόμα και όταν στον Αστικό 

Κώδικα προβλεπόταν (έως την τροποποίηση του Οικογενειακού Δικαίου το 1983) ότι ο άνδρας 

είναι η κεφαλή της οικογένειας, στον σχετικό νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς (Ν 

921/1979) δεν υπήρχε διάκριση με βάση το φύλο σε σχέση με τη δυνατότητα κάποιου να γίνει 

μέλος ενός συνεταιρισμού. Θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι η αγροτική νομοθεσία σε 

θέματα φύλου ήταν προοδευτική σε σχέση με άλλους τομείς νομοθεσίας.   
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Εξετάστηκαν όλοι οι τομείς δικαίου και οι διατάξεις που εντοπίστηκαν αφορούν στους 

αγροτικούς συνεταιρισμούς, σε θέματα εργατικού δικαίου καθώς και σε θέματα διοικητικού 

δικαίου.   

3.9.1. Αξιολόγηση νομοθεσίας  

1) Το άρθρο 18§3 του Ν 4015/2011, που αφορά, μεταξύ άλλων τους αγροτικούς 

συνεταιρισμούς, περιέχει ευνοϊκή πρόβλεψη για τους γυναικείους συνεταιρισμούς σε 

σύγκριση με τους υπόλοιπους αγροτικούς συνεταιρισμούς.  Οι γυναικείοι συνεταιρισμοί, αν 

δεν μετατραπούν σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις ή συγχωνευθούν με άλλους 

συνεταιρισμούς, συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000 και 

δεν υποχρεούνται σε προσαρμογή του συνεταιριστικού τους κεφαλαίου στο κατώτατο ποσό 

των 30.000 ευρώ, που προβλέπει ο νόμος για τους υπόλοιπους συνεταιρισμούς.  

Η διάταξη αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως διάκριση λόγω φύλου υπέρ των γυναικών, 

θεωρούμε, όμως, ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα.  Η διάταξη δεν παραβιάζει τη συνταγματική 

αρχή της ισότητας καθώς επίσης και το δίκαιο της ΕΕ.  Πρώτον, η εξαίρεση προβλέπεται για 

συγκεκριμένο είδος συνεταιρισμού και όχι για τις γυναίκες-μέλη του.  Υπενθυμίζουμε ότι οι 

γυναίκες συμμετέχουν ισότιμα με τους άνδρες στα υπόλοιπα είδη αγροτικών συνεταιρισμών 

(π.χ., γαλακτοκομικούς, ελαιοπαραγωγικούς κ.ο.κ.), στους οποίους δεν εφαρμόζεται η εν λόγω 

εξαίρεση. Επίσης, στους γυναικείους συνεταιρισμούς απασχολούνται άνδρες ως εργαζόμενοι.  

Ο λόγος της εξαίρεσης συνίσταται στο γεγονός ότι οι γυναικείοι συνεταιρισμοί, κατά κανόνα, 

έχουν ιδρυθεί σε μειονεκτικές περιοχές που μαστίζονται από ανεργία και χαμηλά εισοδήματα 

και στόχος τους είναι η μερική απασχόληση των γυναικών ενός χωριού και η απόκτηση ενός 

συμπληρωματικού εισοδήματος που θα αυξήσει το οικογενειακό εισόδημα.  Τέλος, ο αριθμός 

των γυναικείων συνεταιρισμών είναι μικρός, άρα δεν επηρεάζει τις συνθήκες του 

ανταγωνισμού.  

2) Το άρθρο 2§7, Ν 3227/2004 εισάγει διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου, δεδομένου ότι 

επιφυλάσσει στις αγρότισσες ευνοϊκότερη συμπεριφορά σε σχέση με τους άντρες-αγρότες.  

Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή η διάταξη ελέγχεται και από πλευράς ελληνικού Συντάγματος 

(αρχή ισότητας) αλλά και από πλευράς δικαίου της ΕΕ (διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου, 

σχετικά Υπόθεση Εβρενόπουλος). Πρέπει, όμως, να διευκρινιστεί ότι διατάξεις όπως η 

παρούσα αποτελούν πάγια τακτική του Έλληνα νομοθέτη.  Συγκεκριμένα, όταν προβλέπεται 

κάποιο ευνοϊκό μέτρο σε σχέση με τα τέκνα μιας οικογένειας, η όποια ευνοϊκή συμπεριφορά 

επιφυλάσσεται για την μητέρα και όχι τον πατέρα του τέκνου.  Πρόσφατο παράδειγμα, το 

επίδομα τριτεκνίας που χορηγείτο από τον ΟΓΑ στις τρίτεκνες μητέρες.  Συνεπώς, η 

συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά σε συγκεκριμένη ευνοϊκή πρόβλεψη για τις αγρότισσες ως 

επαγγελματίες αλλά ως μητέρες.  Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη 

πρέπει να εφαρμόζεται είτε και στους δύο συζύγους είτε στον ένα εξ αυτών χωρίς να υπάρχει 

διάσταση φύλου. 
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3) Οι υπόλοιπες διατάξεις αφορούν σε θέματα διοικητικής διάρθρωσης και, κυρίως, 

κατανομής αρμοδιοτήτων σε επίπεδο υπουργείου ή τοπικής αυτοδιοίκησης με συγκεκριμένες 

προβλέψεις για δραστηριότητες υπέρ των αγροτισσών. Οι διατάξεις αυτές εισάγουν διακριτική 

μεταχείριση λόγω φύλου, καθότι οι όποιες δραστηριότητες δεν αφορούν στους άνδρες-

αγρότες, αλλά προβλέπονται αποκλειστικά για τις γυναίκες-αγρότισσες.   

Η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση, αν και εκ πρώτης όψεως είναι διακριτική, δικαιολογείται από τα 

κοινωνικά δεδομένα της Ελλάδας.  Μέχρι πολύ πρόσφατα, ακόμα και έως σήμερα, ο άνδρας-

αγρότης θεωρούνταν ο αρχηγός της οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης με αποτέλεσμα η 

γυναίκα-αγρότισσα, μολονότι στις περισσότερες περιπτώσεις συνέβαλλε ουσιαστικά στις 

αγροτικές εργασίες και στην παραγωγή εισοδήματος, να θεωρείται ως απλός 

συμπληρωματικός παράγοντας της οικογενειακής παραγωγής.  Τούτων δοθέντων, η γυναίκα-

αγρότισσα ήταν αποκλεισμένη από τις επιχειρηματικές και συλλογικές δραστηριότητες του 

τομέα (π.χ., μέλος σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, επιμορφωτικά προγράμματα, επιδοτούμενες 

δραστηριότητες).  Συνεπώς, οι ως άνω διατάξεις στοχεύουν κυρίως στο να καλύψουν το κενό 

και να επιφέρουν την ουσιαστική ισότητα των δύο φύλων στον αγροτικό τομέα και όχι στη 

δημιουργία διακρίσεων λόγω φύλου.  Είναι, άλλωστε, ενδεικτικό ότι κάποιες από τις 

δραστηριότητες αυτές προβλέπονται και για τους νέους αγρότες, άρα η προσπάθεια 

επικεντρώνεται σε θεωρούμενες «μειονεκτικές ομάδες πληθυσμού» με στόχο την κάλυψη του 

ελλείμματος ενημέρωσης και την εξισορρόπηση των πλεονεκτημάτων μεταξύ ομοίων 

περιπτώσεων (κατ’ επάγγελμα αγροτών).  

Εν κατακλείδι, πέραν των όσων διευκρινίστηκαν παραπάνω, από πλευράς κανόνων δικαίου, 

η ελληνική νομοθεσία στον αγροτικό τομέα, σε γενικές γραμμές, δεν περιλαμβάνει διατάξεις 

που φανερώνουν διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου. Οι θετικές δράσεις υπέρ των 

αγροτισσών θεωρούμε ότι αποτελούν προσπάθεια εξισορρόπησης και όχι διακριτική 

μεταχείριση.  Εκείνο που θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα ήταν να καταστεί εφικτό 

μέσω μιας στοχευμένης και ουσιαστικής έρευνας να διαπιστωθεί αν όντως εφαρμόζονται τα 

προβλεπόμενα στις ως άνω διατάξεις ή αν πρόκειται για ένα απλό ευχολόγιο, το οποίο 

χρησίμευσε απλώς για τη συμπλήρωση ενός κειμένου. 
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3.10. Κοινωνική Ασφάλιση 

Το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης περιλαμβάνει τους κανόνες που έχουν σκοπό την οργάνωση 

και διοίκηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, την υπαγωγή στην ασφάλιση των διάφορων 

κοινωνικών ομάδων, την υποχρέωση καταβολής εισφορών και το δικαίωμα λήψης παροχών 

με την έλευση των νομοθετικά οριζόμενων κινδύνων (γήρας, ασθένεια, μητρότητα, αναπηρία 

κλπ), και την επίλυση των σχετικών διαφορών μεταξύ των ασφαλισμένων και των φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης. Από την ίδια τη φύση του, ο συγκεκριμένος κλάδος δικαίου ρυθμίζει 

αρκετά ζητήματα τα οποία έχουν έμφυλη διάσταση, όπως παροχές και προνόμια που 

σχετίζονται με τη μητρότητα και την ιδιότητα του γονέα κλπ. Παρά τις αλλεπάλληλες 

τροποποιήσεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας κατά τα τελευταία χρόνια, πολλές από 

τις οποίες στόχευαν στην επίτευξη της τυπικής ισότητας μεταξύ των δυο φύλων, από την 

επισκόπηση και αξιολόγηση της σχετικής νομοθεσίας εντοπίζονται ακόμη αρκετές 

περιπτώσεις ανισοτήτων που διατηρούνται στην κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, οι οποίες 

παρουσιάζονται κατωτέρω: 

 Μη επέκταση στους πατέρες των διατάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί πρόωρης 

συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων 

Με κριτήριο την ουσιαστική ισότητα, τα μέτρα που αναφέρονται στην ανατροφή των παιδιών, 

υπερβαίνουν κάθε αυστηρά βιολογική λειτουργία. Τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να είναι έμφυλα, 

αφού σήμερα έχουν αναγνωριστεί οι κοινωνικοί ρόλοι του πατέρα και της μητέρας. Η άνιση 

κατανομή ανάμεσα στους γονείς της φροντίδας των παιδιών αποτελεί βασική πηγή 

ανισοτήτων και διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Οι διατάξεις περί πρόωρης 

συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ, στο 50ος έτος της ηλικίας των μητέρων ανήλικων τέκνων δεν 

αφορούν τον πατέρα ανήλικου τέκνου. Οι διατάξεις αυτές έχουν πλέον μεταβατικό χαρακτήρα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 17 του ν. 3863/10, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μητέρων 

ανηλίκων τέκνων ασφαλισμένων σε κλάδους κύριας ασφάλισης σύνταξης στο ΙΚΑ, στα ειδικά 

Ταμεία, καθώς και στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αυξάνονται σταδιακά. Το 2013 αποτελεί κατάληξη της 

αλματώδους αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης. Διατηρείται μόνο η δυνατότητα μειωμένης 

σύνταξης στο 60ο έτος για τις γυναίκες. Οι πατέρες υπεισέρχονται στο δικαίωμα, εφόσον είναι 

χήροι με ανήλικα παιδιά. 

Αντίθετα, στους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπεται επέκταση και στους πατέρες με ανήλικα 

παιδιά της αντίστοιχης δυνατότητας των γυναικών για συνταξιοδότηση με 25 χρόνια 

υπηρεσίας. Στο πλαίσιο της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και 

γυναικών στο Δημόσιο παρέχεται η δυνατότητα στους άνδρες υπαλλήλους που θεμελιώνουν 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και μετά, έχοντας κατά το χρόνο της θεμελίωσης 

ανήλικο παιδί να συνταξιοδοτούνται με το ίδιο ηλικιακό όριο που ισχύει και για τις γυναίκες 

υπαλλήλους μητέρες ανηλίκων παιδιών (άρθρο 6 παρ. 2βα και ββ ν. 3865/2010). 

Πρόσφατα, η νομολογία τοποθετήθηκε αδικαιολόγητα αρνητικά απέναντι στη δυνατότητα 

επέκτασης. Το ΣτΕ επανήλθε πρόσφατα σε παλαιότερη νομολογία του που τασσόταν κατά της 
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επέκτασης (ΣτΕ 1580/10 Ολομ., ΕΔΚΑ ΝΒ’, σελ. 497). Η αποκατάσταση της ισότητας πρέπει 

να γίνει σε κάθε περίπτωση με επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης σε όσους αδικαιολόγητα 

παραλείφθηκαν. Με αυτό τον τρόπο, καθιερώνεται ενιαίο καθεστώς για όλους τους 

ασφαλισμένους που βρίσκονται κάτω από παρόμοιες συνθήκες. 

 Μη επέκταση στους πατέρες των διατάξεων των ειδικών ταμείων και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

περί πρόωρης συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων 

Ο ν. 3863/10 προβλέπει αύξηση των ορίων ηλικίας για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων Ειδικών 

Ταμείων (ενταχθέντων στο ΙΚΑ) (άρθρο 10 παρ. 17 α). Από το 1/1/2013 προβλέπεται μόνο 

συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων με μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ου έτους 

ηλικίας. Οι διατάξεις περί πρόωρης συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων συνιστούν 

απόκλιση από την αρχή της ισότητας των φύλων, γιατί δεν επεκτείνονται και στους άνδρες 

ασφαλισμένους. Το ίδιο ισχύει και για τις μητέρες ασφαλισμένες του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 

 Η εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 11 του ν.3865/10 στους πατέρες με ανήλικα ή ανίκανα 

παιδιά έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας των φύλων 

Με τις διατάξεις του ν. 3865/10 θεσπίστηκαν ενιαίες τυπικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 

για πατέρες και γυναίκες με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 

11 του ίδιου νόμου τέθηκε περιορισμός ως προς την εφαρμογή των διατάξεων που εξισώνει τα 

δύο φύλα (άρθρο 56 παρ. 1 Π.Δ. 169/07). Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 11, οι 

διατάξεις των 1 έως 9 δεν έχουν εφαρμογή για όσα πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτές θα 

έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31η Δεκ. 2010. Έτσι, η εφαρμογή της διάταξης 

μπορεί να οδηγήσει έναν πατέρα ο οποίος με το νέο νόμο 3865/2010 θα αποκτούσε δικαίωμα 

σε πλήρη σύνταξη, τελικά να περιορίζεται σε μια μειωμένη σύνταξη, γιατί έχει θεμελιώσει 

δικαίωμα μέχρι 31.12.2012. Επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί η περίπτωση αυτή άνισης 

μεταχείρισης σε βάρος των ανδρών (βλ. Συνήγορος του Πολίτη, 31 Μαρτίου 2011). 

 Τα πρόσωπα που συνάπτουν σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης δεν εμπίπτουν στα 

μέλη οικογένειας, όπως προσδιορίζονται από την ασφαλιστική νομοθεσία 

Ο ν. 3719/08 που καθιερώνει το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης δεν αναφέρεται στην 

ασφαλιστική προστασία. Σύμφωνα με ερμηνεία που γίνεται δεκτή από τους ασφαλιστικούς 

φορείς, δεν είναι δυνατή η επέκταση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, αφού αποκλείεται η 

διασταλτική ερμηνεία (ΝΣΚ Γνμδ 258/10, ΕΔΚΑ ΝΒ’, σελ. 600). Με τον τρόπο αυτό, 

προσβάλλεται η ουσιαστική ισότητα των φύλων καθώς η γυναίκα βρίσκεται σε μειονεκτικότερη 

θέση σε σχέση με τον άνδρα. Συνήθως σε μια οικογένεια που ιδρύεται με γάμο ή με σύμφωνο 

ελεύθερης συμβίωσης, η γυναίκα είναι εκείνη που αναλαμβάνει, σε μια εσωτερική κατανομή 

καθηκόντων, την οικιακή εργασία και την ανατροφή των παιδιών.   

 Παραμένει νομοθετικά αδιευκρίνιστη και ασαφής η έννοια του επαγγελματικού 

συστήματος 
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Ο ν. 3896/10 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (Εναρμόνιση της κείμενης 

νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις) δεν διασαφηνίζει την έννοια του 

επαγγελματικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και επομένως δημιουργεί 

προβλήματα στην εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στα συστήματα αυτά. Ο ν. 

3896/10 απλώς αντιγράφει τα σχετικά άρθρα της Κωδικοποιητικής Οδηγίας, χωρίς να 

διευκρινίζει ποια συστήματα θεωρούνται στην Ελλάδα επαγγελματικά 79. Η διατηρούμενη από 

το ν. 3896/10 εννοιολογική σύγχυση καθιστά τη συμμόρφωση προς την κωδικοποιητική 

Οδηγία προβληματική και ατελή. 

 Η ασφαλιστική μεταχείριση των ατυπικών μορφών απασχόλησης 

Οι νέες μορφές απασχόλησης (μερική απασχόληση, κ.α.) συνιστούν χαμηλής ποιότητας 

απασχόληση που πλήττει, κατά κύριο λόγο, τις γυναίκες. Η μη προσαρμογή του ισχύοντος 

συστήματος που οικοδομήθηκε με βάση το πρότυπο της πλήρους και σταθερής απασχόλησης 

στις νέες μορφές έχει ως αποτέλεσμα τη δυσμενή ασφαλιστική μεταχείριση όσων 

απασχολούνται σε αυτές και κατ’ επέκταση των γυναικών. Έτσι, οι απασχολούμενοι στις νέες 

αυτές μορφές αδυνατούν να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη 

θεμελίωση δικαιώματος στις διάφορες παροχές ή θεμελιώνουν δικαίωμα σε πολύ χαμηλότερα 

ποσά. Για την αποκατάσταση την ουσιαστικής ισότητας, απαιτείται η λήψη διορθωτικών 

μέτρων. 

Επιβάλλεται η διόρθωση των ρυθμίσεων του εργατικού δικαίου από την κοινωνική ασφάλιση. 

Κι αυτό καθίσταται δυνατό με την κατάλληλη προσαρμογή της. Έτσι, οι μειονεξίες της μερικής 

απασχόλησης για τις γυναίκες και γενικά των ατυπικών μορφών εργασίας πρέπει να 

αντισταθμίζονται εν μέρει με ευεργετικές παρεμβάσεις της κοινωνικής ασφάλισης. Η μη 

προσαρμογή του ισχύοντος ασφαλιστικού συστήματος, που οικοδομήθηκε, ως γνωστόν, με 

βάση το πρότυπο της πλήρους και σταθερής απασχόλησης, επιδεινώνει την ήδη δυσχερή –

από άποψη εργατικού δικαίου- θέση των εργαζομένων σε αυτές τις μορφές απασχόλησης.  

  Θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη από το ΙΚΑ  

Ο ν. 3863/10 (άρθρο 10 παρ. 12) επέφερε αλλαγές στις προϋποθέσεις για σύνταξη από το ΙΚΑ 

εκείνων που πραγματοποιούν 10.000 Η.Ε. Με το νόμο τροποποιούνται (αυξάνονται) σταδιακά 

τόσο το όριο ηλικίας όσο και ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση 

δικαιώματος σε σύνταξη. Για τους άνδρες όμως ο νόμος δεν αναγνωρίζει τη δυνατότητα για 

μειωμένη σύνταξη, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ζήτημα άνισης μεταχείρισης το οποίο θα 

πρέπει να αποκατασταθεί.  

 Παράγωγα δικαιώματα – Έμμεσα ασφαλισμένοι 

                                                        
79 βλ. σχετικά Α. Στεργίου, ΕΔΚΑ 2009, σελ. 321, Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Ν. 3896/10 και 
«επαγγελματικά» συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ΕΔΚΑ 2012, σελ. 27 
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Στους έμμεσα ασφαλισμένους υπάγονται τα πρόσωπα που αντλούν το δικαίωμά τους για 

παροχές από τη συγγενική τους σχέση με τους άμεσα ασφαλισμένους. Το καθεστώς που 

διέπει τους έμμεσα ασφαλισμένους, που στην πλειοψηφία τους είναι γυναίκες και παιδιά, 

διαφοροποιείται από το αντίστοιχο των άμεσα ασφαλισμένων. Αν και απολαμβάνουν το ίδιο 

εύρος προστασίας από το φορέα, το ασφαλιστικό τους δικαίωμα δεν είναι αυτοτελές, όπως 

εκείνο των άμεσα ασφαλισμένων. Δεν αποκτούν άμεσο δικαίωμα κατά του ασφαλιστικού 

φορέα, αλλά παρεπόμενο που στηρίζεται στο δικαίωμα του άμεσα ασφαλισμένου.  

Ως συνέπεια του παράγωγου χαρακτήρα των δικαιωμάτων, οι έμμεσα ασφαλισμένοι δεν 

μπορούν να διεκδικήσουν μόνοι τους και για λογαριασμό τους τις προβλεπόμενες παροχές. 

Μόνο οι άμεσα ασφαλισμένοι νομιμοποιούνται να αξιώσουν τις ασφαλιστικές παροχές, ενώ οι 

έμμεσα ασφαλισμένοι δικαιούνται να το πράξουν μόνο στις περιπτώσεις που οι οικείες 

διατάξεις το προβλέπουν ειδικώς. Για παράδειγμα, ενήλικη φοιτήτρια (έμμεσα ασφαλισμένη), 

προκειμένου να θεωρήσει το βιβλιάριό της εξαρτάται από τη βούληση του πατέρα της με τον 

οποίο πιθανόν να μη διατηρεί καμία επαφή (σε περίπτωση διαζυγίου).  

 Συνταξιοδότηση λόγω θανάτου διαζευγμένων πρώην συζύγων 

Με το νόμο 3232/04, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 37, παρ. 3α του ν. 3996/11, 

ρυθμίστηκε η συνταξιοδότηση των διαζευγμένων πρώην συζύγων (άνδρα - γυναίκα). Ο/η 

διαζευγμένος/η δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου από το Ι.Κ.Α. 

εφόσον πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος 

της ηλικίας του και είναι ανίκανος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά το 

ποσοστό 67% και άνω, β) να έχουν περάσει 10 έτη έγγαμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση, γ) το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της 

εγγάμου συμβιώσεως υπαιτιότητα του αιτούντος τη σύνταξη, δ) ο πρώην σύζυγος, κατά τη 

στιγμή του θανάτου του να κατέβαλε διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση 

είτε με σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων, ε) το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο 

εισόδημα, να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού των εκάστοτε καταβαλλομένων από τον 

Ο.Γ.Α. ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες, και στ) να μην έχει τελεστεί 

άλλος γάμος. 

Με το νόμο 3232/04, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα από το ν. 3996/11, έγινε μια 

προσπάθεια εξασφάλισης της διαζευγμένης γυναίκας, χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται στο 

ζητούμενο που είναι η θεμελίωση αυτοτελούς και ανεξάρτητου από τον πρώην σύζυγο 

δικαιώματος για λήψη σύνταξης. Η αρχή της ισότητας των φύλων πραγματώνεται με τη 

συμμετοχή του οικονομικά ανενεργού (ή μερικά απασχολούμενου) συζύγου (συνήθως 

γυναίκας), σε περίπτωση λύσης του γάμου με διαζύγιο, στα ασφαλιστικά δικαιώματα που 

απέκτησε ο άλλος σύζυγος κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου. Ο θεσμός του επιμερισμού των 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των συζύγων σε περίπτωση διαζυγίου πρέπει να εφαρμοσθεί 

πλήρως κι όχι μερικώς, όπως ισχύει σήμερα80. 

                                                        
80 βλ. καναδικό παράδειγμα, Α. Στεργίου, Η κοινωνική προστασία στον Καναδά, 2003 
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 Χορήγηση των πολυτεκνικών επιδομάτων με βάση το φύλο του γονέα 

Η προστασία της πολύτεκνης οικογένειας οφείλει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 4 παρ. 2 του 

Συντάγματος. Η ισότητα φύλων επιτάσσει όσο οι γονείς ζουν μαζί η επιλογή του δικαιούχου 

να ανήκει και στους δύο από κοινού. Αν οι γονείς έχουν χωρίσει είτε με διαζύγιο είτε 

βρίσκονται σε απλή διάσταση, τα πολυτεκνικά επιδόματα θα πρέπει να χορηγούνται σε εκείνο 

το γονέα που φέρει το βάρος της συντήρησης των παιδιών81. Επομένως, το επίδομα τρίτου 

παιδιού, το πολυτεκνικό, καθώς και η ισόβια σύνταξη, που θεσμοθετήθηκαν από το άρθρο 63 

ν. 1892/90, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, δεν είναι ανεκτό να χορηγούνται μόνο στη 

μητέρα (βλ. και ΣτΕ Ολομ. 314/07). Η πολύτεκνη οικογένεια που προστατεύεται από το άρθρο 

21 Συντάγματος περιλαμβάνει πλην των τέκνων και τους δύο συζύγους. 

 Η μειονεκτική ασφαλιστική θέση της γυναίκας στην κοινωνική ασφάλιση (επίπεδο 

συντάξεων) αντανακλά δομικές ανισότητες στην αγορά εργασίας 

 Οι ανισότητες αυτές αντιμετωπίζονται στο επίπεδο της απασχόλησης. Η κοινωνική ασφάλιση 

μπορεί απλώς να διορθώσει οριακά τις ανισότητες με την πρόβλεψη παροχών που 

εξασφαλίζουν την ελάχιστη διαβίωση. 

 Επιδόματα κυοφορίας και λοχείας ΙΚΑ  

Για τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας από το ΙΚΑ απαιτούνται τουλάχιστον 200 ημέρες 

εργασίας τα δύο τελευταία έτη πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού, ενώ για το επίδομα 

ασθένειας απαιτούνται μόνο 100 ημέρες εργασίας κατά το έτος που προηγείται της αναγγελίας 

της ασθένειας (άρθρα 39 και 35 ν. 1846/51). Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί δυσμενή 

διάκριση αντίθετη στις Οδηγίες 92/85, 2002/73 και 2006/5482. Η εξάρτηση των παροχών από 

χρονικές προϋποθέσεις καθιστά δυσκολότερη την πρόσβαση στην προστασία της 

μητρότητας83. 

 Η γονική άδεια του ν. 4075/12 (τροποποίησε το ν. 1483/83) είναι αναποτελεσματική 

και ασύμβατη προς το κοινοτικό δίκαιο 

Κάθε γονέας έχει δικαίωμα για γονική άδεια 4 μηνών (μέχρις ότου το παιδί, φυσικό ή από 

υιοθεσία, συμπληρώσει ηλικία των 6 ετών). Η άδεια αυτή χορηγείται άνευ αποδοχών και είναι 

αυτοτελής για καθένα από τα παιδιά της οικογένειας. Ο γονέας δεν έχει ουσιαστικά πρόσβαση 

στην ασφαλιστική προστασία. Θα πρέπει να αναλάβει ο ίδιος όλο το βάρος της καταβολής 

των ασφαλιστικών εισφορών. Η Οδηγία 2010/18/ΕΕ (αναθεωρημένη συμφωνία για τη γονική 

άδεια, Γενικές Εκτιμήσεις, παρ. 18 και 19) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

προβλέπουν τη διατήρηση των δικαιωμάτων σε παροχές σε είδος στο πλαίσιο της ασφάλισης 

ασθενείας κατά την ελάχιστη περίοδο γονικής άδειας. Λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική 
                                                        
81 Α. Στεργίου, Οικογενειακά επιδόματα, σελ. 67 
82 Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Συνταξιοδότηση και εναρμόνιση οικογένειας και εργασίας, ΕΔΚΑ Ν’, 2009, 
σελ. 775 
83 Α. Στεργίου, Η προστασία της μητρότητας στο δίκαιο κοινωνικών ασφαλίσεων, σελ. 119 
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κατάσταση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο διατήρησης των 

δικαιωμάτων σε σχετικές παροχές κοινωνικής ασφάλισης ως έχουν, κατά την ελάχιστη 

περίοδο γονικής άδειας. Η Ρήτρα 5 παρ. 5 της Οδηγίας τονίζει τη σημασία της συνέχειας των 

δικαιωμάτων κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο διαφορετικών συστημάτων και 

συγκεκριμένα για την υγειονομική περίθαλψη.  

Μόνο για τις ειδικές γονικές άδειες (με παιδιά με αναπηρίας ή που χρήζουν νοσηλείας) 

υπάρχει πρόβλεψη από τον ν. 4075/12. Το άρθρο 52 προβλέπει ότι ο εργαζόμενος γονέας, 

που λαμβάνει τη γονική άδεια του άρθρου 51 και της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του ν. 

4075/12 έχει, κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία του, πλήρη 

ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό του φορέα (υπονοεί ασφάλιση ασθένειας) και 

μπορεί να αναγνωρίσει το χρόνο απουσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 

2084/1992. Δημιουργείται σχετικό πρόβλημα με την κατάργηση του άρθρο 6 ν. 1483/84 – που 

προέβλεπε ασφαλιστική κάλυψη με ανάληψη βάρους από το τον ίδιο τον ασφαλισμένο- από 

το άρθρο 54, παρ. ν. 4075/12. Ο χρόνος αυτός ωστόσο αναγνωρίζεται ως πλασματικός από 

το άρθρο 40 ν. 3996/11. 

 Παροχές μητρότητας  

Με κριτήριο την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης προστασίας απαιτείται η ανάληψη 

πρωτοβουλιών από τους ασφαλιστικούς φορείς και τον ΟΑΕΔ, ώστε οι ασφαλισμένες μητέρες 

να ενημερώνονται εγκαίρως σχετικά με τις παροχές μητρότητας, καθώς και αναφορικά με το 

δικαίωμα στις συμπληρωματικές παροχές μητρότητας (ΟΑΕΔ). Οι ασφαλισμένες πρέπει να 

ενημερώνονται για τις προθεσμίες άσκησης του δικαιώματος. Γενικά, επιβάλλεται η 

καθιέρωση λιγότερο γραφειοκρατικών διαδικασιών, προκειμένου να γίνει ευκολότερη η 

πρόσβαση στην ασφαλιστική προστασία.  

 Άδεια και επίδομα λοχείας  

Η εργαζομένη δικαιούται άδεια λοχείας και κατ’ επέκταση επίδομα λοχείας, στην περίπτωση 

που το έμβρυο γεννηθεί νεκρό ή αποβιώσει κατά τη διάρκεια της αδείας. Το ΙΚΑ ωστόσο θέτει 

ως πρόσθετη υποχρέωση να έχει υπάρξει τοκετός μετά την 28η εβδομάδα κύησης, 

προϋπόθεση που χρησιμοποιήθηκε για να αιτιολογήσει την απόρριψη των σχετικών 

αιτημάτων από τη διοίκηση (βλ. και σχετική Εγκ.ΙΚΑ του 2006). Η ανωτέρω προϋπόθεση 

περιορίζει το σχετικό δικαίωμα της ασφαλισμένης. Η αξίωσή της δεν συνδέεται με την 

κατάσταση του βρέφους, αλλά με το πρόσωπο της ασφαλισμένης και αποσβένεται μόνο με το 

θάνατο της μητέρας. Η θέση αυτή εκφράστηκε και από τη νομολογία του Α.Π.84. Επομένως, 

απαιτείται η αλλαγή της διοικητικής πρακτικής και η έκδοση από το ΙΚΑ νέας Εγκυκλίου 

σύμφωνης με τη νόμιμη χορήγηση των επιδομάτων μητρότητας85. 

                                                        
84 1362/09, ΕΔΚΑ 2009, σελ. 574 με παρατ. Α. Πετρόγλου 
85 βλ. Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 2011 
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3.11. Εργατική Νομοθεσία 

Περιπτώσεις διακρίσεων και ανισοτήτων σε βάρος ενός φύλου που διατηρούνται στην 

εργατική νομοθεσία : 

 Η εξάμηνη άδεια μητρότητας του ν. 3655/2008 υιοθετήθηκε αποσπασματικά, χωρίς 

συνοδευτικά μέτρα  

Στη συνέχεια συμπληρώθηκε νομοθετικά. Παρόλα αυτά το εν λόγω μέτρο δεν αποτέλεσε 

αντικείμενο κατάλληλης και πλήρους προετοιμασίας των επιχειρήσεων, προκειμένου να το 

εφαρμόσουν, ιδιαίτερα σε μια περίοδο εξαιρετικών οικονομικών συνθηκών. Γι’ αυτό 

δημιούργησε, όπως το επισημαίνουν και εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, σειρά 

προβλημάτων και παρέμεινε προβληματικό και ατελές στην εφαρμογή του. Η ανάγκη 

ενίσχυσης του μέτρου είναι επιτακτική, για να μην επανέλθει σε αυτή την περίοδο της κρίσης, 

η ασύμβατη με την αρχή της ισότητας των φύλων αντίληψη ότι η θέση της γυναίκας είναι στο 

σπίτι. Ταυτόχρονα, με διάφορα μέτρα θα πρέπει να καμφθεί η στάση των εργοδοτών που 

αντιμετωπίζουν τη μητρότητα ως βάρος για την επιχείρησή τους 

Οι εργαζόμενες που κάνουν χρήση του μέτρου, δεν επιδιώκουν την πλήρη επάνοδο στην 

εργασίας τους με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους, αλλά διαπιστώνεται μια εκ των 

προτέρων παραίτηση από την προοπτική επανένταξης στην επιχείρηση και επαγγελματικής 

της εξέλιξης μετά την απόκτηση τέκνου86. 

Κατά τις επιταγές της Ρήτρας 6 της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ, με σκοπό την προώθηση της 

καλύτερης συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, τα κράτη-μέλη και/ή οι 

κοινωνικοί εταίροι λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσουν την επιστροφή από 

τη γονική άδεια στην εργασία (αλλαγές ωραρίου). Από τον τρόπο εφαρμογής αδειών αυτού 

του τύπου, προκύπτει ότι δεν αρκεί η πρόβλεψή τους, αλλά επιβάλλεται και η εξασφάλιση της 

επανένταξης της μητέρας στην εργασία μετά από τη χρήση τους. Στην κατεύθυνση αυτή, ο 

έλληνας νομοθέτης φαίνεται να υστερεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να μετατρέπεται η ειδική 

άδεια μητρότητας για τις γυναίκες σε παγίδα επαγγελματικού παραγκωνισμού. Χωρίς πλήρη 

εφαρμογή και διασφάλιση της επιστροφής της γυναίκας, η ειδική άδεια κινδυνεύει να 

μετατραπεί σε μέτρο που ενισχύει την επιστροφή της γυναίκας στο σπίτι. 

 Ο ν. 3655/2008 (άρθρο 142) μη παρέχοντας την εξάμηνη άδεια (ειδική παροχή 

προστασίας μητρότητας) και στους πατέρες είναι ασύμβατος με την ισότητα φύλων 

Όπως κάθε άδεια μεταγενέστερη της άδειας λοχείας, η «ειδική παροχή προστασίας 

μητρότητας» αποτελεί γονική άδεια που δικαιούνται με βάση το άρθρο 21 του Συντάγματος και 

οι δύο γονείς. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, η οικογένεια δεν είναι γυναικεία υπόθεση. 

                                                        
86 Σ. Γιαννακούρου, Συνοπτική παρουσίαση της Ειδικής Έκθεσης του ΣτΠ, ΕΕργΔ 2009, σελ. 1515 
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Ομοίως, το ΣτΕ δέχεται ότι οι γονικές άδειες έχουν αποδέκτη την οικογένεια (ΣτΕ 1 και 2/2006, 

ΕΔΚΑ 2006, σελ. 52, Ολομ. ΣτΕ 316/03, ΕΔΚΑ 2003, σελ. 900). Επομένως, η χορήγηση της 

ειδικής άδειας του άρθρου 142 ν. 3655/2008 μόνο στους μητέρες αποτελεί άμεση διάκριση 

λόγω φύλου και είναι ασύμβατη με το Σύνταγμα και το κοινοτικό δίκαιο. 

 Αδικαιολόγητη εξαίρεση από το δικαίωμα για λήψη της ειδικής εξάμηνης παροχής 

προστασίας μητρότητας των εργαζομένων μητέρων (άρθρο 142 ν. 3655/08) που δεν 

υπάγονται στην ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005 (άρθρο 9)87 

Ολόκληρες κατηγορίες ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μητέρων (λ.χ. τραπεζοϋπάλληλοι, 

εργαζόμενες σε ναυτιλιακά γραφεία και πρακτορεία, εργαζόμενες σε ατομικές επιχειρήσεις 

συγγενών) εξαιρέθηκαν αδικαιολόγητα από το δικαίωμα για λήψη της ειδικής άδειας88. Συχνά, 

οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις κλαδικών και επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας 

(ευνοϊκότερη ισόχρονη άδεια) δεν εφαρμόζονται στην πράξη, ελλείψει συμφωνίας του 

εργοδότη. Με τον τρόπο αυτό όμως καταστρατηγείται ο σκοπός του νόμου που είναι η 

προστασία της μητρότητας και η ενίσχυση της οικογένειας.  

Η ανωτέρω εξαίρεση επιβεβαιώθηκε από το ν. 3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 

3996/11, η αληθής έννοια του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 είναι ότι στο πεδίο εφαρμογής 

αυτού εμπίπτει η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, εργάζεται με σχέση 

εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα 

και για την εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού 

καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τις ρυθμίσεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004−2005. 

 Διορθωτικές διατάξεις για τη μερική απασχόληση 

Επιβάλλεται η ευνοϊκότερη μεταχείριση όσων απασχολούνται (κυρίως γυναίκες) με μερική 

απασχόληση ή με άλλες ατυπικές μορφές απασχόλησης. Η μερική απασχόληση καίτοι 

φαινομενικά αφορά όλους τους εργαζομένους, χωρίς διάκριση φύλου, στην πραγματικότητα 

θίγει πρωτίστως ή δυσανάλογα τις γυναίκες. Η μη προσαρμογή του καθεστώτος μερικής 

απασχόλησης συνιστά μερική απασχόληση αντίθετη στο κοινοτικό δίκαιο. 

Πρόσφατα, ο διορθωτικός χαρακτήρας του δικαίου, αντί να ενισχυθεί, υποχώρησε. Η διάταξη 

που προέβλεπε απόκλιση από την αρχή της ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία υπέρ των 

μερικών απασχολουμένων, καταργήθηκε. Η διάταξη του άρθρου 38 παρ. 7 ν. 1892/1990, που 

προστέθηκε με το άρθρο 78 του ν. 2874/2000, σύμφωνα με την οποία εφόσον το ωράριο 

απασχόλησης τους είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως, οι αποδοχές των 

                                                        
87 Πόρισμα από 4.3.2009 του Συνηγόρου του Πολίτη 
88 Σ. Γιαννακούρου, Η αξιολόγηση της εφαρμογής του ν. 3488/2006 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις, Συνοπτική παρουσίαση της 
Ειδικής Έκθεσης του στο, ΕΕργΔ 2009, σελ. 1515 
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μερικώς απασχολουμένων μισθωτών προσαυξάνονται κατά επτάμισι τοις εκατό (7,5%), 

καταργήθηκε από άρθρο 17 παρ. 1 ν. 3899/2010. 

 Η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών υποχωρεί, λόγω ανάπτυξης της μερικής 

απασχόλησης, της εκ περιτροπής εργασίας και γενικά των ατυπικών μορφών 

εργασίας 

Υπό συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης και έκρηξης της ανεργίας, η επιλογή των ατυπικών 

συμβάσεων γίνεται πλέον εκβιαστικά. Οι ατυπικές σχέσεις εργασίας θέτουν σοβαρά ζητήματα 

σεβασμού της αρχής της ίσης μεταχείρισης, αφού ενέχουν για τους απασχολούμενους σε 

αυτές τον κίνδυνο δυσμενέστερης μεταχείρισης σε σχέση με τους απασχολούμενους υπό 

καθεστώς πλήρους (τυπικής) απασχόλησης. Με πιο έντονο τρόπο οι νέες μορφές 

απασχόλησης πλήττουν τις γυναίκες. Μελέτες έχουν καταδείξει ότι η πλειοψηφία των 

απασχολουμένων στις ατυπικές μορφές είναι γυναίκες (ποσοστό άνω του 70%).  

Με στοιχεία του ΣΕΠΕ (2011) οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που μετατράπηκαν στη 

διάρκεια του 2011 σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 165,58%, σε εκ 

περιτροπής απασχόληση κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους κατά 667,67 % και σε εκ 

περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη κατά 5.071,70%. Το 2011 

υπάρχει μια κατά 27,67% μείωση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης. Ο ν. 3899/10 

(άρθρο 17, παρ. 3) αναγνώρισε στον εργοδότη το δικαίωμα μονομερούς μετατροπής σε εκ 

περιτροπής εργασία. Ωστόσο, οι όροι προσφυγής δεν προσφέρουν καμία εγγύηση ορθής 

χρήσης της δυνατότητας αυτής.   

 Καθιέρωση αποτελεσματικής άδειας πατρότητας 

Η παράλληλη με την άδεια μητρότητας άδεια πατρότητας ενισχύει την προστασία της 

οικογένειας. Η άδεια πατρότητας (Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2000-2001, 

δύο μέρες με αποδοχές με τη γέννηση κάθε παιδιού) είναι ανεπαρκής για την ενθάρρυνση της 

συμμετοχής του πατέρα στην ανατροφή του παιδιού. Το άρθρο 16 της Οδηγίας 2006/54 

απαγορεύει κάθε δυσμενή μεταχείριση κατά τη διάρκεια της άδειας πατρότητας. Η προστασία 

αυτή θα πρέπει να μεταφερθεί με σαφέστερο τρόπο και σε εθνικό επίπεδο. Η πρόβλεψη του 

άρθρου 5 του ν. 1483/84 που προέβλεπε ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας που γίνεται 

εξαιτίας της άσκησης του δικαιώματος για λήψη γονικής άδειας ανατροφής είναι άκυρη, 

καταργήθηκε από το άρθρο 54, παρ. 1 ν. 4075/12. 

 Η οικονομική κρίση περιόρισε τη συμμετοχή της γυναίκας στην οικονομική ζωή  

Η οικονομική κρίση επανέφερε το μοντέλο της «γυναίκας πριν απ’ όλα μητέρας». Τα πρώτα 

και κύρια θύματα της κρίσης είναι οι γυναίκες είτε αναγκάζονται να αποσυρθούν πρόωρα, 

περιοριζόμενες σε χαμηλές συντάξεις είτε μεταπίπτοντας στην ανεργία είτε αντιμετωπίζοντας 

δυσκολία να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Η αντιμετώπιση των ανισοτήτων έγινε σήμερα 
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δυσκολότερη και απαιτούνται πρόσθετα μέτρα. Το πρώτο θύμα της οικονομικής κρίσης είναι η 

ισότητα των φύλων. 

 Εξασφάλιση αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας 

Η διασφάλιση της ισότητας των φύλων μπορεί να μείνει στα χαρτιά, χωρίς τις αναγκαίες 

αποδεικτικές ελαφρύνσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση απαραίτητη είναι η θεσμοθέτηση ενός 

τεκμηρίου διάκρισης. Διαπιστώνονται δυσκολίες εφαρμογής της διάταξης περί αντιστροφής 

του βάρους απόδειξης και αντιμετώπισης περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης λόγω 

έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.  

Η Οδηγία 2006/54 φαίνεται να έχει υιοθετήσει την πλήρη αντιστροφή του βάρους απόδειξης. 

Δεν χρειάζεται ο εργαζόμενος να επικαλείται στοιχεία από τα οποία να πιθανολογείται ότι η 

λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση έχει ως αιτία το φύλο. Ο ενάγων οφείλει να αποδείξει πλήρως ότι 

πράγματι συντρέχει δυσμενέστερη μεταχείριση.  

Σύμφωνα με την αναστροφή του βάρους απόδειξης, ο εναγόμενος επιβάλλεται να αποδείξει ότι 

δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, όταν πρόσωπο  που κρίνει ότι 

θίγεται από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης επικαλείται πραγματικά 

περιστατικά από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη άμεσης η έμμεσης διάκρισης (άρθρο 19 

Οδηγίας). 

Το άρθρο 24 του ν. 3896/10 μεταφέρει ατελώς το κοινοτικό δίκαιο. Η ατελής συμμόρφωση 

προκύπτει και από το γεγονός ότι δεν ακολούθησαν ρητές τροποποιήσεις της δικονομικής 

νομοθεσίας. Έτσι, ο κανόνας βάρους απόδειξης, αναγκαίο μέσο για αποτελεσματική 

δικαστική προστασία, παραμένει άγνωστος και δεν εφαρμόζεται στην πράξη. 

 Δυσμενής μεταχείριση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου του Δημοσίου 

Οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ λαμβάνουν μόνο 

τις διευκολύνσεις του ν. 1483/1984 (νυν ν. 4075/12) και όχι τις γονικές άδειες που 

απολαμβάνουν οι συμβασιούχοι Δημοσίου, κλπ. αορίστου χρόνου (άρθρο 4 παρ. 5 ν. 

2839/2000). Η δυσμενής αυτή μεταχείριση των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου είναι 

αντίθετη στις Οδηγίες 92/85, 96/34, 2002/73 και 2006/54, στην Οδηγία 1999/70 που 

απαγορεύει κάθε διάκριση μεταξύ εργαζομένων ορισμένου χρόνου και εργαζομένων αορίστου 

χρόνου ή μονίμων υπαλλήλων89. 

 Η γονική άδεια του ν. 4075/12 (τροποποίησε το ν. 1483/83) είναι αναποτελεσματική 

και ασύμβατη προς το κοινοτικό δίκαιο 

                                                        
89 βλ. Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Συνταξιοδότηση και εναρμόνιση οικογένειας και εργασίας, ΕΔΚΑ Ν’, 2009, 
σελ. 776 
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Κάθε γονέας έχει δικαίωμα για γονική άδεια 4 μηνών (μέχρις ότου το παιδί, φυσικό ή από 

υιοθεσία, συμπληρώσει ηλικία των 6 ετών). Η άδεια αυτή χορηγείται άνευ αποδοχών και είναι 

αυτοτελής για το καθένα από τα παιδιά της οικογένειας. 

Η χορήγηση της γονικής άδειας άνευ αποδοχών αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την 

άσκηση του δικαιώματος. Η Οδηγία 2010/18/ΕΕ (αναθεωρημένη συμφωνία για τη γονική 

άδεια, Γενικές Εκτιμήσεις, παρ. 19 και 20), προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να 

εξετάσουν το ρόλο του εισοδήματος, μεταξύ των άλλων παραγόντων, στην άσκηση του 

δικαιώματος της γονικής άδειας. Το κράτος οφείλει να παρακολουθεί τη χρήση της γονικής 

άδειας από γυναίκες και άνδρες ως δείκτη συμμετοχής στις οικογενειακές υποχρεώσεις και να 

αναπτύξει κίνητρα για να ενθαρρύνει περισσότερους άνδρες να επωφεληθούν της γονικής 

άδεια. Η χρήση της γονικής άδειας είναι σχεδόν μηδαμινή. Επομένως, απαιτούνται πρόσθετα 

κίνητρα για να προσφεύγουν και οι πατέρες εργαζόμενοι στη χρήση της γονικής άδειας. Η 

μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών στην ανατροφή των παιδιών σημαίνει επαναστατική 

ανατροπή του κρατούντος μοντέλου κατανομής των καθηκόντων εντός οικογένειας που είναι 

δυσμενές στην ευδοκίμηση της ισότητας των φύλων. 

 Κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση ανδρών και 

γυναικών 

 Απαιτείται μια πληρέστερη συμμόρφωση με το άρθρο 30 της Οδηγίας 2006/54 (διαβίβαση 

πληροφοριών στους ενδιαφερομένους). Η γενική αναφορά (απλή μεταφορά, χωρίς 

εξειδίκευση) του άρθρου 26 παρ. 4 του ν. 3896/2010 δεν αρκεί. 

 Ενεργητική νομιμοποίηση νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων 

Η Οδηγία 2006/54 λαμβάνει πρόνοια για την αποτελεσματική προάσπιση των δικαιωμάτων 

των θυμάτων διακρίσεων. Η προάσπιση μπορεί να οργανωθεί είτε ατομικά είτε συλλογικά. Το 

άρθρο 17 παρ. 2 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ενώσεις, οργανώσεις ή 

άλλες νομικές οντότητες οι οποίες έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια του εθνικού τους δικαίου, 

νόμιμο συμφέρον να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας, μπορούν να 

κινήσουν, είτε εξ ονόματος του ενάγοντος είτε προς υπεράσπισή του, και με την έγκρισή του, 

κάθε δικαστική ή/και διοικητική διαδικασία προβλεπόμενη για την πραγμάτωση των 

υποχρεώσεων από την Οδηγία. 

Η διάταξη του άρθρου 22 παρ. 2 ν. 3896/10 που μεταφέρει την αντίστοιχη διάταξη της Οδηγίας 

σε εθνικό επίπεδο, απαιτώντας συναίνεση του θιγομένου, δεν ανταποκρίνεται ακριβώς στις 

απαιτήσεις της Οδηγίας που κάνει λόγο για έγκριση. Η συναίνεση πρέπει να δοθεί εκ των 

προτέρων, ενώ η έγκριση παρέχεται μετά την ενέργεια. Όταν απαιτείται συναίνεση, υπάρχει 

κίνδυνος καθυστέρησης και παρόδου των σχετικών προθεσμιών. Άλλωστε, είναι σύνηθες η 

συναίνεση να μην παρέχεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η από το φόβο των αντιποίνων. 

Πάντως, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ατέλεια της ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο, η σχετική 

διάταξη της Οδηγίας μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα. Μια πιθανή επιλογή θα ήταν να κινείται η 
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διαδικασία από το νομικό πρόσωπο ή την ένωση προσώπων και να τεκμαίρεται η συναίνεση 

του ενδιαφερομένου και μόνο αν υπήρχε ρητή άρνηση να αποκλείεται από τη διαδικασία το 

νομικό πρόσωπο ή η ένωση90. 

 Προσπάθειες μείωσης της ανεργίας των γυναικών 

Η ανεργία πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες. Ενδεικτικά, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ, από 

τους 782.493 εγγεγραμμένους ανέργους, 329.198 είναι άνδρες (ποσοστό 42,07%) και 453.295 

είναι γυναίκες (ποσοστό 57,93%). Η απόσταση ανάμεσα στην ανεργία των γυναικών και των 

ανδρών είναι περίπου 15 μονάδες. Αν ληφθεί υπόψη ότι οι γυναίκες καταλαμβάνουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό τις θέσεις μερικής απασχόλησης, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος των 

ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών που ενδημούν στην αγορά εργασίας. Η διασφάλιση της 

ισότητας των φύλων απαιτεί αυξημένη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα προγράμματα 

ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Με την κρίση πλήττονται κυρίως οι γυναίκες. 

Μια αναστροφή της τάσης επιβάλλει πρόσθετη μέριμνα για τις άνεργες γυναίκες. 

 Το κράτος οφείλει να ενθαρρύνει θεσμικά την εξώδικη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου 

του Πολίτη, καθώς και την παρέμβαση του ΣΕΠΕ 

Η παρέμβαση των οργάνων αυτών εμφανίζεται ως πιο αποτελεσματικό, εναλλακτικό προς την 

παροχή δικαστικής προστασίας, μέσο αποκατάστασης της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών. 

 Πρόληψη των διακρίσεων 

Τα κράτη-μέλη οφείλουν να ενθαρρύνουν την εισαγωγή αποτελεσματικών μέτρων για την 

πρόληψη κάθε μορφής διάκρισης βάσει του φύλου (άρθρο 26 της Οδηγίας 2006/54). Το 

άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 3896/2010 που επιβάλλει στους εργοδότες, καθώς και στους 

υπεύθυνους για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη και 

την αντιμετώπιση κάθε μορφής διάκρισης λόγω φύλου, δεν αρκεί. Η νομοθετική διατύπωση 

μπορεί να εκληφθεί ως απλή διακήρυξη αρχής91. Η υποχρέωση των εργοδοτών πρέπει να 

εξειδικευθεί με συγκεκριμένα μέτρα, ειδάλλως, η υποχρέωση πρόληψης παραμένει 

αναποτελεσματική. 

  Συλλογικές διαπραγματεύσεις και ισότητα των φύλων 

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μέχρι σήμερα έχουν προωθήσει σε κάποιο βαθμό τη 

συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής γενικότερα και τη γονική άδεια 

ειδικότερα. Σε μερικές περιπτώσεις, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας βελτιώνουν τις 

ρυθμίσεις για τις γονικές άδειες. Ωστόσο, μετά την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6/2012 

(άρθρο 2 παρ. 4) που εκδόθηκε σε συνέχεια της παρεχόμενης στο άρθρο 1 παρ. 6 πρόβλεψης 

                                                        
90 βλ. άποψη στη Γνώμη της ΟΚΕ για την Οδηγία 2006/54/ΕΚ, ΕΕργΔ 2008, σελ. 1533 
91 Γνώμη της ΟΚΕ 207/2008 με θέμα την Οδηγία 2006/54/ΕΚ, ΕΕργΔ 2008, σελ. 1533 
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του ν. 4046/1 («Μνημόνιο ΙΙ»), το ζήτημα της παράτασης και μετενέργειας των συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας άλλαξε άρδην, προς μια δυσμενέστερη για τους εργαζόμενους 

κατεύθυνση. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης που 

θα λήξει ή θα καταγγελθεί εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο. Μετά την πάροδο του 

τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, η 

μετενέργεια δεν αφορά όλους τους κανονιστικούς όρους, αλλά αποκλειστικά αυτούς που 

αφορούν το βασικό μισθό και τέσσερα επιδόματα. Από τα προηγούμενα, προκύπτει ότι 

μετενεργούν αποκλειστικά συγκεκριμένοι όροι και επομένως μετά το στάδιο της παράτασης 

παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν οι μη μισθολογικοί όροι (οι θεσμικές ρυθμίσεις των 

συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπως οι πάσης φύσεως άδειες)92. Αν προκριθεί αυτή η 

ερμηνεία93, θα κινδυνεύσουν πολλές κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν γονικές άδειες, αν 

δεν υπάρξει συνέχεια στη συλλογική διαπραγμάτευση. Βέβαια, δεν θα κινδυνεύσουν διατάξεις 

ΕΓΣΣΕ που αναφέρονται στη γονική άδεια και έχουν κυρωθεί με νόμο. Το άρθρο 7 του ν. 

3144/03 έχει κυρώσει, προσδίδοντας ισχύ νόμου, στις διατάξεις των άρθρων 4, 6 και 13 της 

ΕΓΣΣΕ της 15ης Απριλίου 2002, όπως το άρθρο 6 ισχύει μετά την υπογραφείσα ερμηνευτική 

δήλωση (μειωμένο ωράριο). Ομοίως, το άρθρο 11 ν. 2874/00 κύρωσε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 

2000 (άδεια μητρότητας). 

Η εφαρμογή της νέας μετενέργειας στις ρυθμίσεις των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για 

τις γονικές άδειες μπορεί να έχει, ανάμεσα στα άλλα, και αποτελέσματα ασύμβατα προς την 

κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα και το κοινοτικό δίκαιο ισότητα των φύλων. Το πρόβλημα δεν 

θα προκύψει τόσο για τις ΕΓΣΣΕ όσο για τις ευνοϊκότερες κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές 

συμβάσεις. Δεν είναι δυνατόν, με βάση τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου, να σημειωθεί 

θεσμικό πισωγύρισμα. Οι γονικές άδειες δεν μπορούν να τεθούν στο πλαίσιο μιας συνολικής 

κατά βάση μισθολογικής διαπραγμάτευσης. 

 Πρέπει να θεσμοθετηθεί σε βάρος των κοινωνικών εταίρων μια πραγματική 

υποχρέωση διαπραγμάτευσης, προκειμένου να απομακρυνθούν οι όποιες ανισότητες 

υπάρχουν στην πράξη στις αμοιβές των ανδρών και των γυναικών  

Το άρθρο 152 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι «η 

Ένωση αναγνωρίζει και προάγει το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο επίπεδό της, 

λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των εθνικών συστημάτων. Διευκολύνει το μεταξύ τους 

διάλογο, σεβόμενη την αυτονομία τους. Η τριμερής κοινωνικής σύνοδος κορυφής για την 

ανάπτυξη και την απασχόληση συμβάλλει στον κοινωνικό διάλογο», αμβλύνοντας έτσι 

σημαντικά το δημοκρατικό έλλειμμα της Ένωσης. Με άλλα λόγια, η Συνθήκη της Λισαβόνας 

θεσμοθετεί την αρχή της «κοινωνικής επικουρικότητας», με την έννοια ότι η ρυθμιστική 

προτεραιότητα ανήκει στη συλλογική αυτονομία, ενώ η παρέμβαση των κοινοτικών αρχών 

                                                        
92 βλ. αφιέρωμα ΕΕργΔ στο Εργατικό δίκαιο μετά και το Μνημόνιο ΙΙ, Μάιος 2012 
93 Υπάρχει και ερμηνεία που δέχεται ότι οι μνημονιακές δεσμεύσεις και αντίστοιχα οι ρυθμίσεις της ΠΥΣ ν.6/2012 
διέπονται από τη ρητή δέσμευση μείωσης των αμοιβών της εργασίας και για τους εργαζομένους ιδιωτικού 
δικαίου μέσω της παρέμβασης του κράτους στους σχετικούς μισθολογικού περιεχομένου όρους των ΣΣΕ και όχι 
των λοιπών όρων εργασίας (αυτούς που συνήθως ονομάζουμε ως «θεσμικούς» όρους) (βλ. Εγκύκλιος 6, 
14/5/2012). 
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αποβλέπει στο να στηρίξει, να συμπληρώσει ή να υποκαταστήσει τον κοινωνικό διάλογο, όταν 

ο τελευταίος αδυνατεί να διαδραματίσει τον αρμόζοντα ρόλο94. 

Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να εξειδικευθεί περαιτέρω η «ευχή» που εκφράζεται στο 

άρθρο 29 του ν. 3896/10 (Άρθρα 21, 22 και 29 της Οδηγίας), σύμφωνα με το οποίο, το Κράτος 

ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, καθώς και το διάλογο με τις μη 

κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες προωθούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, με 

στόχο την προαγωγή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών στην απασχόληση και την εργασία ως και τη συμφιλίωση επαγγελματικού, 

οικογενειακού και ιδιωτικού βίου. Ειδικότερα, θα πρέπει να τεθεί συγκεκριμένος ορίζοντας και 

να ελέγχονται ανά διαστήματα τα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου στον τομέα αυτό. 

 Η χορήγηση της ισόχρονης άδειας του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 2004 δεν μπορεί να 

εξαρτάται από τη συμφωνία του εργοδότη 

Θα πρέπει να ελέγχεται σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης. Ήδη η Ολομ. Α.Π. 10/10 

(ΔΕΝ 2010, σελ. 1057) δέχθηκε ότι η συμφωνία του εργοδότη συνιστά άσκηση διευθυντικού 

δικαιώματος και ελέγχεται κατ’ άρθρο 281 ΑΚ και όχι φυσική ευχέρειά του. 

 

 

 

                                                        
94 βλ. Α. Στεργίου, Η κοινωνική Ευρώπη στη Συνθήκη της Λισαβόνας, ΕΕργΔ 2001, σελ. 1επ. 


