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Εισαγωγή  
 
Το παρόν αποτελεί το πέμπτο μέρος με τίτλο «Η συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων 

και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην ισότητα των φύλων σε έντυπη και σε 

ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής Παρουσίασης» του έργου 

«Κωδικοποίηση Νομοθεσίας, Κωδικοποιήσεις και Απλουστεύσεις των Νομοθετικών και 

Κανονιστικών Ρυθμίσεων του Τομέα Ισότητας των Φύλων» που υλοποιείται από το Κέντρο 

Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.   

 

Στόχο του παρόντος αποτελεί η συγκέντρωση και η ταξινόμηση της νομολογίας των ελληνικών 

και ευρωπαϊκών δικαστηρίων που αφορά στα θέματα ισότητας των φύλων. Η αναζήτηση της 

νομολογίας πραγματοποιήθηκε με αξιοποίηση επιμέρους κριτηρίων όπως αποφάσεις που 

αφορούν την εφαρμογή βασικών νομοθετημάτων για την ισότητα των φύλων, αποφάσεις που 

μετέβαλαν τη νομολογιακή αντιμετώπιση των θεμάτων ισότητας των φύλων ή αποφάσεις που 

συνέβαλαν στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου σε όλους τους τομείς της 

οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 

 

Η έρευνα εντοπισμού των δικαστικών αποφάσεων έγινε μέσω ηλεκτρονικών βάσεων νομικών 

δεδομένων και βάσεων νομολογίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματοποιήθηκε από επιστημονικά νομικά περιοδικά που 

δημοσιεύουν δικαστικές αποφάσεις με σημαντικό περιεχόμενο αναφορικά με την ερμηνεία 

νομοθετημάτων για όλους ή για ειδικούς κλάδους δικαίου, αλλά και μέσω δελτίων δικαστικών 

δημοσιεύσεων. 

 

Η καταγραφή της νομολογίας έγινε ανά τομέα δικαίου και περιλαμβάνει τόσο τη συνοπτική 

παρουσίαση της νομολογίας, όσο και την αξιολόγησή της, καθώς και τα κείμενα των 

αναφερόμενων δικαστικών αποφάσεων. Σε κάθε ενότητα προηγείται αναφορά των δικαστικών 

αποφάσεων, της σύνοψης, της σημασία τους, του αντικειμένου τους και των προσώπων που 

αφορά σε συνοπτικό πίνακα, ακολουθεί η αξιολόγηση της καταγεγραμμένης νομολογίας, ενώ 

τα κείμενα των δικαστικών αποφάσεων παρατίθενται σε παραρτήματα. 
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1. Ευρωπαϊκό Δίκαιο 
 
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν θέματα εφαρμογής της ισότητας 
των φύλων καθώς και η αξιολόγησή τους. Αναλυτικά τα κείμενα των αποφάσεων στο Παράρτημα 1 (σελ. 164)  

 
1.1. Συνοπτική παρουσίαση νομολογίας 
 

Α/Α 
Δικαστική 
Απόφαση 

Χρονολογία 
Έκδοσης  

Νόμος/διάταξη 
που αφορά  

Άλλες 
διατάξεις/ 
νόμοι που 
επηρεάζο-
νται 

Σύνοψη απόφασης  
Σημασία 
απόφασης  

Αντικείμενο/ Βασικοί 
Ωφελούμενοι  

1 

C-123/10 
Waltraud 
Brachner 
κατά 
Pensionsv
ersicherun
gsanstalt 

20/10/2011 

Οδηγία 
79/7/ΕΟΚ - 
Άρθρα 3, 
παράγραφος 1, 
και 4, 
παράγραφος 1 

  

Το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί της 
προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα 
κοινωνικής ασφαλίσεως, έχει την έννοια ότι ένα σύστημα ετήσιας αναπροσαρμογής των συντάξεων, 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής και υπόκειται συνεπώς στην απαγόρευση των διακρίσεων, 
την οποία προβλέπει το άρθρο 4, παράγραφος 1, της εν λόγω οδηγίας. Το άρθρο 4, παράγραφος 1, της 
οδηγίας 79/7 έχει την έννοια ότι, αν το αιτούν δικαστήριο καταλήξει, στο συμπέρασμα ότι ενδέχεται ο 
αποκλεισμός των κατώτατων συντάξεων από την κατ’ εξαίρεση αύξηση που προβλέπει το επίμαχο σύστημα 
αναπροσαρμογής να έχει περιαγάγει σε δυσμενέστερη θέση, στην πράξη, πολύ μεγαλύτερο ποσοστό 
συνταξιούχων γυναικών παρά συνταξιούχων ανδρών, για τη δυσμενέστερη αυτή μεταχείριση δεν μπορεί να 
προβληθεί ως δικαιολογητικός λόγος το γεγονός ότι για τις εργαζόμενες γυναίκες ισχύει χαμηλότερο όριο 
ηλικίας συνταξιοδότησης ή ότι οι γυναίκες αυτές λαμβάνουν τη σύνταξη επί μακρότερο χρονικό διάστημα ή 
ότι το βασικό ποσό του αντισταθμιστικού επιδόματος αυξήθηκε επίσης κατ’ εξαίρεση για το ίδιο αυτό έτος 
2008 

 

Άνδρες – Γυναίκες – 
Σύζυγοι / Ίση μεταχείριση 
στα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης  

2 

C-227/04 
Lindorfer 
κατά 
Συμβουλίο
υ της 
Ευρωπαϊκ
ής 
Ενώσεως 

11/9/2007 

Κανονισμός 
Υπηρεσιακής 
Καταστάσεως 
των 
υπαλλήλων 
των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, 
άρθρο 1α § 1, 
άρθρο 77,· 
παράρτημα 
VIII, άρθρα 2, 
5, 11 § 2 

  

Η χρήση παραμέτρων που διαφοροποιούνται αναλόγως του φύλου προκειμένου να υπολογισθεί ο αριθμός 
των πρόσθετων συνταξίμων ετών σε περίπτωση μεταφοράς στο κοινοτικό σύστημα των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων που ένας υπάλληλος απέκτησε λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων προγενεστέρων της 
προσλήψεώς του στις Κοινότητες συνιστά διάκριση λόγω φύλου η οποία δεν δικαιολογείται αντικειμενικά 
από την αναγκαιότητα διασφαλίσεως υγιούς οικονομικής διαχειρίσεως του κοινοτικού συνταξιοδοτικού 
συστήματος.  

  

Άνδρες – Γυναίκες 
Υπάλληλοι Ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων / μεταφορά 
συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων - 
υπολογισμός συντάξιμων 
ετών 
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3 

C 385/05 
Conseil 
d’État 
κατά 
Premier 
ministre, 
Ministre 
de 
l’Emploi, 
de la 
Cohésion 
sociale et 
du 
Logement 

18/1/2007 
Οδηγίες 
98/59/ΕΚ και 
2002/14/ΕΚ  

  

Το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2002/14, περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και 
διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αφορά τον καθορισμό του τρόπου 
υπολογισμού των κατωτάτων ορίων εργαζομένων και όχι τον προσδιορισμό της έννοιας του εργαζομένου 
καθαυτής. Σκοπός της οδηγίας 14/2002 είναι η διασφάλιση ενός κατωτάτου ορίου προστασίας σχετικά με το 
δικαίωμα ενημερώσεως των εργαζομένων και διαβουλεύσεως με αυτούς σε περιπτώσεις ομαδικών 
απολύσεων και δεν πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι ο τρόπος υπολογισμού των κατωτάτων ορίων 
και, συνεπώς, τα ίδια τα κατώτατα όρια, επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, καθόσον η 
ερμηνεία αυτή θα παρείχε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να μεταβάλουν το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας 
αυτής και, επομένως, να περιορίσουν την αποτελεσματικότητά της 

  
Εργαζόμενοι / ομαδικές 
απολύσεις / διαβούλευση 
με εργαζόμενους 

4 
C-196/02 
Νικολούδη 
κατά ΟΤΕ 

10/3/2005 

Άρθρο 119 της 
Συνθήκης ΕΚ, 
οδηγία 
75/117/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου, 
της 10ης 
Φεβρουαρίου 
1975 και 
Οδηγία 
76/207/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου, 
της 9ης 
Φεβρουαρίου 
1976 

  

Το κοινοτικό δίκαιο, και συγκεκριμένα το άρθρο 119 της Συνθήκης ΕΚ (τα άρθρα 117 έως 120 της Συνθήκης 
ΕΚ έχουν αντικατασταθεί από τα άρθρα 136 ΕΚ έως 143 ΕΚ) και η οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
9ης Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον 
αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες 
εργασίας, έχει την έννοια ότι η ύπαρξη και η εφαρμογή μιας διατάξεως που προβλέπει ότι με σύμβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου, μειωμένης απασχολήσεως, προσλαμβάνονται μόνο καθαρίστριες, δηλαδή 
γυναίκες, δεν αποτελούν καθαυτές άμεση διάκριση λόγω φύλου σε βάρος των γυναικών. Εντούτοις, ο 
μεταγενέστερος αποκλεισμός από τη δυνατότητα μονιμοποιήσεως, ο οποίος στηρίζεται στο φαινομενικά 
ουδέτερο σε σχέση με το φύλο του εργαζομένου κριτήριο ότι ο ενδιαφερόμενος ανήκει σε ορισμένη 
κατηγορία εργαζομένων που αποτελείται, δυνάμει εθνικής ρυθμίσεως που έχει ισχύ νόμου, μόνο από 
γυναίκες, συνιστά άμεση διάκριση λόγω φύλου υπό την έννοια της οδηγίας 76/207. Ο πλήρης αποκλεισμός 
του συνυπολογισμού της μειωμένης απασχολήσεως στην αρχαιότητα συνιστά, όταν πλήττει πολύ 
μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων γυναικών απ’ ό,τι εργαζομένων ανδρών, έμμεση διάκριση λόγω φύλου, η 
οποία είναι αντίθετη προς την οδηγία 76/207, εκτός αν οφείλεται σε παράγοντες που δικαιολογούνται 
αντικειμενικά και είναι ξένοι προς οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου.  

  

Άνδρες και γυναίκες 
εργαζόμενοι /- ίση 
μεταχείριση - Θέσεις 
εκτάκτων υπαλλήλων 
μειωμένης 
απασχολήσεως – 
Αποκλεισμός από τη 
μονιμοποίηση -έμμεση 
διάκριση 

5 

C-313/02 
Wippel 
κατά 
Peek & 
Cloppenbu
rg GmbH 
& Co. KG 

12/10/2004 

Οδηγία 
97/81/ΕΚ – 
Οδηγία 
76/207/ΕΟΚ  

  

Εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας, η οποία ορίζει ότι η διάρκεια της εργασίας και η οργάνωση του χρόνου 
εργασίας εξαρτώνται από τον ανακύπτοντα φόρτο εργασίας, καθορίζονται δε μόνον κατά περίπτωση από 
κοινού μεταξύ των μερών, και η οποία, επομένως, επηρεάζει την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του εν λόγω εργαζομένου, επανοργανώνοντας, σύμφωνα με τις ανάγκες, τον χρόνο 
εργασίας του, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 76/207, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας. Οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση που 
εργάζονται σε ευκαιριακή βάση εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ίδιας συμφωνίας-πλαισίου εάν το 
κράτος μέλος δεν εξαίρεσε εντελώς ή εν μέρει, δυνάμει της ρήτρας της 2, παράγραφος 2, τους εν λόγω 
εργαζομένους από τις ευεργετικές της διατάξεις 

  

Άνδρες και γυναίκες 
εργαζόμενοι με μερική 
απασχόληση / Πρόσβαση 
σε απασχόληση και 
συνθήκες εργασίας – Ίση 
μεταχείριση  
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6 

C-256/01 
Allonby 
κατά 
Accrington 
& 
Rossendal
e College 

13/1/2004 
Άρθρο 141 § 1 
ΕΚ 

  

Tο άρθρο 141, παράγραφος 1, ΕΚ πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι μια γυναίκα, της οποίας η 
σύμβαση εργασίας με επιχείρηση δεν ανανεώθηκε και η οποία τέθηκε αμέσως στη διάθεση του πρώην 
εργοδότη της μέσω άλλης επιχειρήσεως για να παράσχει τις ίδιες υπηρεσίες, δεν μπορεί να επικαλεσθεί, 
έναντι της μεσολαβήτριας επιχειρήσεως, την αρχή της ισότητας των αμοιβών, λαμβάνοντας ως μέτρο 
συγκρίσεως την αμοιβή που λαμβάνει για την ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας άνδρας που 
απασχολείται από τον πρώην εργοδότη της γυναίκας αυτής.  

  Γυναίκες 

7 

C-4/02 και 
5/02 
Schönheit  
κατά Stadt 
Frankfurt 
am Main 
και Becker 
κατά Land 
Hessen 

23/10/2003 

Άρθρο 119 της 
Συνθήκης ΕΚ, 
πρωτόκολλο 
σχετικά με το 
άρθρο 119 της 
Συνθήκης ΕΚ, 
άρθρο 141  
παράγραφοι 1 
και 2, ΕΚ, της 
Οδηγίας 
79/7/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, 
της 19ης 
Δεκεμβρίου 
1978, Οδηγία 
97/80/ΕΚ του 
Συμβουλίου, 
της 15ης 
Δεκεμβρίου 
1997 

  

Δεν επιτρέπεται εφαρμογή νομοθεσίας, η οποία μπορεί να συνεπάγεται μείωση του ποσού της συντάξεως 
των δημοσίων υπαλλήλων που άσκησαν τα καθήκοντά τους με μειωμένο ωράριο κατά τη διάρκεια 
τουλάχιστον μέρους της σταδιοδρομίας τους, όταν αυτή η κατηγορία υπαλλήλων περιλαμβάνει σημαντικά 
υψηλότερο αριθμό γυναικών παρά ανδρών, εκτός αν η νομοθεσία αυτή δικαιολογείται από παράγοντες 
αντικειμενικούς και ξένους προς οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου. Ο στόχος περιορισμού των δημοσίων 
δαπανών δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη διαφορετική μεταχείριση λόγω φύλου.  

  
Δημόσιοι υπάλληλοι / 
μειωμένο ωράριο - 
μείωση σύνταξης 
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C-77/02 
Erika 
Steinicke 
κατά 
Bundesan
stalt für 
Arbeit 

11/9/2003 

Άρθρο 141 ΕΚ, 
Οδηγία 
75/117/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου, 
της 10ης 
Φεβρουαρίου 
1975 και 
Οδηγία 
76/207/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου, 
της 9ης 
Φεβρουαρίου 
1976 

  

Τα άρθρα 2, παράγραφος 1, και 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης 
Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον 
αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες 
εργασίας, πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι απαγορεύουν διάταξη κατά την οποία η υπαγωγή στο 
σύστημα απασχολήσεως με μειωμένο ωράριο λόγω ηλικίας μπορεί να επιτραπεί μόνο σε υπάλληλο ο 
οποίος, κατά τα πέντε τελευταία έτη πριν από την έναρξη της απασχολήσεως με μειωμένο ωράριο, 
εργάστηκε με πλήρες ωράριο τουλάχιστον επί τρία συνολικά έτη, εφόσον πολύ περισσότερες γυναίκες από 
άνδρες εργάζονται με μειωμένο ωράριο και, επομένως, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, αποκλείονται από 
το σύστημα απασχολήσεως με μειωμένο ωράριο λόγω ηλικίας, εκτός αν αυτή δικαιολογείται βάσει 
αντικειμενικών κριτηρίων ανεξάρτητων από οποιαδήποτε διάκριση βασιζόμενη στο φύλο. 

  

Γυναίκες εργαζόμενες - 
δημόσιοι υπάλληλοι / 
δικαίωμα μερικής 
απασχόλησης 



 

 8 

9 

C-25/02 
Rinke 
κατά 
Ärztekam
mer 
Hamburg 

9/9/2003 

Άρθρο 5 της 
Οδηγίας 
86/457/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου, 
της 15ης 
Σεπτεμβρίου 
1986, άρθρο 34 
της Οδηγίας 
93/16/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, 
της 5ης 
Απριλίου 1993, 
οδηγία 
76/207/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου, 
της 9ης 
Φεβρουαρίου 
1976 

  
Η τήρηση της απαγορεύσεως των εμμέσων δυσμενών διακρίσεων λόγω φύλου συνιστά προϋπόθεση της 
νομιμότητας κάθε πράξεως που εκδίδουν τα κοινοτικά όργανα. η εκπαίδευση κατά μερική απασχόληση στη 
γενική ιατρική πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένο αριθμό εκπαιδευτικών περιόδων κατά πλήρη απασχόληση. 

  Ειδικευόμενοι γιατροί 
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C-187/00 
Bauer 
κατά Freie 
und 
Hansestad
t Hamburg 

20/3/2003 

Άρθρα 2, 
παράγραφος 1, 
και 5, 
παράγραφος 1, 
της Οδηγίας 
76/207/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου, 
της 9ης 
Φεβρουαρίου 
1976 

  

Μια διάταξη συλλογικής συμβάσεως που ισχύει στον δημόσιο τομέα, η οποία επιτρέπει σε άνδρες και 
γυναίκες εργαζομένους να απασχολούνται με μειωμένο ωράριο λόγω ηλικίας, συνιστά παράβαση των 
άρθρων 2, παράγραφος 1, και 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης 
Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον 
αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες 
εργασίας, αν η εν λόγω απασχόληση με μειωμένο ωράριο λόγω ηλικίας επιτρέπεται μόνο μέχρι το χρονικό 
σημείο κατά το οποίο μπορεί για πρώτη φορά να ζητηθεί πλήρης σύνταξη βάσει του νομίμου καθεστώτος 
που διέπει τις συντάξεις γήρατος και αν η κατηγορία των προσώπων τα οποία μπορούν να λάβουν πλήρη 
σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες, ενώ 
η κατηγορία των προσώπων τα οποία μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη μόνο με τη συμπλήρωση του 
65ου έτους της ηλικίας αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες, εκτός εάν αυτή η διάταξη 
δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους εντελώς ξένους προς κάθε δυσμενή διάκριση λόγω φύλου. Στην 
περίπτωση κατά την οποία νομοθετικές διατάξεις και διατάξεις συλλογικής συμβάσεως συνιστούν 
παράβαση της οδηγίας 76/207, εισάγοντας δυσμενή διάκριση αντίθετη προς την οδηγία αυτή, τα εθνικά 
δικαστήρια υποχρεούνται να μη λάβουν υπόψη την εν λόγω διάκριση κατά την εφαρμογή αυτών των 
διατάξεων υπέρ της ζημιουμένης κατηγορίας προσώπων, με κάθε δυνατό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται να 
ζητήσουν ή να περιμένουν την προηγούμενη κατάργησή τους από το νομοθέτη, από τα μέρη της συλλογικής 
συμβάσεως ή με άλλο τρόπο 

  
Άνδρες – γυναίκες 
εργαζόμενοι, δημόσιος 
τομέας 
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C-226/98 
Jørgensen 
κατά 
Foreninge
n af 
Speciallæ
ge 

6/4/2000 

Οδηγία 
76/207/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου, 
της 9ης 
Φεβρουαρίου 
1976, Οδηγία 
86/613/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου, 
της 11ης 
Δεκεμβρίου 
1986 

  

H οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, και η οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης 
Δεκεμβρίου 1986, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που 
ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς και για την προστασία της 
μητρότητας, έχουν την έννοια ότι, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη έμμεσης δυσμενούς διακρίσεως 
λόγω φύλου σε υπόθεση αφορώσα την ίση μεταχείριση, όπως είναι η υπόθεση της κύριας δίκης, είναι 
αναγκαία η χωριστή αξιολόγηση καθενός από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τους όρους ασκήσεως 
επαγγελματικής δραστηριότητας που απορρέουν από την επίδικη ρύθμιση, καθόσον τα στοιχεία αυτά 
αποτελούν, αφεαυτών, ειδικά μέτρα στηριζόμενα σε κριτήρια εφαρμογής που προσιδιάζουν σ' αυτά και 
πλήττουν σημαντικό αριθμό προσώπων που ανήκουν σε ορισμένη κατηγορία.  

  

Εργαζόμενες γυναίκες /  
άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας - παύση 
δραστηριότητας και 
μεταβίβαση πελατείας 
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C-207/98 
Mahlburg  
κατά Land 
Mecklenbu
rg-
Vorpomm
ern 

3/2/2000 

Άρθρο 2, 
παράγραφοι 1 
και 3, της 
Οδηγίας 
76/207/ΕΟΚ 

  

Το άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 3, της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική 
εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, απαγορεύει την άρνηση προσλήψεως εγκύου 
γυναίκας για απασχόληση αορίστου χρόνου για τον λόγο ότι η συνδεομένη με την κατάσταση αυτή εκ του 
νόμου απαγόρευση εργασίας δεν επιτρέπει, εφόσον διαρκεί η εγκυμοσύνη της, να καταλάβει, από την αρχή, 
την εν λόγω θέση απασχολήσεως. Πράγματι, η εφαρμογή των σχετικών με την προστασία της εγκύου 
γυναίκας διατάξεων δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια τη δυσμενή μεταχείριση όσον αφορά την πρόσβασή της 
σε απασχόληση. 

  

Έγκυος εργαζόμενη / Ίση 
μεταχείριση στην 
πρόσβαση στην 
απασχόληση 
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C-285/98 
Kreil κατά 
Bundesrep
ublik 
Deutschla
nd 

11/1/2000 

Οδηγία 76/207 
του 
Συμβουλίου, 
άρθρο 2 §§ 2 
και 3 

  

Αν και απόκειται στα κράτη μέλη, τα οποία πρέπει να θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα για την προάσπιση της 
εσωτερικής και εξωτερικής τους ασφαλείας, να λάβουν τις αποφάσεις που αφορούν την οργάνωση των 
ενόπλων δυνάμεών τους, δεν συνάγεται ωστόσο εξ αυτού ότι οι αποφάσεις αυτές πρέπει να εκφεύγουν 
εντελώς του πεδίου εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Όταν, στην περίπτωση της οργανώσεως των 
ενόπλων δυνάμεων, οι αρμόδιες εθνικές αρχές κάνουν χρήση της ευχέρειας που τους παρέχει το άρθρο 2, 
παράγραφος 2, της οδηγίας 76/207, να αποκλείουν από το πεδίο εφαρμογής της τις επαγγελματικές 
δραστηριότητες για τις οποίες, λόγω της φύσεως ή των συνθηκών ασκήσεώς τους, το φύλο συνιστά 
παράγοντα αποφασιστικής σημασίας, δεν μπορούν, χωρίς να παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας, 
να θεωρούν γενικώς ότι η σύνθεση όλων των ενόπλων μονάδων πρέπει να παραμείνει αποκλειστικά 
ανδροκρατούμενη.  
Η οδηγία 76/207 απαγορεύει την εφαρμογή εθνικών διατάξεων οι οποίες αποκλείουν γενικώς τις γυναίκες 
από τις στρατιωτικές θέσεις που συνεπάγονται τη χρήση όπλων και επιτρέπουν την πρόσβασή τους μόνο 
στις υγειονομικές υπηρεσίες και στα σώματα στρατιωτικής μουσικής 

  

Γυναίκες / Επαγγελματική 
κατάταξη - Πρόσβαση 
γυναικών για 
απασχόληση στις 
ένοπλες δυνάμεις 
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C-167/97 
Regina  
κατά  
Secretary 
of State 
for 
Employme
nt 

9/2/1999 

Άρθρο 119 της 
Συνθήκης ΕΚ,  
Οδηγία 
76/207/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου, 
της 9ης 
Φεβρουαρίου 
1976 

  

Η χορηγηθείσα δυνάμει δικαστικής αποφάσεως αποζημίωση σε περίπτωση προσβολής του δικαιώματος 
του εργαζομένου να μην τύχει καταχρηστικής απολύσεως συνιστά αμοιβή υπό την έννοια του άρθρου 119 
της Συνθήκης. Οι προϋποθέσεις που καθορίζουν αν, σε περίπτωση καταχρηστικής απολύσεως, ένας 
εργαζόμενος δικαιούται αποζημιώσεως διέπονται από το άρθρο 119 της Συνθήκης. Αντιθέτως, οι 
προϋποθέσεις που προσδιορίζουν αν, σε περίπτωση καταχρηστικής απολύσεως, ένας εργαζόμενος 
δικαιούται να επανενταχθεί ή να επαναπροσληφθεί διέπονται από την οδηγία 76/207, περί της εφαρμογής 
της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας.  

  

Γυναίκες εργαζόμενες /  
αποζημίωση επί 
καταχρηστικής απόλυσης 
- Εθνικό μέτρο 
συνεπαγόμενο έμμεση 
διάκριση 
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C-450/93 
Kalanke 
κατά Freie 
Hansestad
t Bremen 

17/10/1995 

Άρθρο 2, παρ.ι 
1 και 4, της 
Οδηγίας 
76/207 

 

Το άρθρο 2, παράγραφοι 1 και 4, της οδηγίας 76/207, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως 
ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και 
προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία παρέχει αυτομάτως, εφόσον 
υφίστανται ίσα προσόντα των υποψηφίων διαφορετικού φύλου που έχουν γίνει δεκτοί ως προαγώγιμοι, 
προτεραιότητα στους υποψηφίους θηλυκού φύλου στους τομείς όπου οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται, 
νοουμένου ότι υφίσταται υποεκπροσώπηση όταν οι γυναίκες δεν εκπροσωπούν τουλάχιστον το ήμισυ του 
προσωπικού των διαφόρων βαθμίδων της οικείας κατηγορίας και όταν συμβαίνει το ίδιο όσον αφορά τα 
προβλεπόμενα από το οργανόγραμμα επίπεδα καθηκόντων.  
Επιτρέπει εθνικά μέτρα στον τομέα της προσβάσεως στην απασχόληση, περιλαμβανομένης και της 
επαγγελματικής προωθήσεως, τα οποία, με το να ευνοούν ειδικά τις γυναίκες, σκοπό έχουν να βελτιώνουν 
την ικανότητα των γυναικών να ανταγωνίζονται στην αγορά εργασίας και να ακολουθούν σταδιοδρομία υπό 
συνθήκες ισότητας με τους άνδρες. Δεν συνιστά μέτρο αυτού του είδους η εθνική ρύθμιση η οποία 
εξασφαλίζει στις γυναίκες απόλυτη και από ουδεμία προϋπόθεση εξαρτωμένη προτεραιότητα επί διορισμού 
ή προαγωγής, καθότι βαίνει πέραν της προωθήσεως της ισότητας ευκαιριών και υποκαθιστά στην ισότητα 
ευκαιριών το αποτέλεσμα, δηλαδή την ισότητα εκπροσωπήσεως, στο οποίο μόνον η εφαρμογή της ισότητας 
ευκαιριών θα μπορούσε να απολήξει.  

 

Γυναίκες / πρόσβαση 
στην απασχόληση / 
προαγωγή - 
προτεραιότητα 
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C 7/93 
Bestuur 
van het 
Algemeen 
burgerlijk 
pensioenf
onds κατά 
G. A. 
Beune 

28/9/1994 

Συνθήκη ΕΟΚ, 
άρθρο 119 - 
Πρωτόκολλο 2 
για το άρθρο 
119 

  
Για να προσδιοριστεί αν ένα συνταξιοδοτικό σύστημα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 79/7 ή του 
άρθρου 119 της Συνθήκης, μόνο αποφασιστικό κριτήριο αποτελεί η διαπίστωση ότι η σύνταξη καταβάλλεται 
στον εργαζόμενο λόγω της σχέσεως εργασίας μεταξύ του ενδιαφερομένου και του πρώην εργοδότη του.  

  

Άνδρες και γυναίκες 
εργαζόμενοι - Ίση αμοιβή 
- Σύστημα 
συνταξιοδότησης 
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C-343/92 
M. A. 
Roks… 

24/2/1994 

Οδηγία 
79/7/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, 
της 19ης 
Δεκεμβρίου 
1978 

  

Το κοινοτικό δίκαιο αντιτάσσεται στην εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας η οποία, εξαρτώντας το δικαίωμα για 
παροχή λόγω ανικανότητας προς εργασία από προϋπόθεση που προηγουμένως δεν ίσχυε για τους άνδρες, 
στερεί τις έγγαμες γυναίκες των δικαιωμάτων που αντλούσαν από το άμεσο αποτέλεσμα του άρθρου 4, 
παράγραφος 1, της οδηγίας 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί της προοδευτικής 
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως. Το 
κοινοτικό δίκαιο δεν αντιτίθεται στη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας η οποία, εξαρτώντας τη διατήρηση του 
ευεργετήματος της παροχής λόγω ανικανότητας προς εργασία από μία προϋπόθεση που ισχύει εφεξής τόσο 
για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, έχει ως αποτέλεσμα την αφαίρεση από τις γυναίκες, για το μέλλον, 
των δικαιωμάτων που αντλούσαν από το άμεσο αποτέλεσμα του άρθρου 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 
79/7. Το άρθρο 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 79/7 αντιτίθεται στην εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας η οποία 
εξαρτά τη χορήγηση παροχής λόγω ανικανότητας προς εργασία από την προϋπόθεση πραγματοποιήσεως 
κάποιου εισοδήματος κατά το έτος που προηγήθηκε της ενάρξεως της ανικανότητας, η οποία προϋπόθεση, 
καίτοι δεν κάνει διάκριση ανάλογα με το φύλο, αφορά πολύ μεγαλύτερο αριθμό γυναικών παρά ανδρών, 
ακόμη και όταν η θέσπιση της εθνικής αυτής νομοθεσίας στηρίζεται σε λόγους που αφορούν τον 
προϋπολογισμό.  

  

Άνδρες – γυναίκες /Ίση 
μεταχείριση ανδρών και 
γυναικών σε θέματα 
κοινωνικής ασφάλισης - 
ανικανότητα προς 
εργασία 

18 

C-179/88 
Birthe 
Vibeke 
Hertz κατά 
Aldi 
Marked 
K/S 

8/11/1990 
Οδηγία 76/207, 
άρθρα 2 και 5 

  

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 2, 
παράγραφος 3, της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρμογής 
της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, οι συνδυασμένες διατάξεις του 
άρθρου 5, παράγραφος 1, και του άρθρου 2, παράγραφος 1, της εν λόγω οδηγίας δεν αντιτίθενται στις 
απολύσεις που αποτελούν τη συνέπεια απουσιών οφειλομένων σε ασθένεια της οποίας αρχική αιτία είναι η 
εγκυμοσύνη ή ο τοκετός. 

  

Έγκυος εργαζόμενη - 
απόλυση λόγω ασθένειας 
με αρχική αιτία την 
εγκυμοσύνη ή τον τοκετό 

19 

C-37/89 
Weiser 
κατά 
Caisse 
nationale 
des 
barreaux 
français 

14/6/1990 

Κανονισμός 
υπηρεσιακής 
καταστάσεως 
των 
υπαλλήλων 
των 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, 
άρθροο 11, 
παρ. 2, του 
παραρτήματος 
VIII 

  

Ένα πρόσωπο το οποίο ασκεί μη μισθωτή δραστηριότητα, όπως η δικηγορία, και αποχωρεί από το 
επάγγελμα του για να γίνει υπάλληλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δεν δικαιούται, στο παρόν στάδιο 
εξελίξεως του κοινοτικού δικαίου, να ζητήσει την εφαρμογή, υπέρ αυτού, του άρθρου 11, παράγραφος 2, του 
παραρτήματος VIII του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Η διάταξη αυτή είναι, ωστόσο, ανίσχυρη στο μέτρο που προβλέπει διαφορετική μεταχείριση, 
όσον αφορά τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από εθνικό σύστημα στο ασφαλιστικό σύτημα των 
Κοινοτήτων, μεταξύ των υπαλλήλων που έχουν αποκτήσει τα δικαιώματα αυτά απασχολούμενοι ως 
μισθωτοί και εκείνων που τα έχουν αποκτήσει απασχολούμενοι ως μη μισθωτοί 

  

Άνδρες γυναίκες - 
Υπάλληλος Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων / μεταφορά 
συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων 



 

 12 

20 

C 171/88 
Ιngrid 
Rinner-
Kuehn 
κατά 
FWW 
Spezial-
Gebaeude
reinigung 
GmbH & 
Co. KG 

13/7/1989 
Συνθήκη ΕΟΚ, 
άρθρο 119 

  

Αντίκειται προς το άρθρο 119 της Συνθήκης εθνική νομοθεσία που επιτρέπει στους εργοδότες να αποκλείουν 
από την εξακολουθούσα καταβολή της αμοιβής, σε περίπτωση ασθενείας, τους εργαζομένους των οποίων η 
συνήθης διάρκεια απασχολήσεως δεν υπερβαίνει τις 10 ώρες εβδομαδιαίως ή τις 45 ώρες μηνιαίως, όταν το 
μέτρο αυτό πλήττει πολύ μεγαλύτερο αριθμό γυναικών παρά ανδρών, εκτός αν το οικείο κράτος μέλος 
αποδείξει ότι η εν λόγω νομοθεσία δικαιολογείται από παράγοντες αντικειμενικούς και ξένους προς κάθε 
διάκριση βασιζόμενη στο φύλο, συνδεόμενους με ουσιώδη σκοπό της κοινωνικής του πολιτικής. 

  

Άνδρες – γυναίκες - 
Εργαζόμενοι / Ισότητα 
αμοιβών - Εξακολούθηση 
της καταβολής του μισθού 
σε περίπτωση ασθενείας 
ορισμένους εργαζομένους 
με μειωμένο ωράριο 

21 

C-157/86 
Murphy 
κατά An 
Bord 
Telecom 
Eireann 

4/2/1988 
Άρθρο 119 της 
Συνθήκης ΕΟΚ 

  

Το άρθρο 119 της Συνθήκης, το οποίο εφαρμόζεται απευθείας υπό την έννοια ότι οι ενδιαφερόμενοι 
εργαζόμενοι μπορούν να το επικαλεστούν ενώπιον δικαστηρίου και ότι τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να το 
λάβουν υπόψη τους ως στοιχείο του κοινοτικού δικαίου, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι καλύπτει 
επίσης, εκτός της περιπτώσεως ίσης αμοιβής για όμοια εργασία ή εργασίας ίσης αξίας, την περίπτωση κατά 
την οποία ο εργαζόμενος που το επικαλείται προκειμένου να επιτύχει να του καταβάλλεται ίση αμοιβή κατά 
την έννοια της διατάξεως αυτής παρέχει εργασία μεγαλύτερης αξίας απ' ό,τι το πρόσωπο που λαμβάνεται ως 
βάση συγκρίσεως . Το εθνικό δικαστήριο, ενώπιον του οποίου έγινε επίκληση μιας απευθείας 
εφαρμοζόμενης διατάξεως της Συνθήκης, εξαντλώντας τα περιθώρια εκτιμήσεως που του παρέχει το εθνικό 
του δίκαιο, οφείλει να ερμηνεύσει και να εφαρμόσει το εθνικό δίκαιο σύμφωνα με τις επιταγές του κοινοτικού 
δικαίου και, εφόσον η σύμφωνη ερμηνεία δεν είναι δυνατή, να μην εφαρμόσει τους αντίθετους εθνικούς 
κανόνες. 

  
Άνδρες και γυναίκες 
εργαζόμενοι / Ισότητα 
αμοιβών  

22 

C-237/85 
Rummler 
κατά Dato-
Druck 
GmbH 

1/7/1986 

Οδηγία 75/117 
10 
Φεβρουαρίου 
1975 

  

Δεν απαγορεύεται ένα σύστημα επαγγελματικής κατατάξεως να χρησιμοποιήσει, προκειμένου να καθοριστεί 
το επίπεδο αμοιβών, το κριτήριο της μυϊκής προσπάθειας ή κοπώσεως ή το κριτήριο του βαθμού του 
χαρακτήρα μιας εργασίας ως βαριάς, εάν, ενόψει της φύσεως των εργασιών, η προς εκτέλεση εργασία 
απαιτεί, πράγματι, την καταβολή ορισμένης σωματικής δυνάμεως, υπό την προϋπόθεση ότι, λαμβάνοντας 
υπόψη και άλλα κριτήρια, επιτυγχάνει το σύστημα αυτό να αποκλείσει, στο σύνολο του, κάθε διάκριση λόγω 
φύλου. Τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η κατάταξη στα διάφορα μισθολογικά κλιμάκια πρέπει να 
διασφαλίζουν την ίδια αμοιβή για ίδια αντικειμενικώς εργασία, είτε αυτή επιτελείται από άνδρα εργαζόμενο 
είτε από γυναίκα εργαζομένη.  

  

Άνδρες γυναίκες 
εργαζόμενοι / Ισότητα 
αμοιβών - επαγγελματική 
κατάταξη 

23 

C-152/84 
Μ. Η. 
Marshall 
κατά 
Southampt
on and 
South-
West 
Hampshire 
Area 
Health 
Authority 

26/2/1986 

Άρθρο 5 παρ.1 
Οδηγία 76/207 
του 
Συμβουλίου, 9 
Φεβρουαρίου 
1976 

  

Το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 76/207 έχει την έννοια ότι μία γενική πολιτική απολύσεως, 
συνεπαγόμενη την απόλυση γυναικών με μόνη αιτιολογία ότι έχουν αποκτήσει ή υπερβεί την ηλικία κατά την 
οποία έχουν δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως από το Δημόσιο και η οποία διαφέρει, δυνάμει της εθνικής 
νομοθεσίας, μεταξύ ανδρών και γυναικών, συνιστά διάκριση βασιζόμενη στο φύλο και απαγορευόμενη από 
την οδηγία αυτή.  

  

Άνδρες γυναίκες 
εργαζόμενοι / πρόσβαση 
στην απασχόληση και 
συνθήκες απασχόλησης - 
όροι απόλυσης  



 

 13 

24 

C-262/84 
Beets-
Proper 
κατά F. 
Van 
Lanschot 
Bankiers 
NV 

26/2/1986 

Άρθρο 5 παρ.1 
Οδηγία 76/207 
του 
Συμβουλίου, 9 
Φεβρουαρίου 
1976 

  

Το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 76/207 έχει την έννοια ότι δεν παρέχεται στα κράτη μέλη ευχέρεια 
να εξαιρούν από την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ρητές ή σιωπηρές ρήτρες συμβάσεων 
εργασίας, συναπτομένων βάσει συλλογικής συμβάσεως, που έχουν ως αποτέλεσμα τη λύση της σχέσης 
εργασίας λόγω της ηλικίας που συμπληρώνει ο εργαζόμενος, όταν η ηλικία αυτή υπολογίζεται βάσει της 
ηλικίας κατά την οποία ο εργαζόμενος αποκτά δικαίωμα συντάξεως λόγω αποχωρήσεως και η οποία 
διαφέρει μεταξύ ανδρών και γυναικών 

  

Άνδρες γυναίκες 
εργαζόμενοι / ηλικία 
απόκτησης δικαιώματος 
σύνταξης 

25 

C-170/84 
Bilka-
Kaufhaus 
GmbH 
κατά  
Karin 
Weber von 
Hartz 

13/5/1986 
Συνθήκη ΕΟΚ 
άρθρο 119 

  

 Υπάρχει παράβαση του άρθρου 119 της Συνθήκης ΕΟΚ από εταιρία που αποκλείει τους απασχολουμένους 
με μειωμένο ωράριο από το συνταξιοδοτικό σύστημα επιχειρήσεως, όταν το μέτρο αυτό πλήττει πολύ 
υψηλότερο αριθμό γυναικών παρά ανδρών, εκτός αν η επιχείρηση αποδείξει ότι το μέτρο αυτό εξηγείται 
από παράγοντες που δικαιολογούνται αντικειμενικά και είναι ξένοι προς οποιαδήποτε διάκριση βασιζόμενη 
στο φύλο. 

  
Γυναίκες εργαζόμενες / 
Επικουρική σύνταξη από 
εργοδότη 

26 

C 248/83 
Επιτροπή 
των 
Ευρωπαϊκ
ών 
Κοινοτήτω
ν κατά 
Ομοσπον
διακής 
Δημοκρατί
ας της 
Γερμανίας 

21/5/1985 

Συνθήκη EOK, 
άρθρο 119· 
Οδηγίες 76/207 
και 75/117 του 
Συμβουλίου 

  

Οι οδηγίες 76/207 και 75/117 ισχύουν όσον αφορά τη δημοσιοϋπαλληλική σχέση εργασίας. Οι οδηγίες 
αυτές , όπως και το άρθρο 119 της Συνθήκης EOK , έχουν γενικό περιεχόμενο , που ανταποκρίνεται στη 
φύση της αρχής που εκφράζουν : δεν επιτρέπεται δηλαδή η εισαγωγή νέων διακρίσεων , που θα εξαιρούν 
ορισμένες κατηγορίες από την εφαρμογή των διατάξεων που προορίζονται να εξασφαλίσουν την ίση 
μεταχείριση ανδρών και γυναικών στο σύνολο της επαγγελματικής. Το άρθρο 2 , παράγραφος 2 , της 
οδηγίας 76/207 , παρέχοντας στα κράτη μέλη την ευχέρεια να αποκλείουν ορισμένες επαγγελματικές 
δραστηριότητες από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας , δεν έχει ως αντικείμενο ούτε ως αποτέλεσμα να 
επιβάλει στα κράτη μέλη ορισμένο τύπο όσον αφορά την άσκηση αυτής της ευχέρειας. Αντίθετα , το άρθρο 9 
, παράγραφος 2 , επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να καταγράφουν πλήρως και κατά οποιοδήποτε 
τρόπο που μπορεί να ελεγχθεί τα επαγγέλματα και τις δραστηριότητες που εξαιρούνται από την εφαρμογή 
της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως και να ανακοινώνουν το αποτέλεσμα στην Επιτροπή , η οποία πρέπει να 
ελέγχει την εφαρμογή αυτής της διατάξεως. H διάταξη του δικαίου κράτους μέλους σύμφωνα με την οποία ο 
εργοδότης δεν πρέπει να δημοσιεύει προσφορές εργασίας που δεν είναι ουδέτερες από την άποψη του 
φύλου των εργαζομένων δεν αποτελεί την εκπλήρωση υποχρεώσεως που επιβάλλεται από την οδηγία 
76/207 αλλά αυτόνομη νομοθετική ενέργεια που αποβλέπει στην πραγματοποίηση της αρχής της ίσης μετα 
Το γεγονός ότι η διάταξη αυτή δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα δεν συνιστά συνεπώς παράβαση των 
υποχρεώσεων που επιβάλλει στα κράτη μέλη. 

  

Άνδρες και γυναίκες 
εργαζόμενοι / Ίση 
μεταχείριση - Τομείς της 
δημοσίας διοικήσεως και 
των ελευθέρων 
επαγγελμάτων  

27 

C-96/80 
Jenkins 
κατά 
Kings 
Gatte Ltd 

31/3/1981 

Συνθήκη ΕΟΚ 
άρθρο 119· 
Οδηγία τού 
Συμβουλίου 
75/117 άρθρο 1 

  

Μια διαφορά αμοιβής μεταξύ εργαζόμενων με πλήρες ωράριο και εργαζόμενων με μειωμένο ωράριο δε 
συνιστά διάκριση απαγορευόμενη από το άρθρο 119 τής Συνθήκης παρά μόνον αν αποτελεί στην 
πραγματικότητα έμμεσο τρόπο για να μειωθεί το επίπεδο αμοιβής των εργαζόμενων με μειωμένο ωράριο 
ενόψει τού γεγονότος ότι η κατηγορία αυτή εργαζόμενων αποτελείται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από 
γυναίκες  

  

Γυναίκες εργαζόμενες / 
Αμοιβή γιά εργασία με 
μειωμένο ωράριο 
κατώτερη από την αμοιβή 
για εργασία με πλήρες 
ωράριο  



 

 14 

28 

C-129/79 
Macarthys 
Ltd Wendy 
Smith 

27/3/1980 

Άρθρο 119 της 
Συνθήκης ΕΟΚ 
και Άρθρο 1 
της Οδηγίας 
75/117 του 
Συμβουλίου, 
της 10ης 
Φεβρουαρίου 
1975  

  

Η αρχή της ισότητας των αμοιβών για όμοια εργασία μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών, που 
αναφέρεται στο άρθρο 119 της Συνθήκης ΕΟΚ, δεν περιορίζεται στις περιπτώσεις στις οποίες άνδρες και 
γυναίκες παρέχουν συγχρόνως ισότιμη εργασία στον ίδιο εργοδότη. Η αρχή της ισότητας των αμοιβών του 
άρθρου 119 εφαρμόζεται στην περίπτωση που αποδεικνύεται ότι γυναίκα εργαζόμενη, λαμβάνοντας υπόψη 
τη φύση των υπηρεσιών που παρέχει, έλαβε μικρότερη αμοιβή από αυτή που ελάμβανε άνδρας 
εργαζόμενος, ο οποίος ήταν υπάλληλος πριν από την πρόσληψη της γυναίκας υπαλλήλου, και που παρείχε 
την ίδια εργασία στον εργοδότη του. 

  
Άνδρες γυναίκες 
εργαζόμενοι ‘ Ισότητα 
αμοιβών 

29 

C-149/77 
Defrenne 
κατά 
Sabena 

15/6/1978 
Άρθρο 119 της 
Συνθήκης ΕΟΚ 

  
Το άρθρο 119 της Συνθήκης ΕΟΚ δεν μπορεί να ερμηνευτεί υπό την έννοια ότι, εκτός από την ισότητα των 
αμοιβών, θεσπίζει επίσης και ισότητα των λοιπών όρων εργασίας που ισχύουν για τους εργαζομένους 
άρρενες και θήλεις.  

  
Εργαζόμενοι άνδρες και 
γυναίκες / Ισότητα 
αμοιβής 

30 

C-43/75 
Defrenne 
κατά 
Sabena 

8/4/1976 
Άρθρο 119 και 
236 της 
Συνθήκης ΕΟΚ 

  

Μπορεί να γίνεται επίκληση της αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων 
που ορίζεται από το άρθρο 119 ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, τα οποία οφείλουν να εξασφαλίζουν την 
προάσπιση των δικαιωμάτων που παρέχει η διάταξη αυτή στους ιδιώτες, ιδίως σε περίπτωση διακρίσεων 
που πηγάζουν άμεσα από νομοθετικές διατάξεις ή από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και σε 
περίπτωση άνισης αμοιβής γυναικών και ανδρών εργαζομένων για όμοια εργασία, όταν αυτή εκτελείται 
στην ίδια επιχείρηση ή υπηρεσία, ιδιωτική ή δημόσια. Ακόμη καν στους τομείς στους οποίους το άρθρο 119 
δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα, η διάταξη αυτή δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως επιφυλάσσουσα αποκλειστική 
αρμοδιότητα στον εθνικό νομοθέτη για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των αμοιβών, δεδομένου ότι η 
εφαρμογή αυτή μπορεί να προκύπτει, εφόσον είναι αναγκαίο, από τη συνδρομή κοινοτικών και εθνικών 
διατάξεων. 

  
Εργαζόμενοι άνδρες και 
γυναίκες / Ισότητα 
αμοιβής 

31 

C-20/71 
Sabbatini 
κατά 
European 
Parliament 

7/6/1972 

Κανονισμός 
Υπηρεσιακής 
Καταστάσεως 
υπαλλήλων 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, 
Παράρτημα VII 

  
 Το Δικαστήριο αναγνώρισε την αναγκαιότητα να εξασφαλισθεί η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών 
κοινοτικών εργαζομένων 

  

Γυναίκες εργαζόμενες / 
ίση μεταχείριση στην 
εργασία - Αποστέρηση 
επιδόματος 

32 

C-80/70 
Defrenne 
κατά 
βελγικού 
δημοσίου 

25/5/1971 
Άρθρο 119 της 
Συνθήκης ΕΟΚ 

 
Τα γενικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (νομικά συστήματα) δεν καλύπτονται από το άρθρο 119 της 
συνθήκης ΕΚ 

 

Άνδρες και γυναίκες 
εργαζόμενοι / παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης - 
συντάξεις 

 



 

 15 

 
1.2. Αξιολόγηση νομολογίας ΔΕΕ για την ισότητα των φύλων 
 
1. Η ισότητα των φύλων, ως ειδικότερη έκφανση της αρχής της ισότητας, όπως αυτή 

διακηρύσσεται στα εθνικά δίκαια και στις διεθνείς συμβάσεις, δεν αποτελούσε αντικείμενο 

ενδιαφέροντος των ιδρυτικών συνθηκών της ΕΕ. Η αναφορά του αρχικού άρθρου 119 ΣΕΟΚ1 

(σημερινό 157 ΣΛΕΕ) στην ισότητα των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν 

εξειδίκευση της αρχής της ισότητας, όπως την αντιλήφθηκε η κοινοτική έννομη τάξη στα 

αρχικά στάδια της δημιουργίας της: ίση μεταχείριση των προσώπων που δραστηριοποιούνται 

οικονομικά ως εργαζόμενοι, συνδεδεμένοι, δηλαδή, με την αγορά. Η κοινωνική διάσταση της 

ισότητας των φύλων, όπως άλλωστε και η κοινωνική πολιτική γενικά, στα πρώτα τουλάχιστον 

στάδια της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποίησης, δεν είχε θέση στο οικοδόμημα, παρά ως 

μοχλός στήριξης του ανοίγματος της αγοράς. Έτσι οι διαφορετικές εθνικές ρυθμίσεις ως προς 

τη μεταχείριση των δύο φύλων αναφορικά με την εργασία, τους όρους πρόσβασης σε αυτήν 

και τους όρους άσκησής της δεν έπρεπε να αποτελούν εμπόδιο στην ενιαία αντιμετώπιση. 

Σκοπός του αρχικού άρθρου 119 ΣΕΟΚ ήταν να εξασφαλίσει την άρση των σχετικών 

εμποδίων, που όρθωναν οι εθνικές έννομες τάξεις (αρνητική ενοποίηση). Αλλά και η 

πρόβλεψη του αρχικού άρθρου 100 ΣΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών τον ίδιο 

σκοπό υπηρετούσε μέσω της υιοθέτησης κοινών προτύπων (θετική ενοποίηση). 

 

2. Μολονότι η θέσπιση του άρθρου 119 ΣΕΟΚ δεν δημιουργούσε δυσχέρειες για τα 

κράτη που είχαν ήδη επικυρώσει τη σύμβαση 100 της ΔΟΕ η οποία, είχε το ίδιο περιεχόμενο 

και -σε ορισμένα σημεία- την ίδια διατύπωση με το σχέδιο του εν λόγω άρθρου, τρία από τα 

μελλοντικά κράτη μέλη, κατά την εποχή εκείνη, δεν την είχαν επικυρώσει, για το λόγο ότι η 

εφαρμογή της κινδύνευε να τους δημιουργήσει σοβαρές εσωτερικές δυσχέρειες.  

 

3. Οι πολιτικές πιέσεις2 κατέληξαν στο τέλος της δεκαετίας του 60 στην εμπλοκή του 

Δικαστηρίου της ΕΕ (σημερινό ΔΕΕ, τότε ΔΕΚ), με αφορμή την υποβολή προδικαστικού 

ερωτήματος εκ μέρους του βελγικού Conseil d’État αναφορικά με την ερμηνεία του άρθρου 119 

ΣΕΟΚ. Το ζήτημα προέκυψε κατά την εκδίκαση προσφυγής της αεροσυνοδού Defrenne τής 

τότε κρατικής αεροπορικής εταιρίας Sabena κατά του Βελγικού δημοσίου για ακύρωση 

βασιλικού διατάγματος του 1969 περί των συντάξεων λόγω αποχώρησης του ιπτάμενου 
                                                           
1 Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και άλλαξε η αρίθμησή του (141 ΣΕΚ) με τη συνθήκη του Άμστερνταμ (1997). 
Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τη συνθήκη της Λισαβόνας φέρει, τον αριθμό 157 ΣΛΕΕ. 
2 D. CHALMERS/G. DAVIES/G. MONTI, European Union Law, Cases and Materials, Cambridge University Press 
2011, σελ. 540 επ. 
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προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας, και, ειδικότερα, της διάταξης με την οποία 

αποκλείονται οι γυναίκες ιπτάμενες συνοδοί από αυτό το σύστημα. Στη σχετική απόφαση, 

διευκρινίστηκε ότι «οφέλη συμμετέχοντα της φύσεως παροχών κοινωνικής ασφαλίσεως δεν 

είναι καταρχήν [μεν], ξένα προς την έννοια της αμοιβής» του άρθρου 119, δεν μπορούν 

ωστόσο να περιληφθούν σε αυτήν, ιδίως αν πρόκειται για συντάξεις λόγω αποχώρησης, που 

ρυθμίζονται απευθείας από το νόμο «αποκλείοντας κάθε στοιχείο διαβουλεύσεως στους 

κόλπους της επιχείρησης ή του ενδιαφερόμενου επαγγελματικού κλάδου, και που έχουν 

υποχρεωτική εφαρμογή σε γενικές κατηγορίες εργαζομένων»3. Έτσι, κρίθηκε ότι «η σύνταξη 

λόγω αποχωρήσεως η παρεχόμενη στο πλαίσιο νομίμου συστήματος κοινωνικής ασφαλίσεως 

δεν συνιστά όφελος παρεχόμενο έμμεσα από τον εργοδότη στον εργαζόμενο λόγω της 

σχέσεως εργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 119»4, οπότε το θέμα της άνισης μεταχείρισης 

λόγω φύλου δεν εξετάστηκε. 

 

4. Στη συνέχεια, με την ευκαιρία προδικαστικού ερωτήματος βελγικού δικαστηρίου επίλυσης 

εργατικών διαφορών (Cour de Travail των Βρυξελλών), ενώπιον του οποίου η ίδια πρώην 

αεροσυνοδός είχε ασκήσει αγωγή αποζημίωσης κατά της εταιρίας Sabena, για το λόγο ότι 

από τις 15 Φεβρουαρίου 1963 μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 1966, υπέστη ως γυναίκα 

εργαζόμενη, από άποψη αμοιβής, δυσμενή διάκριση έναντι των ανδρών συναδέλφων της, που 

εκτελούσαν την ίδια εργασία ως ιπτάμενοι φροντιστές, το ΔΕΚ προχώρησε στην περαιτέρω 

διασαφήνιση της διάταξης του άρθρου 119 ΣΕΟΚ, αναγνωρίζοντας το άμεσο αποτέλεσμα5 

που αυτή αναπτύσσει, με την έννοια του επικλητού εκ μέρους των ιδιωτών, και μάλιστα με 

οριζόντιο χαρακτήρα6. 

 

5. Είναι αξιοσημείωτο, ότι το σκεπτικό της απόφασης κάνει σαφείς αναφορές στην κοινωνική 

διάσταση της τότε κοινής αγοράς, επισημαίνοντας ότι, η αρχή της ισότητας των αμοιβών, 

εκτός από την ανάγκη εξασφάλισης υγιών συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των 

επιχειρήσεων7, προάγει και τους  «κοινωνικούς στόχους της Κοινότητας, η οποία δεν 

                                                           
3 ΔΕΚ 80/70 σκ. 7. 
4 Ibid. σκ. 13. 
5 ΔΕΚ 43/75, σκέψεις 32-40. 
6 Ibid. σκέψεις 31, 39. Βλ. και ΔΕΚ της 26ης Φεβρουαρίου 1986, 152/84, Marshall, Συλλ. 1986, σελ. 723, σκ. 46 
και 49, της 7ης Φεβρουαρίου 1991, Nimz, C-184/89, Συλλ. 1991, σελ. I-297, σκ. 11 και της 21ης Οκτωβρίου 1999, 
Lewen, C-333/97, Συλλ. 1999, σελ. I-7243, σκ. 26, της 2ας Οκτωβρίου 1997, Gerster, C-1/95, Συλλ. 1997, σελ. I-
5253, σκ. 18, της 20ής Μαρτίου 2003, Kutz-Bauer, C--187/00, Συλλ. 2003, σελ. I-2741, σκ. 69 και 71, καθώς και 
της 15ης Απριλίου 2008, C-268/06, Impact, Συλλ. 2008, σελ. I-2483, σκ. 57, 23ης Απριλίου 2009, Αγγελιδάκη 
κ.λπ., C-378/07 έως C-380/07, Συλλ., σελ. Ι-3071, σκ. 195. 
7 ΔΕΚ 43/75, όπ. παρ. σκ. 9. 
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περιορίζεται σε μια οικονομική ένωση, αλλά οφείλει να εξασφαλίσει συγχρόνως, με κοινή 

δράση, την κοινωνική πρόοδο και να επιδιώξει τη σταθερή βελτίωση των όρων διαβιώσεως 

και απασχολήσεως των ευρωπαϊκών λαών»8. 

 

6. Στο μεταξύ, μετά την έκδοση της πρώτης ήδη απόφασης, το Συμβούλιο, για να επισπεύσει 

την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 119 ΣΕΟΚ, εξέδωσε (10.02.1975) την οδηγία 75/117/ΕΟΚ9, 

«περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της 

αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών». Ένα χρόνο 

αργότερα δε, την 09.02.1976, εκδόθηκε η οδηγία 76/207/ΕΟΚ10, «περί της εφαρμογής της 

αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε 

απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας». Η 

ανταπόκριση αυτή του ενωσιακού νομοθέτη εντάσσεται στο πλαίσιο της δυναμικής που διέπει 

τις σχέσεις του με τον ενωσιακό δικαστή, οι οποίες χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ τους11.  

 

7. Η τρίτη απόφαση της ομώνυμης σειράς12, εκδόθηκε το 1978 από το ΔΕΚ μετά την άσκηση 

αναίρεσης κατά της απόφασης του δευτεροβάθμιου εθνικού δικαστηρίου, που είχε επιδικάσει 

μέρος της αποζημίωσης μετά την απόφαση στην υπόθεση 43/7513, ύστερα από προδικαστικό 

ερώτημα του βελγικού ακυρωτικού αναφορικά με την έκταση εφαρμογής του άρθρου 119 

ΣΕΟΚ. Το ΔΕΚ διευκρίνισε ότι «το γράμμα του άρθρου 119 δεν μπορεί να διευρυνθεί σε 

σημείο που, αφενός, να διακινδυνεύει η άμεση εφαρμογή, την οποία πρέπει να γίνει δεκτό ότι 

έχει η διάταξη αυτή στον τομέα της, και, αφετέρου, να επεμβαίνει σε περιοχή η οποία 

επιφυλάσσεται, σύμφωνα με τα άρθρα 117 και 118, στην εκτίμηση των αρχών που 

αναφέρονται στα άρθρα αυτά», οπότε «δεν μπορεί να ερμηνευτεί υπό την έννοια ότι, εκτός 

από την ισότητα των αμοιβών, θεσπίζει επίσης και ισότητα των λοιπών όρων εργασίας που 

ισχύουν για τους εργαζομένους άρρενες και θήλεις»14. Συγχρόνως περιόρισε την εφαρμογή 

του ex nunc, με την έννοια ότι ναι μεν «η κατάργηση των διακρίσεων που στηρίζονται στο 

φύλο αποτελεί μέρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων», ο σεβασμός των οποίων «αποτελεί 

μέρος των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου, την τήρηση του οποίου έχει [το Δικαστήριο] 
                                                           
8 Ibid. σκ. 10. 
9 EE ελλ. ειδ. έκδ. τόμ. 05/002, σελ. 42. 
10 ΕΕ ελλ. ειδ. έκδ. 05/002, σελ. 70.  
11 Β. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, Η δυναμική των σχέσεων δικαστή και νομοθέτη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Αθήνα, 
Σάκκουλας 2005. 
12 ΔΕΚ της 15ης Ιουνίου 1978, Defrenne ΙΙΙ, 149/77, Συλλ. 1978, ελλ. ειδ. έκδ. σελ. 419. 
13 Όπ. παρ. 
14 Σκ. 23, 24. 
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ως αποστολή να διασφαλίζει»15, αλλά οι εργασιακές σχέσεις που υπάγονταν στο εθνικό 

δίκαιο, όταν συνέβησαν τα επίμαχα πραγματικά περιστατικά, δεν μπορούσαν να καλυφθούν 

από το «κοινοτικό» δίκαιο, αφού «η Κοινότητα, δεν είχε καθόλου αναλάβει τον έλεγχο και τη 

διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ισότητας μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων σε 

άλλα θέματα όρων εργασίας πλην των αμοιβών»16. 

 

8. Το ζήτημα του διαχρονικού περιορισμού των αποτελεσμάτων με την έννοια της απόφασης 

Barber17, αφορά μόνο τις μορφές διακρίσεων τις οποίες οι εργοδότες και τα συνταξιοδοτικά 

συστήματα μπορούσαν, ενόψει των μεταβατικού χαρακτήρα των εξαιρέσεων που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, να εφαρμοστούν σε θέματα 

επαγγελματικών συντάξεων, να θεωρούν ευλόγως ως ανεκτές. Σε αυτές δεν περιλαμβάνεται η 

διάκριση που αφορά την υπαγωγή σε συστήματα επαγγελματικών συντάξεων, η οποία 

κρίθηκε ασυμβίβαστη προς το άρθρο 119 της Συνθήκης με την απόφαση της 13ης Μαΐου 

1986, 170/84, Bilka, η οποία δεν προβλέπει κανένα διαχρονικό περιορισμό των 

αποτελεσμάτων της. Ελλείψει διαχρονικού περιορισμού, μπορεί να γίνει επίκληση του αμέσου 

αποτελέσματος του άρθρου 119, προκειμένου να ζητηθεί αναδρομικά η εφαρμογή της ίσης 

μεταχειρίσεως όσον αφορά το δικαίωμα υπαγωγής σε σύστημα επαγγελματικών συντάξεων 

από τις 8 Απριλίου 1976, ημερομηνία εκδόσεως της αποφάσεως 43/75, Defrenne, η οποία 

αναγνώρισε για πρώτη φορά άμεσο αποτέλεσμα στο εν λόγω άρθρο18.  

 

9. Η νομολογία του Δικαστηρίου προκάλεσε σειρά αμφισβητήσεων των εθνικών νομοθεσιών 

που περιείχαν αντίθετες διατάξεις, αλλά και την περαιτέρω ενεργοποίηση του ενωσιακού 

νομοθέτη, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν στα κράτη μέλη λόγω της 

διαφορετικότητας των ρυθμίσεων. Έτσι, μια σειρά μέτρων ηπίου δικαίου υιοθετήθηκε από την 

Επιτροπή, με στόχο κατά τη δεκαετία που ακολούθησε προκειμένου να διευκολύνει τη 

συνεργασία και να κάμψει τη διστακτικότητα των κρατών μελών ως προς την εξάλειψη των 

διακρίσεων19.  

 

                                                           
15 Σκ. 26, 27. Βλ. και ΔΕΚ της 7ης Ιουνίου 1972, Sabbatini-Bertoni, 20/71, Συλλ. 1972, σελ. 345 (υπάλληλοι της 
τότε Κοινότητας), της 7ης Ιουνίου 1972, Συλλ. σελ. 345. 
16 Σκ. 30. 
17 ΔΕΚ της 17ης Μαΐου 1990, Barber, C-262/88, Συλλ. σελ. Ι-1889. 
18 28.09.1994, Fisscher C-128/93, Συλλ. 1994 σελ. I-04583,  Vroege, C-57/93, Συλλ. 1994 σελ. I-04541.  
19 Σύσταση 84/635/ΕΟΚ, της 13ης Δεκεμβρίου 1984 σχετικά με την προώθηση θετικών δράσεων υπέρ των 
γυναικών, ΕΕ L 331 της 19.12.1984, σελ. 34.  
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10. Στην έκθεση αυτή η νομολογία του ΔΕΕ θα εξεταστεί, με βάση τα επιμέρους θέματα 

ισότητας των φύλων στα οποία έχει συμβάλει.  

 

Ι. Ισότητα αμοιβών – έννοια αμοιβής 

 

1. Η κοινωνική διάσταση του αρχικού άρθρου 119 τονίστηκε από το ΔΕΕ κατά καιρούς και 

μετά την απόφαση Defrenne II. Πάντως, στο θέμα της ισότητας των αμοιβών η νομολογία είναι 

πάγια: παρά τις σπάνιες αποκλίσεις, η σειρά των αποφάσεων που εκδίδονται για την ίση 

μεταχείριση ανδρών και γυναικών στο θέμα της αμοιβής για όμοια εργασία δεν παρουσιάζει 

σοβαρά ζητήματα. Έτσι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των ψυχολόγων και γιατρών που 

απασχολούνταν ως ψυχοθεραπευτές20, που διευκρινίστηκε άλλωστε με την απόφαση στην 

υπόθεση Örebro21, η στάση του ΔΕΕ παραμένει βασισμένη στα κριτήρια που έθεσε η 

απόφαση Defrenne II. Έτσι, κρίθηκε ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα μιας επιχείρησης εμπίπτει 

στην έννοια της αμοιβής του άρθρου 119.2 ΣΕΟΚ22. Επίσης οι συντάξεις που καταβάλλονται 

από το κράτος σε πρώην δημοσίους υπαλλήλους που εργάστηκαν στον δημόσιο τομέα 

μπορούν να αποτελούν αμοιβή, κατά την έννοια του άρθρου αυτού, στο μέτρο που δεν 

καταβάλλονται σε γενικές κατηγορίες εργαζομένων23. 

 

2. Κατά πάγια νομολογία, η έννοια της αμοιβής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 157, 

παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο ΣΛΕE, δεν περιλαμβάνει τα συστήματα ή τις παροχές 

κοινωνικής ασφάλισης, ιδίως τις συντάξεις λόγω συμπληρώσεως συντάξιμου χρόνου 

υπηρεσίας, που ρυθμίζονται απευθείας από τον νόμο24. 

 

3. Αντίθετα, οι παροχές που χορηγούνται βάσει ενός συνταξιοδοτικού συστήματος το οποίο, 

κατά τα ουσιώδη, αποτελεί συνάρτηση της θέσης την οποία κατείχε ο ενδιαφερόμενος 

                                                           
20 ΔΕΚ 11ης Μαΐου 1999, Wiener Gebietskrankenkasse, C-309/97, Συλλ. 1999 σελ. I-2865. 
21 ΔΕΚ της 30ής Μαρτίου 2000, Jämställdhetsombudsmannen κατά Örebro läns landsting, 236/98, Συλλ. 2000 
σελ. I-02189: «Η μείωση του χρόνου εργασίας που χορηγείται για την εργασία την οποία παρέχουν οι μαίες 
σύμφωνα με σύστημα τριών συνεχών βαρδιών σε σχέση με την κανονική διάρκεια εργασίας κατά την ημέρα την 
οποία παρέχουν οι τεχνικοί κλινικής ή η αξία της μειώσεως αυτής δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον 
υπολογισμό του μισθού που χρησιμεύει ως βάση για τη σύγκριση των αμοιβών, υπό την έννοια του άρθρου 119, 
οι οποίες καταβάλλονται στις δύο επίμαχες κατηγορίεσελ. Ωστόσο, η μείωση αυτή μπορεί να αποτελεί λόγο 
αντικειμενικό και ξένο προς κάθε δυσμενή διάκριση λόγω φύλου, ικανό να δικαιολογήσει μια διαφορά αμοιβήσελ. 
Στον εργοδότη απόκειται να αποδείξει ότι τούτο πράγματι συμβαίνει». 
22 ΔΕΚ της 11ης Μαρτίου 1981, Worringham, 69/80, Συλλ. 1981, σελ. 767. 
23 Βλ. αποφάσεις της 28ης Σεπτεμβρίου 1994, C-7/93, Beune, Συλλογή 1994, σελ. I-4471, και της 29ης 
Νοεμβρίου 2001, C-366/99, Griesmar, Συλλ. 2001, σελ.9383. 
24 Βλ., υπό την έννοια αυτή, αποφάσεις της 17ης Μαΐου 1990, C-262/88, Barber, όπ. παρ. σκ. 22, Beune, όπ. 
παρ. σκ. 44, και της 25ης Μαΐου 2000, C-50/99, Podesta, Συλλ. 2000, σελ. 4039, σκ. 24. 
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συνδέονται με την αμοιβή την οποία αυτός ελάμβανε και εμπίπτουν στο άρθρο 157 ΣΛΕE25. 

Στην προσφυγή της Επιτροπής που ασκήθηκε το 2007 κατά της Ελλάδας26 αναφορικά με τη 

διαφορετική μεταχείριση ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης και την ελάχιστη 

προαπαιτούμενη υπηρεσία (εθνικό σύστημα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων), η 

καθής, επικαλούμενη την απόφαση Defrenne Ι27, πρόβαλε το επιχείρημα ότι το γεγονός ότι το 

επίδικο συνταξιοδοτικό σύστημα προβλέπεται απευθείας από τον νόμο, συνιστά ένδειξη ότι οι 

παροχές που χορηγούνται βάσει αυτού είναι παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Το ΔΕΚ 

απέρριψε το επιχείρημα με βάση το σκεπτικό ότι «αυτό και μόνο δεν αρκεί προκειμένου ένα 

τέτοιο σύστημα να αποκλειστεί από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 141 ΕΚ (157 ΣΛΕΕ)28. 

Επιπρόσθετα, δεν δέχτηκε τον ισχυρισμό της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον οποίο 

το γεγονός ότι το επίμαχο συνταξιοδοτικό σύστημα είναι γενικό και υποχρεωτικό δεν του 

προσδίδει τον χαρακτήρα ενός επαγγελματικού ή συμπληρωματικού συστήματος. «Πράγματι, 

το ότι ένα συγκεκριμένο συνταξιοδοτικό σύστημα, όπως το προβλεπόμενο από τον κώδικα, 

εντάσσεται σε ένα γενικό και εναρμονισμένο νομοθετικό πλαίσιο συνταξιοδοτικών 

συστημάτων δεν αρκεί για να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 141 ΕΚ οι 

συνταξιοδοτικές παροχές που χορηγούνται δυνάμει ενός τέτοιου συστήματος. Επιπροσθέτως, 

αντίθετα προς όσα υποστηρίζει το κράτος μέλος αυτό, η δυνατότητα εφαρμογής της εν λόγω 

διατάξεως στις συνταξιοδοτικές παροχές δεν εξαρτάται από το αν μια σύνταξη είναι 

συμπληρωματική σε σχέση με σύνταξη χορηγούμενη από εκ του νόμου σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης. Όσον αφορά τη μέθοδο χρηματοδοτήσεως και διαχειρίσεως του συνταξιοδοτικού 

συστήματος που θεσπίζει ο κώδικας, η Ελληνική Δημοκρατία υποστηρίζει, με το υπόμνημα 

αντικρούσεως, ότι οι συντάξεις καταβάλλονται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, 

χωρίς η χρηματοδότησή τους να συνδέεται με εισφορές που ο συνταξιούχος τυχόν κατέβαλε 

ως εν ενεργεία υπάλληλος»29. 

 

                                                           
25 ΔΕΚ της 13ης Μαΐου 1986, 170/84, Bilka-Kaufhaus, Συλλ. 1986, σελ. 1607, σκ. 22, Barber, όπ. παρ. σκ. 28, 
Beune, όπ. παρ. σκ. 46, της 10ης Φεβρουαρίου 2000, C-234/96 και C-235/96, Deutsche Telekom, Συλλογή 2000, 
σελ. I-799, σκ. 32, καθώς και Podesta, όπ. παρ. σκ. 25). 
26 ΔΕΚ της 26.03.2009, Επιτροπή/Ελλάδα, 559/07, Συλλ. σελ. Ι-47. 
27 Όπ. παρ. σκ. 7 και 8. 
28 Βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις Beune, όπ. παρ. σκέψη 26, και ΔΕΚ της 12ης Σεπτεμβρίου 2002, C-351/00, 
Niemi, Συλλογή 2002, σελ. I-7007, σκέψη 41. 
29 ΔΕΚ 559/07, όπ. παρ. σκ. 44, 45. 
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4. Δεδομένου ότι η έννοιες του εργαζόμενου και της αμοιβής ερμηνεύονται διασταλτικά από το 

Δικαστήριο30, με στόχο την όσο το δυνατό ευρύτερη εφαρμογή του κανόνα της ίσης 

μεταχείρισης, στον τομέα της ισότητας των φύλων δεν παρουσιάστηκαν σοβαρά ζητήματα. 

Τα θέματα εστιάζονται κυρίως στον καθορισμό της έμμεσης διάκρισης. Αυτή, ενώ αρχικά και 

κατά κύριο λόγο εντοπιζόταν σε εθνικές ρυθμίσεις, των οποίων οι επιχειρήσεις έκαναν συχνά 

κατάχρηση, πρόσφατα εντοπίστηκε και σε ενωσιακή νομοθετική πράξη31. 

 

ΙΙ. Άμεση διάκριση 

 

1. Το Δικαστήριο, έχει ερμηνεύσει την έννοια της δυσμενούς διάκρισης με ευρύτητα, 

τουλάχιστον αναφορικά με τα εθνικά μέτρα που εφαρμόζονται σε τομείς παρακρατημένης 

αρμοδιότητας, όπως π.χ. η φορολογία εισοδήματος (σύστημα άμεσων φόρων)32: Αυτή 

συνίσταται στην εφαρμογή διαφορετικών κανόνων σε παρεμφερείς καταστάσεις ή στην 

εφαρμογή του ίδιου κανόνα σε διαφορετικές καταστάσεις. 

 

2. Άμεση διάκριση λόγω φύλου, εκτός των ειδικών μέτρων για την ενίσχυση «μειονεκτούσας 

ομάδας», επιτρέπεται μόνον όταν μπορεί με βεβαιότητα να διαπιστωθεί ότι υφίστανται σχετικά 

διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, που καθιστούν τη μεταχείριση αυτή αναγκαία. 

 

3. Από πάγια νομολογία προκύπτει ότι, όταν διαπιστωθεί από το Δικαστήριο δυσμενής 

διάκριση στον τομέα των αμοιβών και επί όσο χρονικό διάστημα δεν έχουν ληφθεί από το 

επίμαχο σύστημα μέτρα προς αποκατάσταση της ίσης μεταχείρισης, η τήρηση του άρθρου 

141 ΕΚ (157 ΣΛΕΕ) δεν μπορεί να εξασφαλιστεί παρά μόνο με την παροχή στα άτομα της 

κατηγορίας που βρίσκεται σε μειονεκτική θέση των ιδίων πλεονεκτημάτων που απολαύουν τα 

άτομα της προνομιούχου κατηγορίας33. 

4. Στην απόφαση Bilka34 κρίθηκε ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου 119 της Συνθήκης ΕΟΚ 

από εταιρία πολυκαταστημάτων που αποκλείει τους απασχολούμενους με μειωμένο ωράριο 

από το σύστημα συντάξεων επιχειρήσεως, όταν το μέτρο αυτό πλήττει πολύ υψηλότερο 

αριθμό γυναικών παρά ανδρών, εκτός αν η επιχείρηση αποδείξει ότι το μέτρο αυτό εξηγείται 

                                                           
30 Μ. Ι. ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ, Οι οικονομικές ελευθερίες, ελευθερία διακίνησης των προσώπων, στο Β. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, Μ. 
Ι. ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ, Ρ.-Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Μ. ΠΕΡΑΚΗΣ, Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη 
νομολογία, εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2011, σελ. 250 επ.  
31 Βλ. παρακάτω την απόφαση στην υπόθεση Test-Achats. 
32 ΔΕΚ της 14ης Φεβρουαρίου 1995, C-279/93, Schumacker, Συλλ. 1995, σελ. Ι-225, σκ. 30) 
33 ΔΕΚ της 17ης Απριλίου 1997, Εβρενόπουλος, C-147/95, Συλλ. 1997, σελ. I-2057, σκ. 42. 
34 ΔΕΚ όπ. παρ. Bilka. 
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από παράγοντες που δικαιολογούνται αντικειμενικά και είναι ξένοι προς οποιαδήποτε 

διάκριση βασιζόμενη στο φύλο35.   

 

Αναφορικά με τα μέτρα που υιοθετεί η ΕΕ, το Δικαστήριο έχει δεχτεί ότι η ομοιότητα των 

καταστάσεων πρέπει να εκτιμάται υπό το φως του αντικειμένου και του σκοπού της πράξεως 

της Ένωσης που εισάγει την εν λόγω διάκριση36. 

 

ΙΙΙ. Έμμεση διάκριση 

 

1. Ενώ ένα μεγάλο τμήμα της νομολογίας37, έκρινε ότι το άρθρο 4.1 της οδηγίας 79/7/ΕΟΚ38 

σχετικά με την προοδευτική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και 

γυναικών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, εμποδίζει την εφαρμογή εθνικού μέτρου το 

οποίο, καίτοι έχει ουδέτερη διατύπωση, θέτει στην πράξη σε δυσμενή μοίρα ένα πολύ 

μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών παρά ανδρών, εκτός αν το μέτρο αυτό δικαιολογείται από 

αντικειμενικούς παράγοντες άσχετους προς οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου, το ΔΕΕ δεν 

φάνηκε πάντοτε διατεθειμένο39 να αναγνωρίσει έμμεσες διακρίσεις σε όλες τις περιπτώσεις 

και έχει υποστεί κριτική40 για αντιφατική συμπεριφορά. 

 

2. Για το λόγο αυτό η απόφαση στην υπόθεση Hill και Stapleton41 το 1998, έγινε δεκτή με 

ανακούφιση, επειδή περιείχε σαφέστερες ενδείξεις: εθνική νομοθεσία που προβλέπει την 

κατάταξη σε κατώτερη βαθμίδα όσων εργάζονται με βάση σύστημα επιμερισμού της εργασίας, 

                                                           
35 Βλ. και ΔΕΚ της 31ης Μαρτίου 1981,Jenkins, 96/80, Συλλ. 1981, σελ. 911. 
36 ΔΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 2008, C-127/07, Arcelor Atlantique et Lorraine κ.λπ., Συλλ. 2008, σελ. I-9895, σκ. 23, 
01.03.2011, Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, C-236/09. 
37 ΔΕΚ της 24ης Φεβρουαρίου 1994, C-343/92, Roks, Συλλ. 1994, σελ. Ι-571, σκ. 33, και της 14ης Δεκεμβρίου 
1995, Megner και Scheffel, C-444/93, Συλλ. 1995, σελ. Ι-47412, σκ. 24, της 27ης Οκτωβρίου 1998, Boyle κ.λπ., 
C-411/96, Συλλ. 1998, σελ. I-6401, σκ. 76, και της 21ης Οκτωβρίου 1999, Lewen, C-333/97, Συλλ. 1999, σελ. I-
7243, σκ. 34. 
38 Οδηγία της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ 
ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως, ΕΕ L 6 της 10.1.1979, σελ. 24. 
39 ΔΕΚ της 6ης Φεβρουαρίου 1996, Lewark, 457/93, Συλλ.1996 σελ. I-00243 (αποζημίωση για την απώλεια 
μισθού λόγω παρακολούθησης μαθημάτων για την επιμόρφωση των μελών του συμβουλίου εργαζομένων,  κατά 
τη διάρκεια του ισχύοντος στην επιχείρηση πλήρους ωραρίου εργασίας), ΔΕΚ της 7ης Μαρτίου 1996, Freers/ 
Speckmann, 278/93, 1996 σελ. I-01165 (αποζημίωση για απώλεια μισθού λόγω συμμετοχής σε μαθήματα 
επιμόρφωσης  για τα μέλη των επιτροπών προσωπικού κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας πλήρους 
απασχόλησης), ΔΕΚ της 31ης Μαΐου 1995, Dansk Industri, 400/93, 1995 σελ. I-01275 (σύστημα αμοιβής με το 
κομμάτι -μέθοδος σύγκρισης των μέσων αμοιβών δύο κατηγοριών εργαζομένων), ΔΕΚ της 14ης Δεκεμβρίου 
1995, Nolte, 317/93, 1995 σελ. I-04625 (εθνική νομοθεσία που αποκλείει από το σύστημα υποχρεωτικής 
ασφάλισης γήρατος τις ήσσονες εργασίες που συνεπάγονται κατά κανόνα ωράριο κατώτερο των δεκαπέντε 
ωρών την εβδομάδα και μισθό που δεν υπερβαίνει το ένα έβδομο του μέσου μηνιαίου μισθού).  
40 Ε. ELLIS, The Recent Jurisprudence of the court of Justice in the Field of Sex Equality, CMLR 2000, σελ. 1403-
1426 (1407). 
41 ΔΕΚ της 17ης Ιουνίου 1998, Hill/Stapleton, C-243/95, Συλλ. 1998 σελ. I-03739 σκ. 35. 
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όταν μεταπηδούν σε εργασία με πλήρες ωράριο, καθορίζει αυτή καθαυτή την εξέλιξη των 

αμοιβών των εν λόγω εργαζομένων. Στην περίπτωση του επίμαχου ιρλανδικού συστήματος, 

μολονότι δεν υπήρχε εμφανής διάκριση σε βάρος των γυναικών, το γεγονός ότι το ποσοστό 

γυναικών, που απασχολούνταν με το σύστημα αυτό, ήταν πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 

των ανδρών συναδέλφων τους, κατέληγε στην πράξη σε έμμεση διάκριση που έπληττε τις 

γυναίκες. Στα εθνικά δικαστήρια εναπόκειται να εξακριβώσουν αν η νομοθεσία αυτή 

δικαιολογείται από κριτήρια αντικειμενικά και ξένα προς κάθε διάκριση με βάση το φύλο42. 

Εντούτοις, το Δικαστήριο, προκειμένου να παράσχει στο εθνικό δικαστήριο λυσιτελείς 

απαντήσεις, είναι αρμόδιο να υποδείξει στοιχεία, αντλούμενα από τον φάκελο της υποθέσεως 

της κύριας δίκης καθώς και από τις υποβληθείσες ενώπιόν του γραπτές και προφορικές 

παρατηρήσεις, ώστε να παράσχει στο εθνικό δικαστήριο τη δυνατότητα να αποφανθεί43. 

 

3. Η απόφαση Seymour-Smith και Laura Perez44 σήμανε μια επιστροφή στο σύστημα της 

αβεβαιότητας: η αποζημίωση για καταχρηστική απόλυση εμπίπτει στην έννοια της αμοιβής 

του άρθρου 119 ΣΕΟΚ, αφού καταβάλλεται στον εργαζόμενο λόγω της εργασίας που είχε και 

που θα εξακολουθούσε να έχει σε περίπτωση μη καταχρηστικής απόλυσης. Το ίδιο και οι 

προϋποθέσεις που καθορίζουν αν, σε περίπτωση καταχρηστικής απόλυσης, ένας 

εργαζόμενος δικαιούται να αποζημιωθεί. Αντίθετα, οι προϋποθέσεις που προσδιορίζουν αν, 

σε περίπτωση καταχρηστικής απόλυσης, ένας εργαζόμενος δικαιούται να επανενταχθεί ή να 

επαναπροσληφθεί, διέπονται από την οδηγία 76/207, αναφορικά με την πρόσβαση σε 

απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας.  

 

4. Για να κριθεί αν ένα εθνικό μέτρο, σύμφωνα με το οποίο η προστασία κατά των 

καταχρηστικών απολύσεων εφαρμόζεται μόνο στους μισθωτούς που εργάστηκαν για μία 

ελαχίστη περίοδο δύο ετών, επηρεάζει τόσο διαφορετικά τους άνδρες και τις γυναίκες ώστε να 

ισοδυναμεί με έμμεση δυσμενή διάκριση υπό την έννοια του άρθρου 119 ΣΕΟΚ, το εθνικό 

δικαστήριο, στο οποίο απόκειται να καθορίζει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συναφείς νομικές 

και πραγματικές περιστάσεις, τον χρόνο εν αναφορά προς τον οποίο πρέπει να κριθεί η 

νομιμότητα ενός τέτοιου κανόνα, πρέπει να εξετάσει αν τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 

δείχνουν ότι ένα αισθητά χαμηλότερο ποσοστό εργαζομένων γυναικών απ' ό,τι εργαζομένων 

                                                           
42 ΔΕΚ 170/84, Bilka, όπ. παρ. σκ. 29, της 13ης Ιουλίου 1989, Rinner/Kόhn, 171/88, Συλλ. 1989, σελ. 2743, σκ. 
12, και Lewark, όπ. παρ., σκ. 31. 
43 ΔΕΚ C-243/95 σκ. 36, με αναφορά στις αποφάσεις της 30ής Μαρτίου 1993, C-328/91, Thomas κ.λπ., Συλλ. 
1993, σελ. Ι-1247, σκ. 13, και την προαναφερθείσα απόφαση Lewark, σκ. 32. 
44 ΔΕΚ της 9ης Φεßρουαρίου 1999, C-167/97, Συλλ. 1999 σελ. I-623. 
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ανδρών είναι σε θέση να πληροί την επιβαλλομένη από το εν λόγω μέτρο προϋπόθεση. Αν 

αυτό συμβαίνει, υφίσταται έμμεση δυσμενής διάκριση βασιζομένη στο φύλο, εκτός αν το εν 

λόγω μέτρο δικαιολογείται από παράγοντες αντικειμενικούς και ξένους προς οποιαδήποτε 

τέτοια διάκριση.  

 

5. Έτσι, στο κράτος μέλος απόκειται να αποδείξει ότι ο εν λόγω κανόνας ανταποκρίνεται σε 

θεμιτό στόχο της κοινωνικής πολιτικής του, ότι ο εν λόγω στόχος είναι ξένος προς 

οποιαδήποτε διάκριση βασιζομένη στο φύλλο και ότι αυτό μπορούσε ευλόγως να εκτιμήσει ότι 

τα επιλεγέντα μέσα ήσαν πρόσφορα για την υλοποίηση του στόχου αυτού. Οι απλές 

γενικεύσεις που αφορούν την καταλληλότητα ορισμένου μέτρου για την προώθηση των 

προσλήψεων δεν αρκούν για να αποδειχθεί ότι ο στόχος του επίδικου κανόνα είναι ξένος 

προς οποιαδήποτε διάκριση βασιζομένη στο φύλο ούτε για να παράσχουν στοιχεία 

επιτρέποντα να συναχθεί ότι το εν λόγω μέτρο μπορεί να συμβάλλει στην υλοποίηση του 

σκοπού αυτού.  

 

6. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν αντιτίθεται στην εκ μέρους του εργαζομένου και κατά την 

περίοδο γονικής άδειας με μειωμένο ωράριο απόκτηση δικαιωμάτων για σύνταξη μόνιμης 

αναπηρίας κατ’ αναλογία του χρόνου εργασίας που παρέσχε και του μισθού που εισέπραξε 

και όχι ως εάν είχε εργασθεί κατά πλήρη απασχόληση45. 

 

7. Τα στατιστικά στοιχεία ενδέχεται κατά πάγια νομολογία να αποτελούν ένδειξη έμμεσης 

διάκρισης46. 

 

8. Η έμμεση διάκριση μπορεί να προέλθει και από διατάξεις ενωσιακού νομοθετικού μέτρου: η 

οδηγία  

 

ΙV. Μητρότητα 

 

1. Η εργαζόμενη γυναίκα προστατεύεται, στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης της, από κάθε 

δυσμενή μεταχείριση, η οποία δικαιολογείται από το γεγονός ότι βρίσκεται σε άδεια 

                                                           
45 ΔΕΚ της 16ης Ιουλίου 2009, C-537/07, Gómez-Limón Sánchez-Camacho, Συλλ. 2009, σελ. I-6525, σκ. 54. 
46 ΔΕΚ 171/88, Rinner-Kühn, όπ. παρ., Steinicke, όπ. παρ., της 13ης Ιανουαρίου 2004, Allonby, C-256/01, Συλλ. 
2004, σελ. I-873, και της 12ης Οκτωβρίου 2004, Wippel, C-313/02, Συλλ. 2004, σελ. I-9483. 
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μητρότητας ή είχε λάβει στο παρελθόν τέτοια άδεια47. Η οδηγία 76/207/ΕΟΚ στοχεύει στην 

εξάλειψη, αναφορικά με τους όρους εργασίας και πρόσβασης σε απασχολήσεις ή θέσεις 

εργασίας, σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, όλων των διακρίσεων λόγω 

φύλου και δεν εμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την προστασία της γυναίκας, 

ιδίως αναφορικά με την εγκυμοσύνη και την μητρότητα. Το Δικαστήριο αντιμετώπισε με 

ευρύτητα τις διατάξεις της οδηγίας αυτής: έτσι έχει αναγνωρίσει τον θεμιτό χαρακτήρα, 

αφενός, της προστασίας της βιολογικής κατάστασης της γυναίκας κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης της και ύστερα απ’ αυτήν και, αφετέρου, της προστασίας των ιδιαιτέρων 

σχέσεων μεταξύ της γυναίκας και του τέκνου της κατά τη διάρκεια της περιόδου που ακολουθεί 

την εγκυμοσύνη και τον τοκετό48. Για τον σκοπό αυτό, η εν λόγω οδηγία δεν θίγει, σύμφωνα με 

το άρθρο της 2, παράγραφος 3, τις εθνικές διατάξεις που διασφαλίζουν στις γυναίκες ειδικά 

δικαιώματα, λόγω της εγκυμοσύνης και της μητρότητας. Στο άρθρο αυτό εμπίπτει και το 

δικαίωμα για άδεια μητρότητας49. Επί πλέον, η άσκηση των δικαιωμάτων που 

αναγνωρίστηκαν στη γυναίκα, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, δεν μπορεί να αποτελέσει το 

αντικείμενο δυσμενούς διάκρισης καθόσον αφορά τις αναγκαίες προϋποθέσεις προκειμένου 

να μπορέσει μια γυναίκα να έχει πρόσβαση σε υψηλότερο επίπεδο της επαγγελματικής 

ιεραρχίας. Στο πλαίσιο αυτής της προοπτικής, η οδηγία 76/207 σκοπεί στην επίτευξη μιας 

ουσιαστικής και όχι τυπικής ισότητας50. 

 

2. Η οδηγία 92/85 διασφαλίζει, με το άρθρο της 8, το δικαίωμα για άδεια μητρότητας 

τουλάχιστον δεκατεσσάρων συναπτών εβδομάδων, μεταξύ των οποίων υποχρεωτική περίοδο 

τουλάχιστον δύο εβδομάδων. Επίσης προβλέπει, στο άρθρο της 11, ότι κατά την άδεια του 

άρθρου 8 πρέπει να διασφαλίζονται η διατήρηση αμοιβής και/ή το ευεργέτημα κατάλληλου 

επιδόματος καθώς και τα λοιπά δικαιώματα που συνδέονται με τη σύμβαση εργασίας. 

Πράγματι, η γυναίκα που υφίσταται δυσμενή μεταχείριση λόγω απουσίας με βάση την άδεια 

μητρότητας υφίσταται δυσμενή διάκριση εξ αιτίας της εγκυμοσύνης της και της άδειας αυτής. 

Αυτό συνιστά δυσμενή διάκριση συνδεόμενη κατά τρόπο άμεσο με το φύλο κατά την έννοια 

της οδηγίας 76/20751. Έχει σημασία να επισημανθεί ότι η εργαζομένη γυναίκα εξακολουθεί να 

συνδέεται με τον εργοδότη της, κατά τη διάρκεια της αδείας μητρότητας, με τη σύμβαση 
                                                           
47 ΔΕΚ της 18ης Νοεμβρίου 2004, Sass, C-284/02, Συλλ. σελ. I-11143, σκ. 35, 36. 
48 ΔΕΚ της 12ης Ιουλίου 1984, Hofmann, 184/83, Συλλ. 1984, σελ. 3047, σκ. 25, και της 18ης Μαρτίου 2004, 
Merino Gómez, C-342/01, Συλλ. 2004, σελ. Ι-2605, σκ. 32. 
49 ΔΕΚ της 30ής Απριλίου 1998, Thibault, C-136/95, Συλλ. 1998, σελ. I-2011, σκ. 24. 
50 Merino Gómez, όπ. παρ. σκ. 37, και Thibault, όπ. παρ. σκ. 26, ΔΕΚ της 17ης Οκτωβρίου 1995, Kalanke, C-
450/93, Συλλ. 1995 σελ. I-03051. 
51 ΔΕΚ της 13ης Φεβρουαρίου 1996, Gillespie, C-342/93, Συλλ. 1996, σελ. I-475, σκ. 22, Thibault, όπ. παρ. σκ. 29 
και 32, καθώς και την απόφαση της 30ής Μαρτίου 2004, Alabaster, C-147/02, Συλλ. 2004, σελ. Ι-3101, σκ. 47. 
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εργασίας. Έτσι, η προστασία εγκύων εργαζομένων πρέπει να εξασφαλίζεται 

αποτελεσματικά52,  ενώ η απόλυση εγκύου δεν επιτρέπεται. Σύμφωνα με τη νομολογία του 

Δικαστηρίου, η οικονομική ζημία που υφίσταται ο εργοδότης ή ανάγκες που έχουν σχέση με 

την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την απόλυση 

εγκύου, δεδομένου ότι ο εργοδότης οφείλει να αναλαμβάνει τον κίνδυνο των οικονομικών και 

λειτουργικών συνεπειών της εγκυμοσύνης των γυναικών που εργάζονται στην επιχείρησή 

του53  

 

3. Η συμφωνία-πλαίσιο που θέτει σε εφαρμογή η οδηγία 96/34/ΕΚ, παρέχει ατομικό δικαίωμα 

γονικής άδειας στους εργαζόμενους, άνδρες και γυναίκες, λόγω γέννησης ή υιοθεσίας 

παιδιού, ώστε να μπορέσουν να ασχοληθούν με το παιδί αυτό, τουλάχιστον επί τρεις μήνες, 

μέχρι μιας ορισμένης ηλικίας, η οποία μπορεί να φθάσει μέχρι τα 8 έτη και προσδιορίζεται 

από τα κράτη μέλη ή/και τους κοινωνικούς εταίρους. Στην υπόθεση Χατζή54, κρίθηκε ότι η 

ρήτρα 2.1. της συμφωνίας-πλαισίου, «δεν έχει την έννοια ότι η γέννηση διδύμων θεμελιώνει 

δικαίωμα τόσων γονικών αδειών, όσα τα τέκνα που γεννιούνται. Σε κάθε περίπτωση, η ρήτρα 

αυτή επιβάλλει στον εθνικό νομοθέτη να καθιερώσει σύστημα γονικής άδειας το οποίο, 

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

διδύμων μεταχείριση λαμβάνουσα προσηκόντως υπόψη τις ειδικές τους ανάγκες. Εναπόκειται 

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»55. 

 

V. Ισότητα των φύλων στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 

 

Η Οδηγία 2004/113/ΕΚ προέβλεπε ότι τα κράτη μέλη μπορούσαν 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. Με την απόφαση Test-Achats56 το συγκεκριμένο άρθρο (το άρθρο 5, 

παράγραφος 1), «καθίσταται ανίσχυρο από 21ης Δεκεμβρίου 2012», με βάση το σκεπτικό ότι 

                                                           
52 ΔΕΚ της 11ης Δεκεμβρίου 2008, Buckingham, C-116/06, Συλλ. σελ. Ι-00. 
53 ΔΕΚ της 4ης Οκτωβρίου 2001, Tele Danmark, C-109/00, Συλλ. σελ. Ι-6993. 
54 ΔΕΕ 06.09.2010, C-149/10, Χατζή, Συλλ. σελ. Ι-8489. 
55 Ibid. σκ. 75.  
56 ΔΕΕ της 1ης Μαρτίου 2011, Test-Achats ASBL, C-236/09, Συλλ. σελ. Ι-00.  
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η χρήση του φύλου ως αναλογιστικού παράγοντα δεν πρέπει να συνεπάγεται διαφορές στον 

καθορισμό ασφαλίστρων και παροχών. Η παρεχόμενη στα κράτη μέλη δυνατότητα να μην 

εφαρμόσουν τον κανόνα περί καθορισμού ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου 

συνιστά «εξαίρεση».  Προς τον σκοπό εφαρμογής της κατοχυρωμένης στα άρθρα 21 και 23 

του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχής της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, οι περιπτώσεις ανδρών και γυναικών σε σχέση με 

ασφάλιστρα και ασφαλιστικές υπηρεσίες στο πλαίσιο συναφθείσας συμβάσεως είναι όμοιες. 

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το ΔΕΕ κηρύσσει ανίσχυρη μια διάταξη ενωσιακού δικαίου με 

βάση την αντίθεσή της προς το Χάρτη, καθιερώνοντας την ισχύ του.  
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2. Δημόσιο Δίκαιο – Διοικητικό Δίκαιο 
 
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων σχετικά με θέματα δημοσίου – διοικητικού δικαίου που 
αφορούν ζητήματα εφαρμογής της ισότητας των φύλων καθώς και η αξιολόγησή τους. Αναλυτικά τα κείμενα των αποφάσεων στο Παράρτημα 2 (σελ. 346)  
 

2.1. Συνοπτική παρουσίαση νομολογίας  
 

Α/Α 
Δικαστική 
Απόφαση 

Χρονο-
λογία 
Έκδο-
σης  

Νόμος/διάταξη που 
αφορά  

Άλλες 
διατάξεις/ 
νόμοι 
που 
επηρεάζο
-νται 

Σύνοψη απόφασης Σημασία απόφασης  

Αντικείμενο/ 
Βασικοί 
Ωφελούμε-
νοι  

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ- ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΑΜΕΣΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ) 

1. 
Σ.τ.Ε  
406/2012 

2012 

αρθ 7 παρ 7 ν. 3013 
/2002, αρθ 4 Σ. παρ 
1&2,Αρθ 116 παρ 2 Σ, 
οδηγία 76/207 ΕΟΚ 

 
Η ποσόστωση σε βάρος των γυναικών που θεσπίζει η διάταξη του ν. 3013/2022 για την 
πρόσληψη γυναικών στη Δημοτική Αστυνομία αντίκειται στο Σύνταγμα 

 Γυναίκες 

2. 
Σ.τ.Ε 
1348/2012 

2012 

αρθ 9 παρ 5 ν. 
2734/1999, αρθ 4Σ παρ 
1&2, αρθ 116 παρ 2 Σ, 
οδηγία 76/207 ΕΟΚ 

 
Ο αποκλεισμός των γυναικών από την πρόσβαση στο επάγγελμα του ειδικού φρουρού 
αντιβαίνει στο Σύνταγμα και το κοινοτικό Δίκαιο 

 Γυναίκες 

3. 
Σ.τ.Ε 
1083/2011 

2011 
αρθ 1 παρ 2 περ α ν. 
2226/1994, αρθ 4Σ παρ 
1&2 

 
Η ποσόστωση σε βάρος των γυναικών που προβλέπει η ανωτέρω διάταξη για την 
πρόσληψη στην αστυνομία δεν αντιβαίνει στο Σύνταγμα 

 Άνδρες 

4. 
Σ.τ.Ε 
3057/2009 

2009 
αρθ 12 παρ 12 ν. 
2713/1999, αρθ 
116παρ 2 

 
Φορέας του δικαιώματος του άρθρου 116 μόνο πρόσωπα που ανήκουν στο εκάστοτε 
φερόμενο ως τιθέμενο σε μειονεκτική θέση φύλο 

Πρόκειται για απόφαση που 
ξεκαθαρίζει το ζήτημα του εννόμου 
συμφέροντος στις περιπτώσεις των 
θετικών μέτρων 

Άνδρες 

5. 
Σ.τ.Ε 
3390/2009 

2009 

αρθ 3παρ 1 ν. 
2622/1998, π.δ 
311/1998, αρθ 4παρ 
1&2Σ 116παρ 2Σ 

 
Θέσπιση ποσοστώσεων σε βάρος των γυναικών για την πρόσληψη ειδικών φρουρών 
χωρίς να αναφέρονται κριτήρια δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτή 

 Γυναίκες 



 

 29 

6. 
ΔΕΦ Αθ 
934/2007 

2007 
αρθ 1 ν. 2936/2002, 
αρθ 4παρ 1&2 Σ, αρθ 
116 Σ 

 

Η κατάταξη των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις ως ΕΠ.ΟΠ μόνο σε ειδικότητες 
διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης και στα κοινά σώματα των Ε.Δ., ενώ τις αποκλείει 
από τις θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών ειδικοτήτων, τις οποίες κατανέμει 
αποκλειστικά στους άνδρες, θεσπίζει μεν περιορισμό στην πρόσβαση των γυναικών στις 
αντίστοιχες ειδικότητες, ο οποίος όμως δεν αντίκειται στη συνταγματική αρχή της 
ισότητας 

 Άνδρες 

7. 
Σ.τ.Ε 
1265/2006 

2006 
12παρ 2 ν. 2713/1999 
π.δ 310/1996 αρθ 3παρ 
1 

 
Ποσόστωση σε βάρος των γυναικών για την πρόσληψη στην πυροσβεστικής δεν 
αιτιολογείται επαρκώς και άρα δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτή 

 Γυναίκες 

8. 
Σ.τ.Ε 
1986/2005 

2005 

αρθ 1 &3παρ 1 ν. 
2622/2002,αρθ 4παρ 
1&2 116παρ 2Σ, 25 
παρ 1εδ δ Σ, οδηγία 
76/207 

 
Θέσπιση ποσοστώσεων σε βάρος των γυναικών για την πρόσληψη ειδικών φρουρών 
χωρίς να αναφέρονται κριτήρια δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτή 

Είναι η πρώτη απόφαση που 
διαμορφώνει το νομολογιακό κανόνα 
ότι οι αποκλίσεις σε βάρος ενός 
φύλου μπορούν να είναι θεμιτές εάν 
εξυπηρετούν έναν πρόσφορο σκοπό 
ο οποίος μπορεί να εξακριβωθεί από 
την αιτιολογική έκθεση και τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της 
νομοθέτησης. 

Γυναίκες 

9. 
Σ.τ.Ε 
1933/1998 

1998 

αρθ 29 ν. 2085/1992, 
αρθ 4παρ Σ, αρθ 116 
παρ 2 Σ (πριν την 
αναθεώρηση) 

 
Ποσόστωση για υποχρεωτική συμμετοχή γυναικών σε υπηρεσιακά συμβούλια 
συνταγματικός επιτρεπτή 

Πρόκειται για την πρώτη απόφαση 
που καθιέρωσε με σαφήνεια σε 
επίπεδο νομολογίας ότι τα θετικά 
μέτρα είναι συνταγματικώς 
επιτρεπτά ακόμη και εάν το 
Σύνταγμα δεν τα κατοχυρώνει ρητά 

Γυναίκες 

10.  
Σ.τ.Ε 
1917/1998 

1998 

αρθ 1παρ 2 εδ α ν. 
2226/1994, αρθ 4παρ 
2Σ αρθ 116παρ 2 (πριν 
από την αναθεώρηση) 

 
Η θέση ενός συγκριμένου ποσοστού υπέρ των γυναικών για τις προσλήψεις στην 
αστυνομία δεν είναι συνταγματικά επιτρεπτή ως αντίθετη στην αρχή της ισότητας 

Είναι η πρώτη απόφαση που 
αναφέρεται στα θετικά μέτρα και 
εξετάζει τη συνταγματικότητα τους 

Άνδρες 

ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ –ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

11. 
Σ.τ.Ε. 
3237/2007 

2007   
Η ανακήρυξης συνδυασμού για δημοτικές και κοινοτικές εκλογές που δεν περιλαμβάνει το 
νόμιμο ελάχιστο αριθμό υποψηφίων γυναικών, κατόπιν αποδοχής άκυρης ανάκλησης 
δήλωσης υποψηφιότητας υποψήφιας συμβούλου, είναι μη νόμιμη.  

 Γυναίκες 

12. 
Σ.τ.Ε 
2123/2011 

2011 
αρθρ 18 παρ 1,2&3 ν. 
3852/2010, 116 παρ 2 

 

Η μη τήρηση της υποχρεωτικής ποσόστωσης υπερ των γυναικών [1/3 των υποψηφίων] 
κατά την κατάρτιση των συνδυασμών των δημοτικών εκλογών καθιστά αυτοδικαίως 
απαράδεκτη την υποβολή υποψηφιότητα του εν λόγω συνδυασμού χωρίς να απαιτείται η 
απόδειξη ότι η εν λόγω πλημμέλεια ασκεί επιρροή στο εκλογικό αποτέλεσμα. 

 Γυναίκες 
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13. 
Διοικ Πρωτ 
Ηρακλείου 
49 /2011 

2011 
αρθρ 18 παρ 1,2&3 ν. 
3852/2010, 116 παρ 2 

 

Η μη τήρηση της υποχρεωτικής ποσόστωσης υπερ των γυναικών (1/3 των υποψηφίων) 
κατά την κατάρτιση των συνδυασμών των δημοτικών εκλογών καθιστά αυτοδικαίως 
απαράδεκτη την υποβολή υποψηφιότητα του εν λόγω συνδυασμού χωρίς να απαιτείται η 
απόδειξη ότι η εν λόγω πλημμέλεια ασκεί επιρροή στο εκλογικό αποτέλεσμα 

 Γυναίκες 

14. 
ΝΣΚ 
151/2008 
(ολομ.) 

2008 Άρθ. 6 του Ν 2839/2000  

Η κατ` άρθρο 6 παρ.1 περ.α` του Ν 2839/2000 συμμετοχή εκπροσώπων και των δύο 
φύλων κατ` ελάχιστο ποσοστό του 1/3 στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των άρθρων 32-35 
του Οργανισμού του ΥΠΕΞ εφαρμόζεται χωριστά για τα τακτικά και χωριστά για τα 
αναπληρωματικά μέλη 

 
Άνδρες - 
γυναίκες 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

15.  
ΔΕΦ ΑΘ 
17/2011 

2011 

Π.Δ  133/2002 αρθ 1 
παρ 1,2&3, αρθ 5 παρ 
2,3&4, αρθ 4παρ 1&2 
Σ, αρθ 116 Σ 

 
Συνταγματικώς θεμιτή η θέσπιση διαφορετικού ύψους ως κριτηρίου πρόσληψης στις 
ένοπλες δυνάμεις 

 Γυναίκες 

16.  
ΔΕΦ Αθ 
413/2011 

2011 

άρ. 2 παρ. 1γ΄ του ν. 
2936/2001, αρθ 3παρ1 
& 20 ν. 3488/2006, αρθ 
4παρ 1&2 Σ αρθ 
116παρ 2Σ 

 

Κρίση ότι θεσπίζεται μεν διαφορετικό όριο αναστήματος για τους άνδρες και για τις 
γυναίκες, για την πρόσληψη ως Μόνιμου ΕΠ.ΟΠ. τούτο, όμως, δικαιολογείται από την 
ύπαρξη της υφιστάμενης μεταξύ ανδρών και γυναικών βιολογικής διαφοράς σε σχέση με 
το ανάστημα κι ως εκ τούτου είναι συνταγματικώς θεμιτή και εξακολουθεί και μετά την 
ισχύ του ν. 3488/2006 να ισχύει. 

 Άνδρες 

17. 
Σ.τ.Ε 
2369/2010 

2010 
αρθ 1Π.δ. 90/2003, αρθ 
20 ν. 3103/2003  αρθ 
4παρ 1&2 Σ, αρθ 116 Σ 

 
Κρίση ότι η θέσπιση ομοίου ορίου ύψους για άνδρες και γυναίκες για την πρόσληψη 
τους στην αστυνομία δε συνιστά διάκριση λόγω των καθηκόντων του αστυνομικού 
σώματος 

 Άνδρες 

18.  
ΔΕΦ Αθ 
348/2010 

2010 
αρθ 4παρ 6 ν. 
1381/1983, αρθ 4παρ 
1&2 Σ αρθ 116 Σ 

 
Τα κοινά αθλητικά όρια για άνδρες και γυναίκες στις εισαγωγικές εξετάσεις για την 
πρόσληψη στις ένοπλες δυνάμεις δε συνιστούν διάκριση λόγω της φύσης των 
καθηκόντων των ενόπλων δυνάμεων 

 Άνδρες 

19.  
ΔΕΦ ΑΘ 
734/2010 

2010 

π.δ αρθ παρ 1 4/1995, 
π.δ. 90/2003 αρθ 
1παρ1 Αρθ 4παρ 1&2 Σ 
αρθ 116 Σ 

 
Η θέσπιση ίδιου ορίου ύψους για άνδρες και γυναίκες για την πρόσληψη στην αστυνομία 
συνιστά διάκριση σε βάρος των γυναικών 

 Γυναίκες 

20. 
ΔΕΦ Αθ 
211/2009 

2009 
αρθ 9παρ 5 ν. 
2734/1999, αρθ 4παρ 2 
Σ, Αρθ 116 παρ 2 Σ 

 

Η προϋπόθεση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων από τους άνδρες για το 
διορισμό τους σε θέση δημοσίου λειτουργού δε συνιστά διάκριση διότι η καθιερούμενη 
από τη στρατολογική νομοθεσία διάκριση ως προς την υποχρέωση εκπληρώσεως 
στρατιωτικής υπηρεσίας η οποία για τις γυναίκες μπορεί να επιβληθεί κατ` εξαίρεση, 
μόνο σε περίπτωση πολέμου ή επιστρατεύσεως, είναι δικαιολογημένη εν όψει των 
διαφορών των δύο φύλων, οι οποίες επιτρέπουν κατ` αρχήν την διαφορετική μεταχείρισή 
τους στο ζήτημα αυτό σε καιρό ειρήνης 

 Γυναίκες 
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21. 
ΔΕΦ Αθ 
1405/2007 

2007 
Άρθ. 1 και 2 του ν. 
2431/1996,  

 

Οι διατάξεις που επιβάλλουν την προηγούμενη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων 
μόνο από τους άρρενες υποψηφίους για διορισμό στο δημόσιο και η απαίτηση του 
άρθρου 10 του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων είναι συνταγματικά ανεκτές και δεν 
αντίκειται στην αρχή της ισότητας.  

 

Άνδρες 
υποψήφιοι 
δημόσιοι 
υπάλληλοι 

22. 
Σ.τ.Ε. 
2061/2006 

2006 
Κώδικας Δημοσίων 
Υπαλλήλων, Οδηγία  
76/207/ΕΟΚ 

 

Οι άνδρες υποψήφιοι για διορισμό στο δημόσιο μπορούν να λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό πρόσληψης και να διοριστούν εφόσον έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις. Η διάκριση ως προς την υποχρέωση της στρατιωτικής θητείας 
ανδρών και γυναικών είναι δικαιολογημένη και δεν παραβιάζεται η αρχή της ισότητας και 
η οδηγία 76/207/ΕΟΚ.  

 

Άνδρες 
υποψήφιο 
δημόσιοι 
υπάλληλοι 

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ 

23. 
Σ.τ.Ε 
3226/2010 

2010 

αρθ 44 παρ 20,21 ν 
1756/1988, αρθ 52, 53 
Υπαλληλικού Κώδικα 
(3528/2007), αρθ 21 Σ 

 
Ενόψει της συνταγματικής αρχής προστασίας της οικογένειας και της συμφιλίωσης 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής που κατοχυρώνεται στο δίκαιο της Ε.Ε και οι 
άνδρες δικαστές δικαιούνται άδεια ανατροφής τέκνου 

 
Άνδρες 
δικαστές 

24. 
ΔΕΦ Αθ 
293/2010 

2010 
Άρθ 7 ν.δ 1032/1971 
αρθ 2 ν. 1407/1983, 
αρθ 4παρ 1 Σ 

 

Ενόψει της συνταγματικής αρχής προστασίας της οικογένειας αλλά και της αρχής της 
ισότητας και της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής που 
κατοχυρώνεται στο δίκαιο της Ε.Ε και οι άνδρες αξιωματικοί δικαιούνται άδεια 
ανατροφής τέκνου 

 

Άνδρες 
αξιωματικοί 
ενόπλων 
δυνάμεων 

25. 
ΔΕΦ 
581/2010 

2010 

αρθ 1 ν. 1483/1984, 
αρθ 5παρ 1, αρθ 10 
παρ 10  π.δ 27/1986, 
αρθ 21 Σ, οδηγία 97/75 

 
Ενόψει της συνταγματικής αρχής προστασίας της οικογένειας και της συμφιλίωσης 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής που κατοχυρώνεται στο δίκαιο της Ε.Ε οι άνδρες 
αστυνομικοί δικαιούνται άδεια ανατροφής τέκνου 

 
Άνδρες 
αστυνομικοί 

26. 
ΔΕΦ Θεσσ. 
757/2007 

2007 
αρθ 48 ν. 238/1994, 
αρθ 4παρ 1&2 Σ, 
οδηγία 97/75 

 
Και οι άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι σύζυγοι ελευθέρων επαγγελματιών δικαιούνται άδεια 
ανατροφής τέκνου 

 Άνδρες 

27. 
Σ.τ.Ε 
3216/2003 

2003 
44 παρ 20,21 ν 
1756/1988, , αρθ 4 Σ, 
21 Σ 

 
Και οι γυναίκες δικαστικοί δικαιούνται άδεια ανατροφής τέκνου ακόμη και εάν η τότε 
ισχύουσα νομοθεσία δεν το προέβλεπε, κατ’ εφαρμογή της αρχής της ισότητας 

 
Γυναίκες 
δικαστικοί 
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2.2. Αξιολόγηση της νομολογίας για την ισότητα των φύλων στο δημόσιο – 
διοικητικό δίκαιο 
 
Κριτήρια επιλογής της νομολογίας 

 

Η νομολογία που συμπεριλήφθηκε στον πίνακα συνοπτικής παρουσίασης επιλέχθηκε κυρίως 

με τα ακόλουθα κριτήρια:  

α) Η αντιπροσωπευτικότητα ως προς τις τάσεις της νομολογίας. Η νομολογία δημοσίου 

δικαίου σχετικά με τα θετικά μέτρα είναι αρκετά εκτεταμένη χωρίς όμως να παρουσιάζει 

σημαντικές διαφοροποιήσεις. Συνήθως για τα περισσότερα ζητήματα έχει αποκρυσταλλωθεί 

μια σταθερή δογματική θέση ή το πολύ δύο θέσεις πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η 

νομολογία. Με βάση το κριτήριο αυτό ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει αποφάσεις που είναι 

αντιπροσωπευτικές της κύριας ή των κύριων τάσεων της νομολογίας. 

β) Η σημασία μερικών αποφάσεων ως προς τα ζητήματα για τα οποία έχουν αποφανθεί τα 

δικαστήρια. Με βάση αυτό το κριτήριο συμπεριλήφθηκαν όλες οι αποφάσεις οι οποίες για 

πρώτη φορά επιλύουν δογματικά ζητήματα στο συγκεκριμένο πεδίο ακόμη και εάν δεν 

εμπίπτουν επακριβώς στα ζητήματα που αφορούν τις διακρίσεις μεταξύ των φύλων. Υπό αυτό 

το πρίσμα η Σ.τ.Ε 3216/2003 ακόμη και εάν δεν αφορά την επέκταση του δικαιώματος 

χορήγησης άδειας ανατροφής τέκνου και στους άνδρες θεμελιώνει το σκεπτικό επί του οποίου 

βασίστηκε η μεταγενέστερη επέκταση του σχετικού δικαιώματος,  

 

Νομολογία πριν από τη Συνταγματική Αναθεώρηση 

 

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

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

Οι ρυθμίσεις του αρθ 4 αναφέρονται στην τυπική ισότητα ανδρών και γυναικών (ισότητα 

ενώπιον του νόμου και ισότητα ανδρών και γυναικών στα δικαιώματα) ενώ η διάταξη του 

άρθ116 παρ. 2 στις αποκλίσεις από την ανωτέρω αρχή οι οποίες επιτρέπονταν «για σοβαρούς 

λόγους, στις περιπτώσεις που ορίζει ειδικά ο νόμος. 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 
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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. 

Ωστόσο ήδη από τη δεκαετία του 1990 η νομολογία του Σ.τ.Ε είχε θεωρήσει ότι η λήψη 

θετικών μέτρων  είναι εντός του «πνεύματος» της  συνταγματική αρχής της ισότητας στο μέτρο 

που αυτά τα μέτρα «αποβλέπουν στην επίσπευση της αποκατάστασης μιας πραγματικής 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών» (πλειοψηφία της Σ.τ.Ε 1933/1998). Οι τάσεις της 

νομολογίας αυτή την περίοδο κυμαίνονται μεταξύ τριών θέσεων. Η πρώτη εκλαμβάνει την 

λήψη θετικών μέτρων ως αντίθετη με το Σύνταγμα (μειοψηφία πέντε δικαστών στην Σ.τ.Ε 

1933/1998), η δεύτερη αντιμετωπίζει τα θετικά μέτρα ως μια θεμιτή απόκλιση από την αρχή 

της ισότητας (Σ.τ.Ε 6275/1995 και Σ.τ.Ε 1917/1998) και η τρίτη τάση είναι αυτή που 

διατυπώνεται με τη γνώμη της πλειοψηφίας της Σ.Τ.Ε 1933/1998. Ωστόσο η τρίτη άποψη 

παρουσιάζει ορισμένα δογματικά προβλήματα. Η έννοια της αναλογικής ισότητας υπό το 

άρθρο 4παρ 1 δεν μπορεί να καλύψει ευχερώς τα θετικά μέτρα τα οποία στην ουσία 

διαφοροποιούν άτομα που τελούν υπό ίδιες προσωπικές καταστάσεις. Ορθότερο θα ήταν να 

εκλάβουμε τα θετικά μέτρα ως μέτρα τα οποία συνιστούν μια θεμιτή απόκλιση από την τυπική 

ισότητα προς χάριν την πραγματικής ισότητας. Ωστόσο η αναθεώρηση του 2001 

συνταγματοποίησε την ήδη κρατούσα άποψη στη νομολογία. Παρά ταύτα η θεώρηση αυτή 

δεν υποβιβάζει τη σημασία της αναθεώρησης σε μια  επιβεβαιωτικού χαρακτήρα κίνηση των 

θεσμικών οργάνων, καθώς συμβάλλει στην ασφάλεια δικαίου ξεκαθαρίζοντας το τοπίο.  

Συνεπώς η συμπερίληψη των Σ.τ.Ε 1933/1998 και 1917/1998 κρίνεται απαραίτητη  καθώς  η 

μεν πρώτη με την πλειοψηφία και τη μειοψηφία της προσδιορίζουν τις δύο κύριες τάσεις της 

νομολογίας ως προς τη συνταγματικότητα ή μη των θετικών μέτρων που ακολουθούνται έως 

σήμερα, ενώ η δεύτερη απόφαση για πρώτη φορά κρίνει το ζήτημα συνταγματικότητας των 

θετικών μέτρων και, παρότι εκφράζει μια θέση η οποία τελικά δεν υιοθετήθηκε από τη 

μεταγενέστερη νομολογία, κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθεί. Θα πρέπει πάντως να 

σημειωθεί ότι η απόφαση 1917/1998 δεν αφορούσε κατά κυριολεξία ένα μέτρο θετικής 

δράσης, αλλά ένα μέτρο που συνιστούσε αντίστροφη ποσόστωση σε βάρος των γυναικών για 

την εισαγωγή γυναικών στην αστυνομία (10%). Η απόφαση Σ.τ.Ε 6275/1995 είναι μια 

απόφαση τμήματος (Στ) η οποία εκφράζει τη θέση ότι η λήψη θετικών μέτρων συνιστά μεν 

απόκλιση από την αρχή της ισότητας η οποία όμως είναι συνταγματικά ανεκτή (παρόμοια με 
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την Σ.τ.Ε 1917/1998), θέση η οποία τελικά ανατράπηκε από την απόφαση της ολομέλειας 

Σ.τ..Ε 1933/1998 η οποία και διαμόρφωσε τους άξονες πάνω στους οποίους κινείται έκτοτε η 

νομολογία, και για αυτό τον λόγο δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα. 

 

Αξιολόγηση της νομολογίας σχετικά με τις άμεσες διακρίσεις .  

 

Η συγκεκριμένη ομάδα διατάξεων περιλαμβάνει προβλέψεις σχετικά με την υποχρεωτική 

πρόσληψη ενός συγκεκριμένου ποσοστού από το ένα φύλο ή την υποχρεωτική 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 στη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του δημοσίου η συμμετοχή 

κάθε φύλου κατά το ένα τρίτο καθίσταται υποχρεωτική. Όσον δε αφορά τις προσλήψεις, η 

συνήθης πρακτική του Έλληνα νομοθέτη είναι η θέσπιση ποσοστώσεων για την εισαγωγή σε 

στρατιωτικές σχολές και σε σχολές σωμάτων ασφαλείας με επίκληση της ειδικής φύσης των 

καθηκόντων που καλούνται να ασκήσουν οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας.   

Η νομολογία του Σ.τ.Ε όσον αφορά το συνταγματικό ή μη επιτρεπτό χαρακτήρα αυτών των 

αποκλίσεων είναι ότι από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 116 του Συντάγματος, όπως 

ισχύει μετά την αναθεώρησή της, συνάγεται ότι ο συντακτικός νομοθέτης, με σκοπό την 

αποκατάσταση μιας πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, θέλησε να θεσπίσει 

ρητώς τη δυνατότητα λήψεως θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών και, γενικότερα, να 

καταστήσει ακόμη ευνοϊκότερο, σε σχέση με το διασφαλιζόμενο από το αναθεωρηθέν 

Σύνταγμα, το νομικό καθεστώς προστασίας τους και προσβάσεώς τους στα διάφορα 

επαγγέλματα και, συνεπώς, αυστηρότερες τις προϋποθέσεις αποκλίσεων από την αρχή της 

ισότητας των δύο φύλων. Περαιτέρω, όμως, ο συνταγματικός νομοθέτης, όπως συνάγεται από 

την πιο πάνω διάταξη, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του 
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Συντάγματος, δεν απαγόρευσε απολύτως, σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τη 

συνδρομή συγκεκριμένων και σοβαρών (αποχρώντων) λόγων, που ανάγονται στη φύση ή 

στις συνθήκες ασκήσεως της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, οποιαδήποτε 

απόκλιση από την πιο πάνω αρχή της ισότητας των φύλων. Μια απόλυτη απαγόρευση θα 

έπρεπε να ορίζεται ρητά ή, τουλάχιστον, να συνάγεται σαφώς από τις οικείες 

συνταγματικές διατάξεις, δεδομένου άλλωστε ότι δικαιολογημένες αποκλίσεις δεν 

απαγορεύονται, κατ΄ αρχήν, ούτε από τις προεκτεθείσες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου. 

Ενόψει των ανωτέρω, αποκλίσεις από την ως άνω αρχή, πέρα από την περίπτωση των 

θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών, είναι, κατ` εξαίρεση, συνταγματικά θεμιτές, μόνον 

εφόσον προβλέπονται από ειδική διάταξη νόμου και προκύπτει σαφώς από το νόμο 

αυτό ή τις προπαρασκευαστικές εργασίες του, σε συνδυασμό και με τα διδάγματα της 

κοινής πείρας, ότι οι αποκλίσεις αυτές θεσπίσθηκαν με βάση συγκεκριμένα και 

πρόσφορα κριτήρια, τα οποία επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους πολίτες και τελικώς στα 

δικαστήρια να ελέγχουν, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, αν οι εισαγόμενες αποκλίσεις 

δικαιολογούνται πλήρως από τη φύση ή τις συνθήκες ασκήσεως της εργασίας και αν 

είναι απολύτως αναγκαίες και πρόσφορες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού 

(Ολομ. ΣτΕ 1986/2005).   

Υπό αυτό το πρίσμα κρίνεται κάθε μεμονωμένη περίπτωση με βάση κυρίως την αιτιολογική 

έκθεση που συνοδεύει το νόμο και τις προπαρασκευαστικές εργασίες και ανάλογα κρίνεται 

εάν η εισαγωγή της ποσόστωσης μπορεί να θεωρηθεί συνταγματικά θεμιτή (π.χ αστυνομία) ή 

όχι (π.χ δημοτική αστυνομία). Πρόκειται για μια νομολογία που επιτρέπει στο δικαστήριο να 

κρίνει κάθε φορά ad hoc ανάλογα με τα στοιχεία του φακέλου εάν τα κριτήρια του 

επιδιωκόμενου σκοπού και των πρόσφορων προς την υλοποίηση του μέτρων πληρούνται, 

ακολουθώντας μια προσέγγιση που προσιδιάζει στην αρχή της αναλογικότητας χωρίς να 

γίνεται ρητή αναφορά σε αυτή. Κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η αιτιολόγηση της απόκλισης και όχι 

το εάν η απόκλιση συμβάλλει ή όχι στη διαιώνιση των διακρίσεων. Με βάση αυτά τα κριτήρια 

επιλέχθηκαν οι αποφάσεις που συμπεριλήφθηκαν στον πίνακα ως οι πιο αντιπροσωπευτικές 

και πιο πρόσφατες της νομολογίας, η οποία μετά την απόφαση της ολομέλειας του Σ.τ.Ε 

1986/2005 δεν παραλλάσσει ως προς το σκεπτικό της, αλλά μόνο ως προς το δια ταύτα 

ανάλογα με τα στοιχεία του φάκελου και την αιτιολογική έκθεση.  Από την εξέταση του 

σκεπτικού των αποφάσεων που περιλαμβάνονται στον πίνακα (Σ.τ.Ε 406/2012, Σ.τ.Ε 

1348/2012, Σ.τ.Ε 1083/2011, Σ.τ.Ε 3390/2009, ΔΕΦ Αθ 934/2007, Σ.τ.Ε 1265/2006, Σ.τ.Ε 

1986/2005) προκύπτει με σαφήνεια ότι η νομολογία κρίνει ως συνταγματικά επιτρεπτή ή όχι τη 

λήψη ενός μέτρου ανάλογα με την αιτιολογία που περιέχεται στα στοιχεία του φακέλου ακόμη 
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και εάν πρόκειται για περίπτωση αντίστροφης ποσόστωσης η οποία, εφόσον τα στοιχεία του 

φακέλου το υποστηρίζουν, θεωρείται θεμιτή απόκλιση (Σ.τ.Ε 1083/2012). Σημαντική είναι 

επίσης και η απόφαση Σ.τ.Ε 3057/2009 η οποία κρίνει το ζήτημα του εννόμου συμφέροντος 

στις υποθέσεις που αφορούν τη λήψη θετικών μέτρων σύμφωνα με την οποία το έννομο 

συμφέρον περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα τα οποία ανήκουν στο φύλο το οποίο αποσκοπεί 

να βοηθήσει η λήψη του μέτρου. 

Όσον δε αφορά τη νομολογία σχετικά με την υποχρεωτική συμμετοχή γυναικών στα 

συλλογικά όργανα της διοίκησης έχει κριθεί ότι «Η μη τήρηση της υποχρεωτικής ποσόστωσης 

υπέρ των γυναικών (1/3 των υποψηφίων) κατά την κατάρτιση των συνδυασμών των 

δημοτικών εκλογών καθιστά αυτοδικαίως απαράδεκτη την υποβολή υποψηφιότητας του εν 

λόγω συνδυασμού χωρίς να απαιτείται η απόδειξη ότι η εν λόγω πλημμέλεια ασκεί επιρροή 

στο εκλογικό αποτέλεσμα» (Σ.τ.Ε 2123/2011). Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη καθώς 

εκλαμβάνει την τήρηση της ποσόστωσης ως ουσιαστική προϋπόθεση νομιμότητας κατάρτισης 

των συνδυασμών αποσυνδέοντας την από την επιρροή που έχει στο εκλογικό αποτέλεσμα. Με 

αυτό τον τρόπο η εν λόγω ποσόστωση θεωρείται πλέον ουσιαστικό στοιχείο του 

δημοκρατικού χαρακτήρα της διαδικασίας εκλογής των οργάνων διοίκησης των Ο.Τ.Α, καθώς 

λαμβάνεται υπόψη ανεξάρτητα από την επιρροή της στο εκλογικό αποτέλεσμα Δεν αρκεί 

δηλαδή η τήρηση της εκλογικής διαδικασίας να διασφαλίζει την ελεύθερη έκφραση της 

εκλογικής βούλησης για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία των εκλογών σέβεται τη δημοκρατική 

αρχή αλλά θα πρέπει να τηρεί και την εκ του νόμου προβλεπόμενη ποσόστωση καθιστώντας 

την ποσόστωση στοιχείο της δημοκρατικής αρχής.  

 

Αξιολόγηση της νομολογίας σχετικά με τις έμμεσες διακρίσεις. 

 

Οι έμμεσες διακρίσεις εμφανίζονται στη νομοθεσία υπό τη μορφή διαφορετικών κριτηρίων 

πρόσληψης ανάλογα με το φύλο ή με τη μορφή της προϋπόθεσης της εκπλήρωσης των 

στρατιωτικών υποχρεώσεων από τους άνδρες για την πρόσληψη στο δημόσιο.  

Σχετικά με την πρώτη κατηγορία διατάξεων (προσλήψεις) η νομολογία ακολουθεί δύο τάσεις. 

Σύμφωνα με την πρώτη τάση, και στις έμμεσες διακρίσεις ακολουθείται ο νομολογιακός 

κανόνας που έχει διαμορφωθεί για τις άμεσες διακρίσεις, δηλαδή η συμβατότητα ή μη της 

έμμεσης διάκρισης με το Σύνταγμα κρίνεται με βάση την πρόβλεψη της σε ειδικό νόμο και την 

προσφορότητά της ως προς την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Με βάση το σκεπτικό 

αυτό κρίθηκε ότι η θέσπιση ίδιου ύψους για άνδρες και γυναίκες ως προσόν για πρόσληψη 

στην αστυνομία δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας ούτε στη διάταξη του άρθρου 116 Σ., 
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ούτε επίσης η θέσπιση ίδιων κριτηρίων ως προς τις αθλητικές δοκιμασίες, επειδή η φύση των 

καθηκόντων του ένστολου προσωπικού απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες (Σ.τ.Ε 2369/2010, 

ΔΕΦ Αθ. 348/2011 ακυρ). Πρόκειται για μια άποψη η οποία εγκλωβίζει τα θετικά μέτρα στην 

προβληματική του εάν συνιστούν μια επιτρεπτή απόκλιση από την τυπική ισότητα και όχι στο 

εάν προάγουν την πραγματική ισότητα.  

Η δεύτερη τάση της νομολογίας ακόμη και εάν δεν διατυπώνει ρητά τις προθέσεις της εξετάζει 

εάν το μέτρο που έχει ληφθεί συμβάλλει στην πραγματική ισότητα πριν καταλήξει στο 

συμπέρασμα σχετικά με τη συμβατότητά του ή μη με το Σύνταγμα και το κοινοτικό δίκαιο. Για 

παράδειγμα, έχει κριθεί ότι το διαφορετικό ύψος ανδρών και γυναικών ως κριτήριο σε 

προσλήψεις μπορεί να αποτελεί μια θεμιτή παρέκκλιση στο βαθμό που υπάρχουν 

σωματομετρικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ή ότι η αύξηση του ορίου ύψους των 

γυναικών πρέπει να είναι συμμετρική με τα δεδομένα που προκύπτουν από ανθρωπομετρικές 

έρευνες διότι αλλιώς συνιστά διάκριση (ΔΕΦ Αθ 17&18 2011 ακυρ). Οι αποφάσεις που 

αφορούν έμμεσες διακρίσεις αποτυπώνουν αυτές τις δύο τάσεις και επιλέχθηκαν με αυτό το 

κριτήριο, καθώς επίσης και επειδή είναι πρόσφατες και αντιπροσωπευτικές του σκεπτικού 

που υποκρύπτεται.  

Όσον δε αφορά το ζήτημα της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως προϋπόθεση 

πρόσληψης, 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. 

Η ανωτέρω διάκριση γίνεται αποδεκτή από τη  νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων η οποία 

ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα είναι σταθερή ακόμη και εάν οδηγεί σε διαφορετικές 

προϋποθέσεις ως προς την πρόσληψη τους στο Δημόσιο «Η καθιερούμενη από τη 

στρατολογική νομοθεσία διάκριση ως προς την υποχρέωση εκπληρώσεως στρατιωτικής 

υπηρεσίας η οποία για τις γυναίκες μπορεί να επιβληθεί κατ` εξαίρεση, μόνο σε περίπτωση 

πολέμου ή επιστρατεύσεως, είναι δικαιολογημένη εν όψει των διαφορών των δύο φύλων, οι 

οποίες επιτρέπουν κατ` αρχήν τη διαφορετική μεταχείρισή τους στο ζήτημα αυτό σε καιρό 

ειρήνης. Συνεπώς, η διαφοροποίηση αυτή, δικαιολογούμενη από αποχρώντες λόγους, δεν 

αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ισότητας (βλ. Σ.τ.Ε. 2061/2006, 2476/1986) (ΔΕΦ 

211/2009 ακυρ)». Πρόκειται για μια άποψη που κινείται στις ατραπούς της θεώρησης των 
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θετικών μέτρων ως θεμιτών αποκλίσεων από την τυπική ισότητα η οποία επιτρέπεται εφόσον 

οι συνθήκες της επίδικης υπόθεσης μπορούν να τη δικαιολογήσουν και όχι ως μέτρων 

προώθησης της πραγματικής ισότητας.  

 

Αξιολόγηση της νομολογίας σχετικά με τις 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 υπαλλήλους (βλ. Ειδική Έκθεση για την 

Ισότητα των Φύλων  2011 σ.σ. 5-6). Ωστόσο η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων πριν τη 

ρύθμιση του ζητήματος από τον Έλληνα νομοθέτη είχε ήδη διαμορφώσει έναν σταθερό 

νομολογιακό κανόνα ότι και τα δύο φύλα είναι φορείς του σχετικού δικαιώματος με το 

σκεπτικό ότι οι διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 2 εδαφ. β΄ του Υπαλληλικού Κώδικα 

ερμηνευόμενες υπό το φως τόσο της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας των 

δύο φύλων όσο και των αρχών του κοινοτικού δικαίου περί της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ 

ανδρών και γυναικών αλλά και της εναρμονίσεως μεταξύ της επαγγελματικής και 

οικογενειακής ζωής, πρέπει να θεωρηθεί ότι έχουν εφαρμογή όχι μόνο για τη μητέρα 

υπάλληλο, αλλά και για τον πατέρα υπάλληλο. Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις στις 

οποίες η αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος γίνεται μόνο με επίκληση του άρθρου 21 Σ. 

που αφορά την προστασία της οικογένειας και το κοινοτικό δίκαιο παραλείποντας τις 

διατάξεις του Ελληνικού Συντάγματος που αφορούν την ισότητα (Σ.τ.Ε 3226/2010 σκ. 8). Θα 

πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι σε ένα αρχικό στάδιο η νομολογία με την επίκληση της αρχής 

της ισότητας επέκτεινε το σχετικό δικαίωμα σε μητέρες οι οποίες, σύμφωνα με τότε ισχύον 

νομικό πλαίσιο, δεν δικαιούνταν άδεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις με επίκληση της διάταξης του 

άρθ 4 Σ. το σχετικό δικαίωμα που κατοχύρωνε ο κοινός νομοθέτης μόνο για τις γυναίκες 

δημοσίους υπαλλήλους επεκτάθηκε και σε άλλες κατηγορίες γυναικών δημοσίων λειτουργών 

(Σ.τ.Ε 3216/2003).  

Η επιλογή των υποθέσεων έγινε με τα ακόλουθα κριτήρια: α) η σημασία τους για τη δογματική 

θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος. Υπό αυτό το πρίσμα η Σ.τ.Ε 3216/2003 ακόμη και εάν 

δεν αφορά την επέκταση του σχετικού δικαιώματος στους άνδρες θεμελιώνει το σκεπτικό επί 

του οποίου βασίστηκε η μεταγενέστερη επέκταση του σχετικού δικαιώματος. β) Οι υπόλοιπες 

αποφάσεις (ΔΕΦ Αθ 293/2010, ΔΕΦ Αθ 581/2010,ΔΕΦ Θεσσ. 757/2007) θεωρούνται 
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αντιπροσωπευτικές της νομολογίας σε αυτό το θέμα καθώς ορίζουν ως θεμέλιο του σχετικού 

δικαιώματος την αρχή της ισότητας και τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής 

ζωής.  
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3. Φορολογικό δίκαιο 
 
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων που αφορούν θέματα εφαρμογής της ισότητας των φύλων στον 
τομέα του φορολογικού δικαίου, καθώς και η αξιολόγησή τους. Αναλυτικά τα κείμενα των αποφάσεων στο Παράρτημα 3 (σελ. 450).  
 

3.1. Συνοπτική παρουσίαση νομολογίας 
 

Α/
Α 

Δικαστι-
κή 
Απόφα-
ση 

Χρονο-
λογία 
Έκδο-
σης  

Νόμος/διά-
ταξη που 
αφορά  

Άλλες 
διατάξεις/ 
νόμοι που 
επηρεάζο-
νται 

Σύνοψη απόφασης  Σημασία απόφασης   Αντικείμενο/ Βασικοί Ωφελούμενοι  

1 
ΕφΔωδ  
19/2006 

2006 
Αρ. 5 παρ. 
1, 61 , 74 Ν. 
2238/1994 

Αρ. 975,976, 
977 , 1007 
ΚΠολΔ 

Τα ποσά του οφειλόμενου φόρου επιβαρύνουν το σύζυγο που 
αφορά η υποχρέωση έστω και εάν οι σύζυγοι υποχρεούνται στην 
υποβολή κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος . Συνεπώς 
αναγκαστική εκτέλεση για φορολογικά χρέη επιτρέπεται μόνον 
κατά του συζύγου που τα οφείλει ανεξάρτητα από την υποβολή 
της κοινής δήλωσης. 

Σημαντική απόφαση διότι 
εφαρμόζει, προερχόμενη 
απο πολιτικό δικαστήριο,  τη 
νομοθετική ρύθμιση του άρ. 
5 παρ. 1 Ν. 2238/1994 

Σύζυγοι / Η υποβολή κοινής δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος από τους συζύγους 
και οι συνέπειες της για την περιουσία του 
κάθε συζύγου για τα φορολογικά χρέη που 
τον βαρύνουν 

2 

ΔΠρΘεσ/ν
ικης 
1215/200
5 

2005 
Αρ. 5 παρ. 
1,  61 , 74 Ν. 
2238/1994 

 
Η υποχρέωση υποβολής κοινής  δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος από τους  συζύγους δεν παραβιάζει την 
συνταγματική αρχή της ισότητας των δύο φύλων 

Σημαντική απόφαση διότι 
κρίνεται η συμβατότητα του 
άθρου 5 παρ. 1 
Ν.2238/1994 με την αρχή 
της ισότητας 

Σύζυγοι / Η υποβολή κοινής δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος από τους συζύγους 

3 
ΔΠρΑΘ  
5693/200
5 

2005 
Αρ. 5 παρ. 1 
,  61 , 74 Ν. 
2238/1994 

Αρ. 216, 
217, 224, 
225 ΚΔιΔικ 

Τα ποσά του οφειλόμενου φόρου επιβαρύνουν το σύζυγο που 
αφορά η υποχρέωση έστω και εάν οι σύζυγοι υποχρεούνται στην 
υποβολή κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Συνεπώς 
αναγκαστική εκτέλεση για φορολογικά χρέη επιτρέπεται μόνον 
κατά του συζύγου που τα οφείλει ανεξάρτητα από την υποβολή 
της κοινής δήλωσης 

Σημαντική απόφαση διότι 
εφαρμόζει τη νομοθετική 
ρύθμιση του άρ. 5 παρ. 1 Ν. 
2238/1994 

Σύζυγοι / Η υποβολή κοινής δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος από τους συζύγους 
και οι συνέπειες της για την περιουσία του 
κάθε συζύγου για τα φορολογικά χρέη που 
τον βαρύνουν  

4 
ΔΠρΡοδ  
185/2005 

2005 
Αρ. 5 παρ. 
1,  61 , 74 Ν. 
2238/1994 

Αρ. 216, 
217, 224, 
225 ΚΔιΔικ 

Τα ποσά του οφειλόμενου φόρου επιβαρύνουν το σύζυγο που 
αφορά η υποχρέωση έστω και εάν οι σύζυγοι υποχρεούνται στην 
υποβολή κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Συνεπώς 
αναγκαστική εκτέλεση για φορολογικά χρέη επιτρέπεται μόνον 
κατά του συζύγου που τα οφείλει ανεξάρτητα από την υποβολή 
της κοινής δήλωσης 

Σημαντική απόφαση διότι 
εφαρμόζει τη νομοθετική 
ρύθμιση  του άρ. 5 παρ. 1 
Ν. 2238/1994 

Σύζυγοι / Η υποβολή κοινής δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος από τους συζύγους 
και οι συνέπειες της για την περιουσία του 
κάθε συζύγου για τα φορολογικά χρέη που 
τον βαρύνουν  
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3.2. Αξιολόγηση νομολογίας για την ισότητα των φύλων στο φορολογικό 
δίκαιο  
 
Οι δικαστικές αποφάσεις που θίγουν ζητήματα φορολογικής ισότητας των δύο φύλων είναι 

ελάχιστες. Αξιοσημείωτο είναι οτι εκδόθηκαν την ίδια χρονική περίοδο 2005-2006, 

προέρχονται όλες από Διοικητικά Δικαστήρια, εκτός από μία που εκδόθηκε από Πολιτικό 

Εφετείο. 

Η μία από αυτές  (ΔΠρΘεσ/νίκης 1215/2005) πραγματεύεται ρητά στη μείζονα σκέψη το 

πρόβλημα της συμβατότητας της υποχρέωσης των συζύγων για υποβολή κοινής δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος με τις αρχές της φορολογικής ισότητας. Οι υπόλοιπες το 

προσπερνούν υπονοώντας, μάλλον, ότι δεν εντοπίζουν ασυμβατότητα.  

Ειδικότερα, η πρώτη από τις αποφάσεις (ΔΠρΘεσ/νίκης 1215/2005) αποφαίνεται ότι η 

νομοθετικά προβλεπόμενη υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 

από τους συζύγους δεν αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας των δύο φύλων και συνεπώς η 

σύζυγος που επιθυμεί να την υποβάλλει χωριστά απο το σύζυγο της στερείται του 

δικαιώματος της αυτού. Το δικαστήριο αναφέρεται στις γενικές αρχές της ισότητας των δύο 

φύλων και της ισονομίας που αυτές καθιερώνουν για να καταλήξει, αναιτιολόγητα -στο σημείο 

αυτό πάσχει η απόφαση- ότι η κρινόμενη ρύθμιση περί υποβολής κοινής φορολογικής 

δήλωσης από τους συζύγους δεν τις θίγει. Η απόφαση, συμπερασματικά δεν προάγει την 

ουσιαστική ισότητα, δεν καταπολεμά τις διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, δεν είναι συμβατή 

με το ισχύον ευρωπαϊκό  και διεθνές δίκαιο. 

 

Οι υπόλοιπες αποφάσεις (ΔΠρΑθ 15693/2005, ΔΠρΡοδ 185/2005, ΕφΔωδ 19/2006) 

συνθέτουν, στην πραγματικότητα νομολογιακή γραμμή και αποφεύγουν να κρίνουν το ζήτημα 

της συμβατότητας με την αρχή της ισότητας της υποχρέωσης για υποβολή κοινής δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος από τους συζύγους. Αρκούνται στην αντιμετώπιση του 

διαδικαστικού ζητήματος της αναγκαστικής εκτέλεσης, στο πλαίσιο είτε ΚΕΔΕ είτε ΚΠολΔ, σε 

βάρος του ενός συζύγου για φορολογικές υποχρεώσεις του άλλου συζύγου. Αποφαίνονται 

λοιπόν, τα δικαστήρια το αυτονόητο λογικά και νομικά: επιτρέπεται αναγκαστική εκτέλεση σε 

βάρος της περιουσίας εκείνου μόνον του συζύγου ο οποίος ευθύνεται για τη φορολογική 

υποχρέωση. Νομική βάση για την κρίση  των δικαστηρίων είναι το άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 

2238/1994. Παραβλέπουν, όμως τα εν λόγω δικαστήρια, ότι για φτάσουν στη συγκεκριμένη 

κρίση έπρεπε πρώτα να αποφανθούν για τη συμβατότητα της υποχρέωσης για υποβολή 

κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από τους συζύγους. Διότι εάν δεν υπήρχε αυτή η 
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υποχρέωση ούτε το ζήτημα που κρίνουν θα προέκυπτε. Από την υποχρέωση αυτή ξεκινάει το 

πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν τα δικαστήρια στο πλαίσιο των εν λόγω αποφάσεων.  

Αποφεύγουν, όμως την αναφορά αυτή είτε υπονοώντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αντίφασης τής 

εν λόγω υποχρέωσης προς την αρχή της ισότητας είτε θεωρώντας ότι δεν είναι αυτό το 

κρινόμενο ζήτημα, το οποίο το περιορίζουν στο πεδίο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Με τον 

τρόπο, όμως, αυτό οι εν λόγω αποφάσεις δεν προάγουν την ουσιαστική ισότητα των δύο 

φύλων, ούτε εφαρμόζουν τις συνταγματικές και ενωσιακές διατάξεις που την προασπίζουν.  
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4. Αστικό Δίκαιο 
 
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων που αφορούν θέματα εφαρμογής της ισότητας των φύλων στον τομέα του 
αστικού δικαίου, καθώς και η αξιολόγησή τους. Αναλυτικά τα κείμενα των αποφάσεων στο Παράρτημα 4 (σελ. 461)  
 

4.1. Συνοπτική παρουσίαση νομολογίας  
 

Α/Α 

Δικαστι-
κή 
Απόφα-
ση 

Χρονο-
λογία 
Έκδο-
σης 

Νόμος/ 
διάτα-
ξη που 
αφορά 

Άλλες 
διατάξεις
/ νόμοι 
που 
επηρεά-
ζονται 

Σύνοψη απόφασης Σημασία απόφασης 
Αντικείμενο/  
Βασικοί 
Ωφελούμενοι 

1 ΑΠ 1420 2011 
1401 
ΑΚ 

 

Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. Νομική φύση αυτής. Προϋποθέσεις ορισμένου της αγωγής με αντικείμενο τη 
συγκεκριμένη αξίωση. Κυρίως η αξίωση αυτή είναι χρηματική. Δεν αποκλείεται η αυτούσια απόδοση ενός αποκτήματος. 
Λύση του γάμου λόγω θανάτου. Προσδιορισμός του ενεργητικού της κληρονομίας. Δεν συνυπολογίζεται η αξίωση 
συμμετοχής του επιζώντος συζύγου. Εννοιολογικός προσδιορισμός της αυξήσεως της περιουσίας. Κρίσμο χρονικό σημείο 
προσδιορισμού της τελικής περιουσίας. Προίκα. Καθεστώς που διέπει τα προικώα μετά την κατάργηση της προίκας. 
Προσδιορισμός των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του προικολήπτη συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει 
ανέγερση οικοδομής σε προικώο ακίνητο. 

Αξιοσημείωτο πως 
30 χρόνια μετά την 
κατάργηση της 
προίκας, υποθέσεις 
με προικώα 
απασχολούν τα 
δικαστήρια 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / αξίωση 
συμμετοχής στα 
αποκτήματα 

2 ΑΠ 121 2011 

1391 
ΑΚ, 
1392 
ΑΚ, 
1513 
ΑΚ 

 

Διακοπή εγγάμου συμβιώσεως. Η ρύθμιση της γονικής μέριμνας από το δικαστήριο γίνεται με βάση το συμφέρον του τέκνου. 
Προσδιοριστικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την εξειδίκευση της νομικής αυτής έννοιας. Η οποιαδήποτε 
αντισυζυγική συμπεριφορά της εφεσίβλητης, αν θεωρηθεί ότι είναι υπαίτια και ότι επέφερε και αυτή αυτοτελώς ισχυρό 
κλονισμό της έγγαμης σχέσης των διαδίκων, δεν αναιρεί το εύλογο της διακοπής της έγγαμης συμβιώσεως της από την 
πλευρά της και μόνο ένσταση επιδίκασης ελαττωμένης διατροφής θα μπορούσε να θεμελιώσει, ενώ δεν ασκεί επιρροή στη 
ρύθμιση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας των ανηλίκων. Οριστική ρύθμιση της γονικής μέριμνας, με ανάθεση της 
επιμέλειας των δύο εκ των τριών ανηλίκων τέκνων στον πατέρα και του τρίτου στη μητέρα.  

 
Άνδρες, γυναίκες / 
διαζύγιο, γονική 
μέριμνα 

3 
ΕφΘρακ 
146 

2011 1511ΑΚ  

Επιμέλεια τέκνων. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του τέκνου. Το συμφέρον του 
τέκνου, ως αόριστη νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο, εξειδικεύεται από το Δικαστήριο της ουσίας. Η υπαιτιότητα των 
γονέων, ως προς το διαζύγιο ή τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης, δεν ασκεί επιρροή, εκτός εάν η συμπεριφορά του 
υπαιτίου  έχει επιδράσει και στην άσκηση της γονικής μέριμνας - επιμέλειας, ώστε να ανακύπτει αντίθεση στο συμφέρον του 
τέκνου, λόγω της εκτάσεως και της βαρύτητας της συμπεριφοράς αυτής, δηλωτικής της δομής του χαρακτήρα του και της εν 
γένει προσωπικότητας του, έτσι ώστε και έναντι του τέκνου να αναμένεται από αυτόν η τήρηση της ίδιας συμπεριφοράς. 
Υποχρέωση του Δικαστηρίου να εξετάζει και το ίδιο το τέκνο, εφόσον αυτό κρίνεται ώριμο. Η κρίση περί την ύπαρξη ή μη 
τέτοιας ωριμότητας σχηματίζεται από την ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων και δεν απαιτείται ειδική αιτιολογία, ούτε 
επιτρέπεται αναιρετικός έλεγχος. Κατ` έφεση ανάθεση της επιμέλειας 10χρονου άρρενος τέκνου στον πατέρα του. 
Προβλήματα ψυχικής υγείας της μητέρας 

 
Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / διαζύγιο, 
επιμέλεια τέκνων 

4 ΣτΕ 1442 2011 
1388 
ΑΚ 

  

Επώνυμο συζύγων και προσθήκη ή αλλαγή αυτού. Ο σύζυγος μπορεί να προσθέτει στο επώνυμό του και εκείνο του άλλου 
συζύγου κατόπιν συμφωνίας των συζύγων με κοινή δήλωσή τους ενώπιον του ληξιάρχου και όχι με διοικητική διαδικασία 
ενώπιον του Νομάρχη. Αντίθετη μειοψηφία. Ορθά απορρίφθηκε η αίτηση προσθήκης στο οικογενειακό επώνυμο της 
αιτούσας και του επωνύμου του συζύγου της. 

  
Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / επώνυμο 
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5 
ΕφΙωαν 
104 

2011    

Ειδική διαδικασία ρύθμισης επιμέλειας ανηλίκων τέκνων. Προϋποθέσεις για την ανάθεση της οριστικής επιμέλειας των 
ανηλίκων τέκνων στον ένα γονέα. Συνεκτιμάται από το δικαστήριο και η γνώμη των τέκνων, εφόσον είναι σε ηλικία που 
δύνανται να τη διατυπώσουν. Κριτήριο για την ανάθεση της επιμέλειας είναι το αληθινό συμφέρον του τέκνου. Το συμφέρον 
του τέκνου συνιστά αόριστη νομική έννοια. Συνέπειες. Στην προκειμένη περίπτωση η επιμέλεια των τέκνων ανατέθηκε στον 
πατέρα.  

  
Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / διαζύγιο, 
επιμέλεια τέκνων 

6 ΑΠ 193 2010 
1400 
ΑΚ 

  

Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου. Νόμιμο μαχητό τεκμήριο για συμμετοχή στο 1/3 της αύξησης. Η αξίωση του 
συζύγου για συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου είναι χρηματική ενοχή. Έννοια "αυξήσεως" της περιουσίας. Κρίσιμο 
χρονικό σημείο στο οποίο κρίνεται η αύξηση. Ενστάσεις που μπορεί να προτείνει ο εναγόμενος, ώστε να πετύχει είτε τη 
μείωση της περιουσίας του είτε τη μη συμμετοχή του συζύγου του στην αύξηση της περιουσίας του. Πράξεις που 
συμβάλλουν στην επαύξηση αυτής. Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών του ενός συζύγου εντός της συζυγικής οικίας. 
Προσδιορισμός του μέτρου που επιδρά στην επαύξηση.  

Αντιμετωπίζεται το 
ζήτημα της παροχής 
υπηρεσιών εντός της 
συζυγικής οικίας 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / αξίωση 
συμμετοχής στα 
αποκτήματα 

7 ΣτΕ 1044 2010 
1388 
ΑΚ 

Ν.Δ. 
2573/ 
1953 

Επώνυμο συζύγων. Η πρόσκτηση ή η αλλαγή του επωνύμου δεν απόκειται στην ιδιωτική βούληση, αλλά ενδιαφέρει τη 
δημόσια τάξη και χωρεί δια της διοικητικής οδού. Ο Νομάρχης, κατά την ενάσκηση της σχετικής αρμοδιότητάς του οφείλει να 
εκτιμά τους λόγους που επικαλείται ο αιτών τη μεταβολή του επωνύμου του και να αποφαίνεται εάν ενδείκνυται ή όχι η 
ζητούμενη μεταβολή, αιτιολογώντας ειδικά την απόφασή του. Ο γάμος δεν επάγεται μεταβολή του επωνύμου της συζύγου, 
όμως αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί το επώνυμο του συζύγου της, με τη συναίνεσή του, στις κοινωνικές της σχέσεις. Η 
έγγαμη γυναίκα δεν αποκλείεται να ζητήσει, κατά τη διοικητική  διαδικασία του Ν.Δ/τος 2573/1953, την μεταβολή του 
επωνύμου της και την πρόσκτηση ως επωνύμου εκείνου του συζύγου της. Αντίθετη μειοψηφία 

  
Άνδρες, γυναίνες 
σύζυγοι / επώνυμο 

8 
ΠΠΘεσ 
15298 

2010 
1439 §1 
ΑΚ 

  

Γαμικές διαφορές. Αγωγή διαζυγίου. Παράνομα αποδεικτικά μέσα. Δεν λαμβάνονται υπόψη επιστολές της συζύγου μέσω 
διαδικτύου τις οποίες προσκομίζει ο σύζυγος χωρίς τη συναίνεσή της. Ισχυρός κλονισμός του γάμου. Πιέσεις του συζύγου 
προς τη σύζυγο για εξακολούθηση προσπαθειών για τεκνοποιϊα παρά την κακή σωματική και ψυχολογική της κατάσταση 
μετά την αποτυχία των αρχικών προσπαθειών. 

  
Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / διαζύγιο 

9 ΑΠ 1055 2009 
1439 §3 
ΑΚ 

  

Διαζύγιο. Καθιερώνεται ως λόγος διαζυγίου ο αντικειμενικός κλονισμός της έγγαμης σχέσης και δεν τίθεται η υπαιτιότητα ως 
βάση του ισχυρού κλονισμού. Τα γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν ισχυρό κλονισμό μπορεί να είναι και ανυπαίτια ή 
ακόμη και μη καταλογιστά και δεν έχει σημασία ποιος από τους συζύγους δημιούργησε πρώτος το λόγο κλονισμού της 
έγγαμης συμβίωσης. Αν το κλονιστικό γεγονός αφορά και τους δύο συζύγους, το προς διάζευξη δικαίωμα γεννάται 
ανεξαρτήτως ποιον από τους δύο βαρύνει περισσότερο η ύπαρξή του και από το αν υπάρχει υπαιτιότητα μόνο στο πρόσωπο 
του ενός από τους συζύγους. Στη δίκη του διαζυγίου δεν δικαιολογείται σε καμία πλευρά έννομο συμφέρον για την έρευνα 
της υπαιτιότητας, αφού το δεδικασμένο της διαπλαστικής απόφασης του διαζυγίου, δεν εκτείνεται σε ζητήματα υπαιτιότητας. 
Η απόφαση που κηρύσσει τη λύση του γάμου δεν αποτελεί δεδικασμένο ούτε ως προς την ύπαρξη καθεαυτή των επί μέρους 
πραγματικών περιστατικών που επέφεραν τον κλονισμό της έγγαμης σχέσης, ούτε ως προς το ζήτημα της υπαιτιότητας για 
τον κλονισμό αυτόν, τα δε ζητήματα υπαιτιότητας κρίνονται αυτοτελώς στη δίκη διατροφής. 

  
Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / διαζύγιο 

10 ΑΠ 1316 2009 

1513 
ΑΚ, 
1511 
ΑΚ 

  

Σχέσεις γονέων και τέκνων. Ανάθεση επιμέλειας ανηλίκων τέκνων σε έναν από τους γονείς. Κριτήρια ανάθεσης. Έννοια 
"συμφέρον" των τέκνων. Φύση αυτής. Δικονομία πολιτική. Αναιρετικοί λόγοι. Προϋποθέσεις παραδεκτού και ορισμένου των 
λόγων της ευθείας και εκ πλαγίου παραβιάσεως των κανόνων του ουσιαστικού δικαίου. Κριτήρια δυνάμει των οποίων 
ανατίθεται η επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου στη μητέρα 

  
 Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / επιμέλεια 
τέκνων 

11 ΣτΕ 3834 2009 
1388 
ΑΚ 

  

Αλλαγή επωνύμου συζύγου. Η προσθήκη στο επώνυμο του συζύγου του επωνύμου του άλλου συζύγου γίνεται κατά τη 
διαδικασία του Αστικού Κώδικα, δηλαδή κατόπιν συμφωνίας των συζύγων με κοινή δήλωσή τους ενώπιον του ληξιάρχου, 
ενώ η διοικητική διαδικασία ενώπιον του Νομάρχη προβλέπεται μόνο για την πρόσληψη ή την αλλαγή του επωνύμου, κατ’ 
εξαίρεση και για σοβαρούς λόγους (Αντίθετη μειοψηφία). 

  
Σύζυγοι / επώνυμο 
συζύγων 
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12 
ΕφΘεσ 
469 

2009 
1393 
ΑΚ 

  

Παραχώρηση της χρήσεως της οικογενειακής στέγης. Ειδικές συνθήκες δυνάμει των οποίων παραχωρείται η οικογενειακή 
στέγη. Η παραχώρηση δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα. Διαρκεί, όσο και η διάσταση. Κρίθηκε εν προκειμένω να παραχωρηθεί η 
χρήση της οικογενειακής στέγης στη σύζυγο μέχρι την αμετάκλητη λύση του γάμου. Μετοίκηση του συζύγου από το ακίνητο 
που ανήκει στην ιδιοκτησία του 

Παραχώρηση της 
στέγης μετά το 
διαζύγιο, που δεν 
προβλέπεται στο 
άρθρο 1393 ΑΚ και 
αποτελεί κοινωνικό 
πρόβλημα 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι σε 
διάσταση 

13 
ΠΠΡοδ 
114 

2009 

1350 
ΑΚ, 
1378 
ΑΚ 

  

Γάμος μεταξύ ομοφύλων (γυναικών). Αγωγή του Εισαγγελέα για την αναγνώριση ότι πολιτικός γάμος που τελέστηκε μεταξύ 
γυναικών είναι ανυπόστατος. Νομιμοποίηση. Η άσκηση τέτοιου είδους αγωγής από τον Εισαγγελέα προβλέπεται στο νόμο, 
χωρίς να συνιστά επέμβαση στην οικογενειακή ζωή. Αντίθετα, ο Δήμαρχος, ο οποίος τέλεσε το γάμο δεν νομιμοποιείται 
παθητικά. Αναγκαστική ομοδικία. Οι εναγόμενες τελούν μεταξύ τους σε αναγκαστική ομοδικία. Παράσταση. Η παράσταση 
του Εισαγγελέα δεν προβλέπεται μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Ο γάμος μεταξύ γυναικών είναι ανυπόστατος, διότι 
προϋπόθεση του υποστατού είναι η διαφορά φύλου. Δεν παραβιάζονται οι αρχές της ισότητας και ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας. Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. Ποιός ο ρόλος του.  

  
Άνδρες, γυναίκες / 
γάμος μεταξύ 
ομοφύλων 

14 ΣτΕ 4167 2009 
1388 
ΑΚ 

  

Επώνυμο συζύγου. Γυναίκα, που είχε τελέσει γάμο πριν από την έναρξη ισχύος του ν.1329/1983 και διατήρησε και μετά την 
έναρξη ισχύος του το επώνυμο του συζύγου της, δικαιούται, σε περίπτωση διαζυγίου, να εξακολουθήσει να φέρει το ίδιο 
επώνυμο σε όλες τις σχέσεις της, έννομες και κοινωνικές, και σε όλα τα αφορώντα αυτήν δημόσια έγγραφα, εφόσον με το 
επώνυμο αυτό απέκτησε επαγγελματική ή καλλιτεχνική φήμη και δεν βλάπτονται σοβαρά συμφέροντα του τέως συζύγου. Η 
επίλυση τυχόν αμφισβητήσεων ως προς την συνδρομή των προϋποθέσεων για την χρήση του επωνύμου του τέως συζύγου 
ή η αναγνώριση του δικαιώματος της συζύγου να φέρει το επώνυμο αυτό υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
πολιτικών δικαστηρίων. Η ρύθμιση του άρθρου 66 εδαφίου β΄ του ν. 1329/1983, ως ειδική, κατισχύει των γενικών περί 
αλλαγής επωνύμου διατάξεων του ν.δ/τος 2753/1953 και δεν μπορεί να εφαρμοστεί η σχετική διοικητική διαδικασία. 
Νομίμως απερρίφθη το υποβληθέν στην Διοίκηση αίτημα της αιτούσης περί προσκτήσεως του επωνύμου του τέως συζύγου 
της με τη διοικητική διαδικασία. 

  
 Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / επώνυμο 

15 
ΜΠΘεσ 
13707 

2009 
1458 
ΑΚ 

  
Τεχνητή γονιμοποίηση. Προϋποθέσεις διενέργειας αυτής και χορήγησης της σχετικής δικαστικής άδειας. Προϋποθέσεις 
χορήγησης δικαστικής αδείας για τεχνητή αναπαραγωγή και στον άγαμο μόνο άνδρα. Πραγμάτωση της ισότητα στην 
περίπτωση αυτή. 

  
Άγαμοι άνδρες / 
τεχνητή 
γονιμοποίηση 

16 ΑΠ 1976 2008 
1511 
ΑΚ 

  
Γονική μέριμνα. Κριτήρια ανάθεσης στον έναν γονέα της επιμέλειας ανηλίκου τέκνου. Προσδιορισμός της έννοιας 
"συμφέρον" του τέκνου. Περιεχόμενο αυτού 

  
Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / διαζύγιο, 
επιμέλεια τέκνων 

17 ΑΠ 1880 2008 
1393 
ΑΚ 

  
Διαζύγιο. Δυνατότητα μετά τη διακοπή της συμβίωσης να παραχωρηθεί στον έναν σύζυγο η αποκλειστική χρήση του 
ακινήτου που χρησίμευε ως οικογενειακή στέγη, ανεξάρτητα του ποιος είναι κύριος αυτού. Φύση της σχέσης αυτής. Η 
παραχώρηση αυτή της χρήσης δεν εμποδίζει την εκποίηση του ακινήτου. 

Νομοθετικό κενό, 
που αφορά την 
εκποίηση της 
οικογενειακής στέγης 
από τον κύριο 

Άνδρες, γυναίκες 
διαζευγμένοι / 
παραχώρηση 
οικογενειακής 
στέγης 

18 ΑΠ 1496 2008 
1400 
ΑΚ 

  
Περιουσιακές σχέσεις συζύγων. Συμβολή του συζύγου στην αύξηση περιουσίας του άλλου. 
Στην περιουσιακή αύξηση, δεν υπολογίζεται ό,τι ο σύζυγος αποκτά από δωρεά, κληρονομία ή κληροδοσία ή με διάθεση των 
αποκτημάτων από αυτές τις αιτίες. Ως "δωρεά" πρέπει να νοηθεί οποιαδήποτε απόκτηση οφέλους από χαριστική αιτία. 

  

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / 
περιουσιακές 
σχέσεις 

19 ΑΠ 1557 2008 
1400 
ΑΚ 

  

Περιουσιακές σχέσεις συζύγων. Συμβολή του συζύγου στην αύξηση περιουσίας του άλλου 
Ουσιώδεις προσθήκες σε προικώο ακίνητο - Λύση γάμου  
Εφόσον ο σύζυγος διενήργησε ουσιώδεις προσθήκες σε ακίνητο της συζύγου, το οποίο μετά την εισαγωγή του ν. 1329/1983 
περιήλθε στην πλήρη κυριότητά της, δικαιούται, εφόσον λυθεί ο γάμος, να αναζητήσει τις δαπάνες αυτές είτε με βάση τις 
διατάξεις για τη συμμετοχή στα αποκτήματα είτε με βάση τη διάταξη του άρθρου 56 ν. 1329/1983. αποκτήματα του άλλου 
συζύγου  

  

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / 
περιουσιακές 
σχέσεις 
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20 
ΕΦΘεσ 
564 

2008 
1514 
ΑΚ 

  

Γονική μέριμνα: περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, τη διοίκηση της περιουσίας του και την 
εκπροσώπηση του σε κάθε υπόθεση, δίκη ή δικαιοπραξία, η επιμέλεια του προσώπου περιλαμβάνει, ειδικότερα, την 
ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση, την εκπαίδευση και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του.Σε περίπτωση 
διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο με γνώμονα το συμφέρον 
του τέκνου, η γνώμη του οποίου ζητείται και συνεκτιμάται, ανάλογα με την ωριμότητα του, δεν είναι απαραίτητο στην 
απόφαση του δικαστηρίου να αναφέρεται η γνώμη του ανήλικου τέκνου, ούτε επιβάλλεται στο δικαστήριο να συμμορφωθεί 
με τη γνώμη του.Η ανάθεση του συνόλου της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα δικαιολογείται, μόνον όταν συντρέχει 
ιδιαίτερος λόγος, αν δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, το συμφέρον του τέκνου επιβάλλει την από κοινού άσκηση των 
υπόλοιπων, πλην της επιμέλειας, λειτουργιών της γονικής μέριμνας, ώστε να μη δημιουργηθεί αίσθημα αποξένωσης του 
πατέρα από το ανήλικο τέκνο, να μην αποτραπεί η απόκτηση εμπράγματων δικαιωμάτων από το ανήλικο με γονική παροχή 
ή δωρεά από τον πατέρα του και τους γονείς του και να ενδυναμωθείτο αίσθημα συμμετοχής του πατέρα στην ανατροφή του 
ανήλικου τέκνου. 

Σχετικά με τη γνώμη 
του ανήλικου τέκνου 
και τη δεσμευτικό 
τητα της 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / διαζύγιο, 
επιμέλεια τέκνων 

21 
ΕφΘεσ 
826 

2008 
1513 
ΑΚ 

179 ΑΚ 
Η ιδιωτική συμφωνία συζύγων σε διάσταση για παραχώρηση της άσκησης της γονικής μέριμνας από τον ένα στον άλλον 
έναντι οικονομικού ανταλλάγματος είναι σύμβαση αιτιώδους αναγνώρισης χρέους- ακυρότητα της σύμβασης λόγω 
αντίθεσης στα χρηστά ήθη- απόρριψη αιτήματος για καταβολή του ανταλλάγματος λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού 

Ανηθικότητα 
συμφωνίας για τη 
γονική μέριμνα όταν 
υπάρχει χρηματικό 
αντάλλαγμα 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / διαζύγιο, 
γονική μέριμνα 

22 
ΜΠρΑθ 
2827 

2008 
1458 
ΑΚ 

  
Τεχνητή γονιμοποίηση. Πρόσωπα που δικαιούνται να ζητήσουν τεχνητή αναπαραγωγή. Τέτοιο δικαίωμα έχει και ο άγαμος 
άνδρας. 

Αναφορά στο άρθρο 
4§2 του Συντάγματος 

Άγαμοι άνδρες / 
τεχνητή 
γονιμοποίηση 

23 ΑΠ 1105 2007 
1400 
ΑΚ 

 

Ως περιουσία κατά την έννοια του άρθρου 1400 ΑΚ, η οποία αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης από τον 
ένα σύζυγο, στην απόκτηση της οποίας τεκμαίρεται μαχητώς ότι συνέβαλε και ο άλλος κατά ποσοστό 1/3, νοείται το σύνολο 
του περιουσιακού περιεχομένου δικαιωμάτων, που είναι δυνατό να αποτιμηθούν σε χρήμα, και επομένως και τα χρήματα 
που έχουν κατατεθεί σε τράπεζα, σε κοινό λογαριασμό με τρίτο (joint account). Ο εναγόμενος σύζυγος στην περιουσία του 
οποίου περιλαμβάνεται και κατάθεση χρημάτων σε κοινό λογαριασμό, μπορεί να ισχυρισθεί και αποδείξει ότι ορισμένο 
ποσοστό της κατάθεσης σε κοινό λογαριασμό αυτού και τρίτου, ανήκει στον τρίτο. Ο ισχυρισμός αυτός, ως ένσταση, πρέπει 
να προταθεί κατά τρόπο ορισμένο, με αναφορά δηλαδή της σχέσης μεταξύ αυτού και του τρίτου, συνδικαιούχου του 
λογαριασμού, προσδιορίζοντας και το ποσοστό ή ποσό αυτό. 

 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / 
περιουσιακές 
σχέσεις 

24 ΑΠ 952 2007 
1513 
ΑΚ 

  
Σχέσεις γονέων και τέκνων. Προσδιορισμός της γονικής μέριμνας στην περίπτωση λύσεως του γάμου. Στη ρύθμιση της 
γονικής μέριμνας λαμβάνεται υπόψη και η γνώμη του τέκνου, η οποία δεν ελέγχεται αναιρετικά. Κριτήρια που λαμβάνονται 
υπόψη για τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας. Ρύθμιση της γονικής μέριμνας των δύο ανηλίκων τέκνων υπέρ του πατέρα 

  
Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / διαζύγιο, 
γονική μέριμνα 

25 ΑΠ1218 2006 
1513 
ΑΚ 

  

Ανήλικα τέκνα. Ανάθεση της επιμέλειας στον έναν από τους δυο γονείς με κριτήρια το συμφέρον του τέκνου και το σεβασμό 
της ισότητας των δυο γονέων. Κριτήρια προσδιορισμού του συμφέροντος του τέκνου. Η υπαιτιότητα των γονέων για τη 
διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή το διαζύγιο δεν ασκεί επιρροή, εκτός αν η συμπεριφορά του υπαιτίου έχει επιδράσει και 
στην άσκηση της επιμέλειας. Το συμφέρον του τέκνου ως αόριστη έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο υπόκειται σε αναιρετικό 
έλεγχο.  

Η υπαιτιότητα δεν 
ασκεί επιρροή στην 
ανάθεση της 
επιμέλειας 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / διαζύγιο, 
γονική μέριμνα – 
συμφέρον του 
τέκνου 

26 ΑΠ 1005 2006 
1513 
ΑΚ 

  
Γονική μέριμνα ανηλίκων τέκνων. Περιεχόμενο αυτής. Εντός αυτής περιλαμβάνεται και η επιμέλεια των τέκνων. Τρόπος 
άσκησης αυτής στην περίπτωση που οι γονείς του τέκνου έχουν χωρίσει. 

  
 Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / διαζύγιο, 
γονική μέριμνα 
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27 ΑΠ 730 2006 
1513 
ΑΚ 

  

Ειδική διαδικασία διαφορών, που προκύπτουν από διαφωνία των γονέων για τη γονική μέριμνα και την επικοινωνία με το 
τέκνο. Υποχρεωτική προδικασία, κατά την οποία η αρμόδια κοινωνική υπηρεσία ερευνά τις συνθήκες διαβίωσης του τέκνου 
και υποβάλλει ενώπιον του δικαστηρίου σχετική έκθεση. Διαφορά ως προς την ονοματοδοσία του τέκνου. Εννοια και 
περιεχόμενο γονικής μέριμνας. Η ονοματοδοσία ανήκει στο περιεχόμενο της γονικής μέριμνας 

Κρίνεται 
υποχρεωτική η 
προδικασία, 
μολονότι αντίστοιχες 
κοινωνικές 
υπηρεσίες δεν 
οργανώθηκαν ή 
υπολειτουργούν 

Ωφελούμενοι θα 
ήταν οι διάδικοι-
γονείς, ο δικαστής 
που θα μπορούσε 
να έχει βοήθεια 
στο έργο του και 
φυσικά τα τέκνα 

28 ΑΠ 447 2006 
1400 
ΑΚ 

  
Προϋποθέσεις αξίωσης του συζύγου προς συμμετοχή στα αποκτήματα του άλλου. Συμβολή συνιστάμενη και στην ανατροφή 
των ανήλικων τέκνων. 

Αξιολόγηση της 
ανατροφής των 
τέκνων ως συμβολής 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / αξίωση 
συμμετοχής στα 
αποκτήματα 

29 
ΕφΑθ 
3486 

2000 

1510 
ΑΚ, 
1512 
ΑΚ 

  

Ονοματοδοσία ανήλικου τέκνου. Αποτελεί στοιχείο της γονικής μέριμνας, που είναι ανεξάρτητο από το επιμέρους δικαίωμα 
της επιμέλειας. Αν η επιμέλεια έχει ανατεθεί δικαστικά στον ένα γονέα, είναι απαραίτητο να αποφασίσουν και οι δυο γονείς 
για το όνομα του τέκνου. Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων αποφασίζει το δικαστήριο, με γνώμονα το συμφέρον του 
τέκνου.  

 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα – 
ονοματοδοσία 
τέκνου 

30 
ΕφΘεσ 
50 

2006 
1513 
ΑΚ 

 

Γονική μέριμνα : ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας στη μητέρα της ανήλικης. Κριτήρια για την ανάθεση συνιστούν 
το φύλο, η ηλικία, ο ψυχικός δεσμός με τη μητέρα, η ικανότητα της μητέρας για σωστή διαπαιδαγώγηση και φροντίδα, η 
προσπάθεια της μητέρας για διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας της ανήλικης θυγατέρας και η δημιουργία ενός 
οικογενειακού περιβάλλοντος που διακρίνεται από ηρεμία και ομαλότητα. Μόνον η σχέση της μητέρας με άλλον άνδρα δεν 
συνεπάγεται τη δημιουργία ακατάλληλων συνθηκών για την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση της ανήλικης. Διατροφή 
ανηλίκου : το ανήλικο τέκνο δικαιούται να απαιτήσει διατροφή σε χρήμα από τους γονείς του, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με 
τις οικονομικές τους δυνάμεις, εφόσον το τέκνο στερείται εισοδημάτων από την περιουσία του ή την εργασία του. Στις 
μηνιαίες ανάγκες του τέκνου συγκαταλέγονται οι προσωπικές υπηρεσίες της μητέρας, οι οποίες είναι αποτιμητές σε χρήμα. 
Στις οικονομικές δυνάμεις του γονέα συνυπολογίζεται και το επίδομα ανεργίας που λαμβάνει από τον ΟΑΕΔ. 

Αξιολόγηση του 
ερωτικού δεσμού της 
μητέρας. Δεν 
συνιστά από μόνος 
του αρνητικό 
γεγονός 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / διαζύγιο, 
γονική μέριμνα 

31 
ΕφΛαρ 
689 

2006 
1388 
ΑΚ 

  

Επώνυμο έγγαμης γυναίκας. Κρίσιμος ο χρόνος τέλεσης του γάμου για την εφαρμογή ή μη του άρθρου 1388 ΑΚ, όπως 
ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το ν. 1329/1983. Μετά τη λύση γάμου που είχε τελεσθεί πριν από την έναρξη ισχύος 
του ν. 1329/1983, η γυναίκα εγκαταλείπει το όνομα του συζύγου και φέρει το πατρικό επώνυμο. Αν όμως η γυναίκα απέκτησε 
επαγγελματική ή καλλιτεχνική φήμη με το επώνυμο του συζύγου της, μπορεί να ζητήσει δικαστικά να συνεχίσει να το 
χρησιμοποιεί και μετά τη λύση του γάμου. Ο σύζυγος μπορεί να επικαλεστεί και να αποδείξει ότι από τη χρησιμοποίηση του 
δικού του επωνύμου βλάπτονται κάποια συμφέροντά του. Δεν απεδείχθη σοβαρή βλάβη των προσωπικών συμφερόντων του 
ενάγοντα που να οφείλεται στη χρησιμοποίηση του επωνύμου του από την πρώην σύζυγό του. 

Καλλιτεχνική φήμη 
με το επώνυμο του 
συζύγου 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / επώνυμο 

32 
ΜΠρΑθ 
4100 

2006 
1505 
ΑΚ επ. 

  

Εκούσια δικαιοδοσία. Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης. Τοπική αρμοδιότητα του δικαστηρίου της περιφέρειας του ληξιάρχου. 
Η ρύθμιση δεν είναι δεσμευτική. Το δικαστήριο δέχθηκε τοπική αρμοδιότητα της κατοικίας των αιτούντων. Τέκνα γεννημένα 
χωρίς γάμο των γονέων τους. Επιγενόμενος γάμος των γονέων και δήλωση των νεονύμφων ότι το επώνυμο των τέκνων τους 
θα είναι το επώνυμο του συζύγου.  Μη αναγνώριση των τέκνων από τον σύζυγο. Εσφαλμένα τα τέκνα εγγράφηκαν με το 
όνομα του συζύγου. Διατάσσεται η διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης γέννησης. 

Επώνυμο τέκνων 
που δεν 
αναγνωρίστηκαν 
αλλά οι γονείς 
συνήψαν εκ των 
υστέρων 
(επιγενόμενο) γάμο 

Άνδρες, γυναίκες – 
τέκνα γεννημένα 
εκτός γάμου 
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33 
ΠΠΘεσ 
41347/20
06 

2006 
1471 
ΑΚ 

  

Προσβολή πατρότητας: γέννηση τέκνων κατά τη διάρκεια του γάμου-προσβολή της τεκμαιρόμενης πατρότητας από τη 
μητέρα, διότι ο σύζυγος της ήταν ανίκανος για τεκνοποίηση, ενώ αυτή διατηρούσε, κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης, 
ερωτικό δεσμό με άλλον άνδρα. Διορισμός επιτρόπου για να εκπροσωπήσει τα ανήλικα τέκνα στη δίκη προσβολής της 
πατρότητας. 
Άσκηση της αγωγής μετά την πάροδο έτους από τον τοκετό, αλλά προτού παρέλθει εξάμηνο από τη λύση του γάμου- η 
άσκηση της αγωγής από τη μητέρα μετά τη λύση του γάμου είναι δικαιολογημένη, διότι η αποκάλυψη της σύλληψης των 
τέκνων από σαρκικές επαφές με άλλον άνδρα κατά τη διάρκεια του γάμου είναι ηθικά επίμεμπτη και κοινωνικά αποκρουστέα 
συμπεριφορά. 

Σπουδαίος λόγος για 
την μη άσκηση της 
αγωγής προσβολής 
κατά τη διάρκεια του 
γάμου 

Άνδρες, γυναίκες / 
προσβολή 
πατρότητας 

34 ΑΠ 1910 2005 

1518 
ΑΚ, 
1510 
ΑΚ 

 

Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της γονικής μέριμνας και ειδικότερα της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων στον ένα από 
τους γονείς τους είναι το συμφέρον του τέκνου. Η ανάθεση της επιμέλειας στον ένα από τους γονείς, εκ λόγων αναγομένων 
στο συμφέρον του τέκνου, αποτελεί παρέκκλιση από την αρχή της ισότητας των γονέων στο λειτουργικό τούτο δικαίωμά τους 
το οποίο τίθεται υπό δικαστική ρύθμιση, παραβιάζονται δε και η αρχή αυτή και οι βασικοί κανόνες διαπαιδαγώγησης, που 
στηρίζονται στα πορίσματα της παιδικής ψυχολογίας προς βλάβη του ανηλίκου, ενώ παράλληλα δυσχεραίνεται και η 
ρυθμιστική επέμβαση του δικαστηρίου όταν το τέκνο περιάγεται σε στάση αρνήσεως ή αντιπάθειας έναντι του ετέρου των 
γονέων από πράξεις ή παραλείψεις εκείνου που έχει την επιμέλειά του. Εξάλλου, το συμφέρον του τέκνου συνιστά αόριστη 
νομική έννοια με αξιολογικό περιεχόμενο, το οποίο εξειδικεύεται από το ουσιαστικό δικαστήριο. Γι΄ αυτό η κρίση του ως 
προς το αν, ενόψει των περιστάσεων που δέχθηκε, για την ύπαρξη των οποίων κρίνει ανέλεγκτα, εξυπηρετείται το συμφέρον 
του τέκνου, υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο. Αν η απόφαση περιέχει κρίση για την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του 
τέκνου, πλην όμως αυτή είναι εσφαλμένη, δημιουργείται λόγος αναίρεσης από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔικ. Αν η 
απόφαση δεν έχει ως προς τούτο καθόλου αιτιολογίες ή έχει ανεπαρκείς, ασαφείς ή αντιφατικές αιτιολογίες υπόκειται σε 
αναίρεση κατ΄ άρθρο 559 αριθ. 19 ΚπολΔικ. 

 

Γονείς / Σχέσεις 
γονέων και τέκνων 
/ ονοματοδοσία 
τέκνου 

35 ΑΠ 1511 2005 
1400 
ΑΚ 

  
Διαζύγιο. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου. Προϋποθέσεις παραδεκτού και ορισμένου ασκήσεως της σχετικής 
αγωγής. Άσκηση σχετικής αγωγής από τη σύζυγο. 

  

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι /διαζύγιο, 
αξίωση 
συμμετοχής στα 
αποκτήματα 

36 ΑΠ 235 2005 
1515 
ΑΚ 

  
Γονική μέριμνα ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του. Ανέκκλητη η σχετική απόφαση 
του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, η οποία, εφόσον είναι οριστική, υπόκειται σε αναίρεση. Ανάθεση της γονικής μέριμνας στον 
πατέρα.  

Αποτελεί εξαίρεση η 
αποκλειστική 
ανάθεση της γονικής 
μέριμνας του 
εξώγαμου τέκνου 
στον πατέρα 
(συνήθως αφορά 
μητέρες/ αλλοδαπές) 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς/ τέκνο εκτός 
γάμου, γονική 
μέριμνα 

37 ΑΠ 417 2005 
1515 
ΑΚ 

  
Η ονοματοδοσία αποτελεί περιεχόμενο της γονικής μέριμνας και είναι ανεξάρτητο από το δικαίωμα της επιμέλειας. Επί 
διαφωνίας των γονέων ως προς το όνομα του ανηλίκου, αποφασίζει το δικαστήριο με γνώμονα το συμφέρον του τέκνου.  

  

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα, 
ονοματοδοσία 

38 
ΕφΑθ. 
4287 

2005 

1510 
ΑΚ, 
1512 
ΑΚ 

  

Γονική μέριμνα. Διαφωνία γονέων για την ονοματοδοσία. Για κρίσιμα για τη ζωή του ανήλικου θέματα αποφασίζουν και οι 
δυο γονείς. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο. Η διπλή ονομασία εγκυμονεί κινδύνους για τη 
προσωπικότητα και το χαρακτήρα του ανηλίκου. 
Επιλογή για το τρίτο παιδί του ονόματος του παππού από τη μητρική γραμμή, αφού το πρώτο είχε πάρει το όνομα του 
παππού από την πατρική γραμμή και το δεύτερο το κοινό όνομα των δύο γιαγιάδων.  

Ισότητα ως προς 
τους γονείς και τις 
συγγενικές γραμμές 
κατά την επιλογή 
από το δικαστήριο 
του ονόματος του 
τέκνου 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα, 
ονοματοδοσία 
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39 
ΕφΙωαν 
439 

2005 932 ΑΚ   
Αδικοπραξία. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης. Κριτήρια βάσει των οποίων 
προσδιορίζεται το ύψος της χρηματικής ικανοποίησης. Δικαίωμα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης υφίσταται 
και υπέρ της εγκύου που έχασε το κυοφορούμενο λόγω αδικοπραξίας, καθώς επίσης και υπέρ του συζύγου αυτής 

Ψυχική οδύνη στους 
γονείς  για αποβολή 
εμβρύου 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι – 
εγκυμοσύνη – 
απώλεια 
κυοφορούμενου 

40 
ΜΠΘεσ 
38741 

2005 
1515 
ΑΚ 

  

Η γονική μέριμνα ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει εκτός γάμου των γονέων του ασκείται αποκλειστικά από τη 
μητέρα του. Αν ο πατέρας αναγνωρίσει εκούσια το τέκνο, αποκτά γονική μέριμνα, την οποία ασκεί (α) αν παύει η γονική 
μέριμνα της μητέρας λόγω θανάτου, κήρυξης σε αφάνεια ή έκπτωσης, (β) αν η μητέρα αδυνατεί για πραγματικούς ή νομικούς 
λόγους να ασκήσει τη γονική μέριμνα και (γ) αν δικαστική απόφαση κρίνει ότι η ανάθεσή της στον πατέρα επιβάλλεται από 
το συμφέρον του τέκνου.Η γονική μέριμνα συντίθεται από την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, τη διοίκηση της 
περιουσίας του και την εκπροσώπησή του. Αν η μητέρα είναι ανήλικη, διατηρεί μόνον την επιμέλεια του τέκνου και ο 
πατέρας, αν ο έχει αναγνωρίσει εκούσια, μπορεί να αναλάβει τις υπόλοιπες λειτουργίες της γονικής μέριμνας. Αν και ο 
πατέρας είναι ανήλικος, μπορεί να αναπληρώσει τη μητέρα μόνο στην επιμέλεια του τέκνου, ενώ, ως προς τις υπόλοιπες 
λειτουργίες της γονικής μέριμνας, πρέπει να διορισθεί επίτροπος. 

Ανήλικη (εξώγαμη) 
μητέρα. Έχει την 
επιμέλεια του τέκνου 
και ο ενήλικος 
πατέρας τις 
υπόλοιπες 
δραστηριότητες της 
γονικής μέριμνας 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς – τέκνο 
εκτός γάμου / 
γονική μέριμνα 

41 ΑΠ 1922 2005 
1393 
ΑΚ 

  

Ρύθμιση χρήσης οικογενειακής στέγης λόγω διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης των συζύγων. Παραχώρηση μέρους της 
οικογενειακής στέγης στη σύζυγο, με την οποία συμβιώνουν και τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων. Συνιστά επιβαλλόμενο με 
δικαστική  απόφαση περιορισμό της ιδιοκτησίας χάριν του συμφέροντος της οικογένειας και ειδικότερα των ανηλίκων μελών 
της και επομένως, είναι επιτρεπτή και δεν προσκρούει στις διατάξεις του Συντάγματος περί προστασίας της ιδιοκτησίας ούτε 
στις διατάξεις της ΕΣΔΑ. 

Δεν προσκρούει (η 
παραχώρηση) στο 
άρθρο 17 Σ και στην 
ΕΣΔΑ. 

Άνδρες, γυναίκες 
διαζευγμένοι / 
παραχώρηση 
οικογενειακής 
στέγης 

42 

ΕΔΑΔ  
5/2/2004 
Προσφυ-
γή Αριθ. 
60457/00
Κοσμο-
πούλου 
κατά 
Ελλάδας 

5/2/200
4 

Άρθρα 
8 και 6 
ΕΣΔΑ 

 Δικαίωμα της μητέρας για επικοινωνία με το παιδί της. Αντίθετη επιθυμία του παιδιού  

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / 
επικοινωνία με το 
παιδί 

43 ΑΠ 819 2004 
1400 
ΑΚ 

  

Συμμετοχή του συζύγου στα αποκτήματα γάμου. Παραίτηση του δικαιούχου πριν γεννηθεί η σχετική αξίωση είναι άκυρη. 
Κατ΄ εξαίρεση είναι ισχυρή τέτοια παραίτηση ή συμφωνία αντίθετη από τη διάταξη του άρθρου 1400 ΑΚ, όταν γίνεται υπό 
την αναβλητική αίρεση του διαζυγίου. Εάν δεν πληρωθεί η αίρεση της λύσης του γάμου, η ρυθμιστική για τα αποκτήματα 
γάμου συμφωνία δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα. Περίπτωση κατά την οποία έγινε ρυθμιστική συμφωνία προκειμένου να 
λυθεί συναινετικά ο γάμος. Ματαίωση του συναινετικού διαζυγίου και μεταγενέστερη λύση του γάμου λόγω τετραετούς 
διαστάσεως. Κρίνεται ότι η ρυθμιστική συμφωνία δεν δεσμεύει τα μέρη.  

Συμφωνία για την 
αξίωση συμμετοχής 
στα αποκτήματα υπό 
αίρεση ότι θα λυθεί ο 
γάμος συναινετικά. 
Έγκυρη 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / αξίωση 
συμμετοχής στα 
αποκτήματα 

44 ΑΠ 1165 2004 
1441 
ΑΚ 

  

Συναινετικό διαζύγιο. Πιθανές ακυρότητες ή ελαττώματα της βουλήσεως επιτρέπεται να προβληθούν στο πλαίσιο της δίκης 
που ανοίγει με τα ένδικα μέσα κατά της απόφασης του διαζυγίου. Αν η συναίνεση δόθηκε κατόπιν απάτης, τότε ο σύζυγος 
έχει σχετικό έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση, ώστε να πετύχει την εξαφάνιση της απόφασης για τη λύση του γάμου του. 
Ρύθμιση του επωνύμου του συζύγου μετά το γάμο τους. Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά κανόνα αναγκαστικού δικαίου. 
Επιτρεπόμενες συμβάσεις μεταξύ των συζύγων για τη ρύθμιση του επωνύμου αυτών κατά τη διάρκεια του γάμου και μετά τη 
λύση αυτού. Έφεση του συζύγου - συγγραφέως με λόγο ότι απατήθηκε στη συναίνεσή του για έκδοση διαζυγίου, η οποία 
τελούσε υπό τον όρο ότι θα διατηρεί το επώνυμο του συζύγου της και μετά τη λύση του γάμου ενώ κάτι τέτοιο δεν δέχθηκε 
κατόπιν της έκδοσης της σχετικής απόφασης ο πρώην σύζυγός της. 

Συμφωνία για το 
επώνυμο μετά το 
διαζύγιο. Απάτη. 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / διαζύγιο 
- επώνυμο 



 

 

 
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου 

 

50 

45 
Εφ Αθ 
2192 

2004 
1400 
ΑΚ 

 
Στην αύξηση της περιουσίας του συζύγου υπολογίζεται και το περιουσιακό στοιχείο που δόθηκε για την ανέγερση λαϊκής 
κατοικίας. 

 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / 
περιουσιακές 
σχέσεις 

46 
ΠΠρΡόδ. 
188 

2004 
1471 
ΑΚ 

  

Το τεκμήριο καταγωγής τέκνου από γάμο ανατρέπεται με αγωγή προσβολή πατρότητας μητέρας εναντίον τέκνου ή ειδικού 
επιτρόπου και συζύγου εντός έτους από τοκετό άλλως έξι μηνών από λύση ή ακύρωση γάμου ενώ σοβαρός λόγος μή 
άσκησης εντός γάμου αποτελεί αντένσταση. Για το ορισμένο αγωγής αρκεί μνεία ότι δεν συνέλαβε από σύζυγο ή σύλληψη 
από αυτόν ήταν αδύνατη από τριακοστή έως εκατοστή ογδοηκοστή ημέρα πριν από τοκετό.  

Σοβαρός λόγος για 
τη μη προσβολή 
πατρότητας στο 
γάμο. 

Άνδρες, γυναίκες / 
προσβολή 
πατρότητας 

47 
ΠΠρΡοδ 
44 

2004 
1471 
ΑΚ 

  

Άσκηση αγωγής προσβολής πατρότητας από μητέρα μετά συμπλήρωση αποκλειστικής προθεσμίας έτους από τοκετό ή 
εξαμήνου από λύση ή ακύρωση γάμου. Αποτελεί ένσταση απαραδέκτου και αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενη. Ο ισχυρισμός 
μητέρας ότι δεν μπορούσε κατά τη διάρκεια του γάμου για λόγους ηθικής ή κοινωνικής γι΄ αυτήν αποδοκιμασίας να 
προσβάλλει πατρότητα αποτελεί αντένσταση. Βάσιμη αγωγή προσβολής πατρότητας από μητέρα λόγω απόδειξης έλλειψης 
μεταξύ τριακοσιοστής και εκατοστής ογδοηκοστής ημέρας πριν από τους δύο τοκετούς σαρκικής συνάφειας με το σύζυγο και 
ερωτικών σχέσεων με άλλο άντρα.  

Έννοια σοβαρού 
λόγου για τη μη 
προσβολή 
πατρότητας στο 
γάμο 

Άνδρες, γυναίκες / 
προσβολή 
πατρότητας 

48 
Γνμδ 
ΝΣΚ 14 

2004 
1388 
ΑΚ 

 
Εάν για αλλοδαπή, η οποία μετά την τέλεση του γάμου της με Έλληνα, εφοδιάσθηκε από τη χώρα υπηκοότητάς της, με 
διαβατήριο στο οποίο αναφέρεται με το επώνυμο του Έλληνα συζύγου της, θα πρέπει να γίνει, αντίστοιχη, μεταβολή των 
στοιχείων εγγραφής της στο δημοτολόγιο και στην άδεια παραμονής της 

 
Άνδρες, αλλοδαπές 
γυναίκες σύζυγοι / 
επώνυμο 

49 ΑΠ 984 2003 
1389 
ΑΚ 

929 ΑΚ 
Υποχρέωση συνεισφοράς στις ανάγκες της οικογένειας. Τρόποι συνεισφοράς. Στην υποχρέωση συνεισφοράς που έχει ο 
κάθε σύζυγος αντιστοιχεί αμοιβαίο δικαίωμα του άλλου να αξιώνει την συνεισφορά. Ενοχική αξίωση οικογενειακής φύσεως. 
Τραυματισμός του ενός συζύγου. Αποζημίωση για στέρηση υπηρεσιών. Αρ. 929 εδ. β. ΑΚ. 

Στέρηση υπηρεσιών- 
Αποζημίωση 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / 
συνεισφορά στην 
οικογένεια 

50 ΑΠ 1426 2003 
1439§3 
ΑΚ 

  
Διαζύγιο. Τετραετής διάσταση ως αμάχητο τεκμήριο ισχυρού κλονισμού του γάμου. Μη εναντίωση της διάταξης στο αρ. 21 
παρ. 1, 5 παρ. 1, 4 παρ. 1 ΣΥΝΤ. 

  
Άνδρες, γυναίκες / 
διαζύγιο 

51 ΑΠ 430 2002 
1400 
ΑΚ 

  
Αγωγή για συμμετοχή στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια γάμου. Προϋποθέσεις. Απαραίτητα στοιχεία για το ορισμένο της 
αγωγής. Το ζήτημα άν επήλθε ή όχι από της τελέσεως του γάμου αύξηση της περιουσίας, εκτιμάται κατά το χρόνο άσκησης 
της αγωγής. Στον ίδιο χρόνο γίνεται και η αναγωγή σε χρήμα 

  

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / αξίωση 
συμμετοχής στα 
αποκτήματα 

52 ΑΠ 631 2002 

1510 
ΑΚ, 
1512 
ΑΚ 

  

Γονική μέριμνα. Ασκείται και από τους δύο γονείς. Σε περίπτωση διαφωνίας αποφασίζει το δικαστήριο. Ονοματοδοσία. 
Διαφωνία γονέων που βρίσκονταν σε διάσταση. Αγωγές για καθορισμό ονόματος τέκνου. Απόφαση Εφετείου με την οποία 
δέχτηκε ότι ο συνδυασμός των ονομάτων των πάππων της πατρικής και της μητρικής γραμμής εξασφαλίζει το συμφέρον του 
τέκνου. Το Εφετείο  δεν παραβίασε το έθιμο, κατά το οποίο στο πρώτο τέκνο δίνεται το όνομα του εκ του πατρός πάππου ή 
μάμμης. 

  

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα – 
ονοματοδοσία 
τέκνου 

53 ΑΠ 252 2002 
1400 
ΑΚ 

  

Συμμετοχή στα αποκτήματα γάμου. Συμβολή της συζύγου, η οποία δεν εργάζονταν αλλά ασχολούνταν με την ανατροφή των 
παιδιών του ζεύγους, και το 1/3 στην απόκτηση της επίδικης περιουσίας. Αναιρετέα η απόφαση που δεν αποτιμά σε χρήμα 
τις υπηρεσίες που προσέφερε η σύζυγος στο συζυγικό οίκο, ούτε προσδιορίζει αν αυτές οι προσωπικές υπηρεσίες 
επιβάλλονταν ή όχι από την απορρέουσα από το νόμο υποχρέωσή της. 

Συμβολή με οικιακή 
εργασία. Κρίνεται  
αναιρετέα 
(περιορισμένη) η 
συμβολή της εφόσον 
πρέπει να εξεταστεί 
αν αυτή οφείλεται σε 
υποχρέωσή της από 
το νόμο 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / αξίωση 
συμμετοχής στα 
αποκτήματα 
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54 
ΠΠΜυτ 
221 

2002 
1388 
ΑΚ 

  
Επώνυμο συζύγου. Μετά το διαζύγιο η τέως σύζυγος δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί το επώνυμο του συζύγου της, παρά 
μόνο άν είχε αποκτήσει μ΄ αυτό κάποια επαγγελματική ή καλλιτεχνική φήμη που να δικαιολογεί τη χρησιμοποίησή του και 
μετά τη λύση του γάμου της 

Καλλιτεχνική φήμη 
με το επώνυμο του 
συζύγου 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / επώνυμο 

55 ΑΠ 668 2001 
1400 
ΑΚ 

  
Νομική φύση αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου. Χρονικό σημείο    από το οποίο μπορεί να ζητηθεί αυτή η 
αξίωση. Συμφωνία μεταξύ των συζύγων για την τύχη της εν λόγω αξιώσεως εξαρτώμενη απότην αίρεση του  λόγου του 
διαζυγίου, δυνάμει του οποίου θα λυθεί ο γάμος. 

Συμφωνία υπό την 
αίρεση του λόγου 
διαζυγίου 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / αξίωση 
συμμετοχής στα 
αποκτήματα 

56 ΑΠ 398 2001 
1400 
ΑΚ 

  
Περιουσιακές σχέσεις συζύγων. Οι σύζυγοι δεν εμποδίζονται να συνάπτουν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του γάμου τους 
συμφωνίες για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, ισχύουσες κατά τη θέλησή τους και μετά την  αμετάκλητη λύση του γάμου 
τους. 

Περιουσιακό δίκαιο 
συζύγων 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / 
περιουσιακές 
σχέσεις 

57 ΑΠ 1700 2001 
1510 
ΑΚ 

  

Γονική μέριμνα για το ανήλικο τέκνο. Τι περιλαμβάνει. Επί διαφωνίας των γονέων αποφασίζει το δικαστήριο, το οποίο 
πρέπει να αποβλέπει στο συμφέρον του τέκνου. Τι περιλαμβάνει η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου. Το δικαίωμα 
ονοματοδοσίας αποτελεί περιεχόμενο του δικαιώματος της γονικής μέριμνας, είναι όμως ανεξάρτητο από το δικαίωμα της 
επιμέλειας. Αν η επιμέλεια έχει ανατεθεί στον έναν γονέα και η γονική μέριμνα ανήκει και στους δύο γονείς, πρέπει να 
αποφασίσουν από κοινού για το όνομα του τέκνου, διαφορετικά αποφασίζει το δικαστήριο. Δόση στο τέκνο διπλού 
ονόματος που συνδυάζει τα ονόματα των δυο πάππων. 

Ονοματοδοσία 
τέκνου 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα – 
ονοματοδοσία 
τέκνου 

58 ΑΠ 926 2000 
1400 
ΑΚ 

  
Αποκτήματα γάμου. Προϋποθέσεις της αξίωσης του συζύγου προς συμμετοχή  στα αποκτήματα του άλλου. Συμβολή του 
δικαιούχου συζύγου στην αύξηση  της περιουσίας του υποχρέου με παροχή κεφαλαίου ή υπηρεσιών στο    συζυγικό οίκο 
και για την επιμέλεια και ανατροφή των τέκνων, οι οποίες   αποτιμώνται σε χρήμα από το δικαστήριο. 

Συμβολή με οικιακή 
εργασία 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / αξίωση 
συμμετοχής στα 
αποκτήματα 

59 
ΕΦΘΕΣ 
2269 

2000 

1510 
ΑΚ, 
1512 
ΑΚ 

  
Η ονοματοδοσία ανηλίκου τέκνου περιλαμβάνεται στις εξουσίες της γονικής μέριμνας. Επί διαφωνίας των γονέων, 
αποφασίζει το Δικαστήριο, το οποίο δεν δεσμεύεται από τα αιτήματα των διαδίκων ή από το γεγονός ότι το ανήλικο είναι ήδη 
βαπτισμένο, αλλά λαμβάνει υπόψη του το συμφέρον του τέκνου 

 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα – 
ονοματοδοσία 
τέκνου 

60 
ΕφΑθ 
1559 

2000 
1513 
ΑΚ 

  

Γονική μέριμνα ανήλικου τέκνου. Κάθε απόφαση των γονέων ή του δικαστηρίου πρέπει να έχει ως κριτήριο το συμφέρον του 
τέκνου. Το Δικαστήριο πρέπει να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων. Αν το περιβάλλον και των δύο γονέων είναι 
κατάλληλο για την ψυχοσωματική και ψυχοδιανοητική ανάπτυξη του ανήλικου, το δικαστήριο πρέπει να επιλέξει το γονέα με 
τον οποίο ο ανήλικος έχει μεγαλύτερο ψυχικό δεσμό, σεβόμενο την επιθυμία αυτού.       

Ισότητα γονέων 
Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα  

61 ΑΠ 1546 2000 
1471 
ΑΚ 

  
Προσβολή πατρότητας. Η ιδιότητα του τέκνου ως τέκνου γεννημένου σε γάμο μπορεί να προσβληθεί δικαστικά με έγερση 
αγωγής, αφού το σχετικό τεκμήριο είναι μαχητό. Ασκηση αγωγής από τη μητέρα του τέκνου και παθητική νομιμοποίηση.  

Αγωγή από τη 
μητέρα (νέο 
δικαίωμα για πρώτη 
φορά με Ν. 1329/83) 

Άνδρες, γυναίκες / 
προσβολή 
πατρότητας 

62 
ΠΠΘεσ 
2905 

2000 
1479 
ΑΚ 

  
Αγωγή αναγνώρισης της πατρότητας και στοιχεία αυτής. Πρόσωπα που δικαιούνται να ενάγουν για την αναγνώριση της 
πατρότητας και προθεσμία άσκησης του δικαιώματος. Το τέκνο έχει αυτοτελές και ανεξάρτητο δικαίωμα, το οποίο ασκεί είτε 
μέσω της μητέρας του άν είναι ανήλικο είτε το ίδιο μετά την ενηλικίωσή του. 

  
Άνδρες, γυναίκες / 
αναγνώριση 
πατρότητας 

63 ΑΠ 655 1998 
1400 
ΑΚ 

 

Δικαίωμα της συζύγου για συμμετοχή στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου κατ' ΑΚ 1400, έστω και αν το απόκτημα 
είναι προγενέστερο του ν. 1329/1983, υφίσταται και στην περίπτωση που αυτό είναι "λαϊκή κατοικία" που παραχωρήθηκε 
από το κράτος στο σύζυγο, ως "αρχηγό της οικογένειας", σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 775/1964, δεδομένου ότι η 
παραχώρηση αυτή έγινε με "χρέωση της τρέχουσας αξίας του" κατά το χρόνο της παραχώρησης και δεν συνιστά δωρεά. Ως 
εκ τούτου τίθεται θέμα συμβολής της συζύγου στην απόκτηση της κατοικίας, που τεκμαίρεται στο 1/3 της αξίας της ή σε 
περίπτωση εκποίησής της λόγω πωλήσεως και απόκτησης με το εντεύθεν τίμημα άλλου περιουσιακού στοιχείου στο 1/3 της 

 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / 
περιουσιακές 
σχέσεις 
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αξίας του νέου αυτού περιουσιακού στοιχείου κατά το χρόνο της αμετάκλητης λύσης του γάμου. 

64 ΑΠ 215 1998 
1514 
ΑΚ 

  
Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει τόσο την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου, όσο και τη διοίκηση της περιουσίας του 
τέκνου και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του. Ρύθμιση της άσκησης της 
γονικής μέριμνας από το δικαστήριο, σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των γονέων. 

  
Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα 

65 
ΕφΘεσ 
3025 

1998 

1515 
ΑΚ, 
1532 
ΑΚ 

  

Γονική μέριμνα ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του. Αυτή ασκείται από τη μητέρα. Εκούσια 
αναγνώριση. Προϋποθέσεις άσκησης της γονικής μέριμνας και από τον πατέρα. Αφαίρεση της γονικής μέριμνας από γονέα 
με δικαστική απόφαση αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1532 του ΑΚ. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας από 
τον πατέρα. Το δικαστήριο συνεκτιμά και τη γνώμη του ανηλίκου. 

  

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / τέκνο εκτός 
γάμου - γονική 
μέριμνα 

66 
ΕφΘες 
1690 

1998 51 ΑΚ   
Κατοικία προσώπου. Η γυναίκα δεν έχει την ίδια κατοικία με το σύζυγό της όπως οριζόταν κατά το δίκαιο που ίσχυε πριν το 
ν. 1329/1983. Η κατοικία της συζύγου κρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΑΚ, έστω και αν δεν υπάρχει διακοπή της 
έγγαμης συμβίωσης. 

Κατοικία έγγαμης 
γυναίκας 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / κατοικία 

67 ΟλΑΠ 39 1997 929 ΑΚ   

Αποζημίωση κατά το άρθρο 929 εδ. β του ΑΚ. Σύζυγοι. Συνεισφορά από κοινού των συζύγων στην αντιμετώπιση των 
αναγκών της οικογένειας με την προσωπική εργασία, τα εισοδήματά τους και την περιουσία τους. Αμοιβαία υποχρέωση των 
συζύγων για διατροφή τους και κοινή υποχρέωση αυτών για τη διατροφή των τέκνων τους. Αν τραυματιστεί ο ένας σύζυγος 
και καταστεί ανίκανος να προσφέρει τις προσωπικές τους υπηρεσίες, δικαιούται ο άλλος σύζυγος να απαιτήσει από τον 
υπαίτιο αποζημίωση για τη στέρηση των υπηρεσιών του τραυματισθέντος. Η αξίωση αυτή υπάρχει υπέρ του άνδρα αλλά και 
υπέρ της γυναίκας αν τραυματιστεί ο άνδρας. 

Αμοιβαία αξίωση 
των συζύγων 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / 
συνεισφορά στην 
οικογένεια 

68 
ΕφΠειρ 
359 

1997 
1471 
ΑΚ 

  
Οικογενειακό δίκαιο. Προσβολή της πατρότητας του τέκνου από τη μητέρα. Η σχετική αγωγή στρέφεται κατά του τέκνου ή του 
ειδικού επιτρόπου και του συζύγου. Στοιχεία της αγωγής για το ορισμένο αυτής. Η αγωγή είναι απαράδεκτη αν περάσει ένα 
έτος από τον τοκετό ή έξι μήνες αφότου λύθηκε ή ακυρώθηκε ο γάμος με το σύζυγό της. 

Αγωγή από τη 
μητέρα (νέο 
δικαίωμα για πρώτη 
φορά με Ν. 1329/83) 

Άνδρες, γυναίκες / 
προσβολή 
πατρότητας 

69 ΑΠ 19 1997 
1393 
ΑΚ 

  

Οικογενειακό δίκαιο. Ρύθμιση της οικογενειακής στέγης σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης. Το δικαστήριο έχει 
το δικαίωμα να παραχωρήσει την αποκλειστική χρήση ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου που χρησιμεύει ως οικογενειακή 
στέγη στον έναν από τους συζύγους, λαμβάνοντας υπόψη τις συντρέχουσες ειδικές συνθήκες, το συμφέρον των τέκνων και 
τις αρχές της επιείκειας, ανεξάρτητα από το ποιος είναι κύριος του ακινήτου, ή έχει απέναντι στον κύριο δικαίωμα χρήσης. Η 
παραχώρηση μπορεί να γίνει με ή χωρίς αντάλλαγμα το οποίο μπορεί να υπολογιστεί ή όχι κατά τον καθορισμό της 
διατροφής. 

Θέτει το θέμα του 
(χρηματικού) 
ανταλλάγματος 

Άνδρες, γυναίκες 
διαζευγμένοι / 
παραχώρηση 
οικογενειακής 
στέγης 

70 
ΕφΘεσ 
2511 

1997 
1514 
ΑΚ 

  

Γονική μέριμνα. Η ρύθμιση της άσκησής της, σε περίπτωση διακοπής της συζυγικής συμβίωσης, γίνεται από το δικαστήριο. 
Εάν το συμφέρον του τέκνου το επιβάλλει, τότε το Δικαστήριο έχει την εξουσία να κατατμήσει την άσκηση της γονικής 
μέριμνας και να αναθέσει μερικώς μόνο στον ένα γονέα την άσκησή της ως προς ορισμένο τομέα. Προσωρινή εκ περιτροπής 
ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας στον καθένα εκ των γονέων, οριστική ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου στον 
ένα μόνο γονέα και της διοίκησης της περιουσίας του, καθώς και της εκπροσώπησής του από κοινού σε αμφότερους τους 
γονείς. 

Ανάθεση γονικής 
μέριμνας εκ 
περιτροπής 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα 

71 ΑΠ 634 1996 
1514 
ΑΚ 

  

Διάσταση συζύγων. Άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους. Αναίρεση της υπ αριθμόν 1438/1993 αποφάσεως 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης γιατί ενώ δέχεται ότι ο πατέρας τρέφει στοργή και αγάπη για τα τέκνα του αναθέτει αποκλειστικά 
την άσκηση της γονικής μέριμνας στην μητέρα τους και γιατί η άνω απόφαση στερείται νόμιμης βάσης όσον αφορά το θέμα 
της προσωπικής επικοινωνίας του πατέρα με τα τέκνα του. 

Αναίρεση για την 
επιμέλεια τέκνων 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα 
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72 ΑΠ 947 1996 

1510 
ΑΚ, 
1512 
ΑΚ 

  Ονοματοδοσία ανηλίκου. Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων, απαιτείται δικαστική απόφαση.   

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / 
ονοματοδοσία 
τέκνου 

73 
ΕΦΑθ 
9050 

1996 
1513 
ΑΚ 

  

Γονική μέριμνα ανηλίκου. Ρύθμιση αυτής. Σημαντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση της δικαστικής κρίσεως πρέπει να 
θεωρείται η υπάρχουσα συμφωνία των γονέων για την άσκηση αυτής. Σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης τέκνου, ο 
πατέρας τότε μόνο μπορεί να αποκτήσει τη γονική μέριμνα, όταν παύσει η αντίστοιχη της μητέρας ή άν αυτή αδυνατεί να την 
ασκήσει. Μπορεί όμως το δικαστήριο και σε κάθε άλλη περίπτωση να αναθέσει και στον πατέρα τη γονική μέριμνα, εφ` όσον 
τούτο επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου.  

Συμφωνία γονέων 
Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα 

74 
ΕφΑθ 
3743 

1996 

1514 
ΑΚ, 
1520 
ΑΚ 

  
Ανάθεση γονικής μέριμνας στον ένα γονέα, λόγω διακοπής της συμβίωσης. Ανάθεση γονικής μέριμνας στον πατέρα. 
Προϋποθέσεις. Δικαίωμα γονέα για προσωπική επικοινωνία με το τέκνο. Κριτήρια για ρύθμιση επικοινωνίας από το 
δικαστήριο. 

Κριτήρια 
επικοινωνίας 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα 

75 
ΜΠΜυτ 
66 

1996 

1514 
ΑΚ, 
1511 
ΑΚ 

  

Συναινετικό διαζύγιο. Μη επικύρωση της συμφωνίας για την ρύθμιση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους λόγω μη 
επακολουθήσεως β' συζητήσεως για την έκδοση του διαζυγίου. Κρίση ότι το συμφέρον των τέκνων απαιτεί να παραμείνουν 
αυτά στην επιμέλεια του καθού πατέρα τους, καθόσον η μητέρα τους διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις και ήταν ιδιόρρυθμο 
άτομο.  

Επιμέλεια σε πατέρα 
Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / επιμέλεια 
τέκνων 

76 ΑΠ 1358 1995 
1511 
ΑΚ 

  
Γονική μέριμνα και επιμέλεια ανήλικου τέκνου. Κριτήρια ανάθεσης της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα μετά την διάσπαση 
της έγγαμης συμβίωσης. Συμφέρον Tου ανηλίκου. Ο ψυχικός δεσμός του παιδιού με τους γονείς και ο ελεύθερος χρόνος που 
μπορούν να διαθέσουν για το τέκνο αναγκαία στοιχεία για τον προσδιορισμό της έννοιας του συμφέροντος. 

Κριτήρια ο ψυχικός 
δεσμός και ο 
ελεύθερος χρόνος 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα 

77 
ΕφΔυτ 
Μακ 293 

1995 

1514 
ΑΚ, 
1489 
ΑΚ 

  

Διαδικασία διαφορών γονέων και τέκνων. Αγωγή για ανάθεση γονικής μέριμνας ανηλίκου τέκνου και καταβολή διατροφής 
για το τέκνο. Περιστατικά. Ανάθεση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου τέκνου στην ενάγουσα μητέρα του, ενόψει και της 
μικρής ηλικίας του. Υποχρέωση του εναγομένου πατέρα για καταβολή διατροφής, αναλόγως της οικονομικής δυνατότητας 
των διαδίκων. 

Κριτήριο η μικρή 
ηλικία 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα 

78 
ΕφΘεσ 
1709 

1993 
1471 
ΑΚ 

  
Προσβολή πατρότητας. Βάσει  της σχετικής αγωγής. Αποσβεστική προθεσμία άσκησης  του εν λόγω δικαιώματος. 
Σπουδαίος λόγος για τη μη προσβολή  της πατρότητας από τη μητέρα   κατά την διάρκεια του γάμου. Αποτελούν οι απειλές  
του συζύγου  κατά της ζωής και  σωματικής ακεραιότητας  με σκοπό  την αποτροπή της εγέρσεως  της σχετικής  αγωγής. 

Αγωγή από τη 
μητέρα (νέο 
δικαίωμα για πρώτη 
φορά με Ν. 1329/83) 

Άνδρες, γυναίκες / 
προσβολή 
πατρότητας 

79 ΑΠ 716 1993 

1510 
ΑΚ, 
1512 
ΑΚ 

  

Γονική Μέριμνα. Περιεχόμενο. Ονοματοδοσία τέκνου. Διαφωνία των εν διάστασει συζύγων για το όνομα του τέκνου . Κρίση 
του εφετείου για διπλό όνομα . Αιτιολογία .Πολιτική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης .Ανέλεγκτη αναιρετικά η κρίση του 
δικαστηρίου για συμφωνία των γονέων σχετικά με την ονοματοδοσία. Κρίση ότι η εκκλησιαστική αρχή δεν είναι 
αποκλειστικά αρμόδια για την ονοματοδοσία. Τα δικαστήρια καθορίζουν την ονοματοδοσία σε περίπτωση διαφωνίας των 
γονέων 

 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα - 
ονοματοδοσία 

80 ΑΠ 951 1992 
1439 §3 
ΑΚ 

  
Διαζύγιο λόγω τετραετούς διαστάσεως (`Αρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ). Το θεσπιζόμενο αμάχητο τεκμήριο περί ισχυρού κλονισμού 
δεν αντιβαίνει στα άρθρα 21 παρ. 4  και 4 παρ.  1 του Συντ. 

Συνταγματικότητα 
Άνδρες, γυναίκες / 
διαζύγιο 

81 ΑΠ 1321 1992 

1510 
ΑΚ, 
1512 
ΑΚ 

  

Γονική μέριμνα  ανηλίκου τέκνου. Περιεχόμενο  της γονικής μέριμνας. Επιμέλεια. Ανάθεση της επιμέλειας  από το δικαστήριο  
στον έναν γονέα λόγω διαφωνίας τους για την άσκηση  της. Περιεχόμενο  της επιμέλειας. Ονομοατοδοσία του τέκνου. Λόγω  
της σοβαρότητας  του θέματος, απαιτείται συμφωνία των συζύγων για την ονοματοδοσία, σε περίπτωση δε διαφωνίας, αυτή  
επιλύεται  από το δικαστήριο. 

 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα - 
ονοματοδοσία 

82 ΑΠ 162 1992 
1513 
ΑΚ 

  
Γονική μέριμνα και επιμέλεια ανήλικου τέκνου. Περιστατικά που λαμβάνονται υπόψη για την ανάθεση της σε έναν από τους 
γονείς. Ανάθεσή της στον πατέρα. Η ανάθεση στον πατέρα δεν αποτελεί παραβίαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας. 

Ανάθεση σε πατέρα 
γονικής μέριμνας και 
επιμέλειας ανηλίκου 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα 
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83 ΟλΑΠ 9 1991 
1442 
ΑΚ 

  
Διατροφή  συζύγου.  Υπολογισμός  της.  Λήψη  υπόψη  εισοδήματος  και  απρόσοδης  περιουσίας των συζύγων. Παράλειψη 
του δικαστηρίου να συνυπολογίσει την απρόσοδη  περιουσία της συζύγου υπέρ ης η διατροφή 

Απρόσοδη 
περιουσία του 
δικαιούχου συζύγου 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / διατροφή 

84 ΑΠ 1329 1991 
1514 
ΑΚ 

  

Δίκη για επιμέλεια τέκνου. Διακοπή έγγαμης συμβίωσης. Απόφαση που αναθέτει την επιμέλεια στη μητέρα. Διαπληκτισμοί 
και επεισόδια κατά την επικοινωνία του πατέρα με το τέκνο. Εκατέρωθεν καταδίκες. Συναινετικό διαζύγιο. Συμφωνία για 
άσκηση της επιμέλειας από τη μητέρα. Αδιαμφισβήτητη η αγάπη και των δύο γονέων. Η εργασία της μητέρας (διδασκαλία σε 
φροντιστήριο ξένων γλωσσών) δεν στερεί φροντίδων το τέκνο, εφόσον αυτήν την αντικαθιστά η μητέρα της. Μη απόδειξη των 
κατηγοριών κατά του προσώπου της γιαγιάς. Απόφαση. Πλήρεις , σαφείς,και μη αντιφατικές οι αιτιολογίες της 
προσβαλλομένης που ανέθεσε την    επιμέλεια στην μητέρα Κρίση ότι δεν παραβιάστηκε η ισότητα των γονέων και ότι η 
προβαλλόμενη δεν στερείται νομίμου βάσεως, εφόσον δεν  απαιτείται ο προσδιορισμός των ωρών ημερήσιας 
επαγγελματικής  απασχόλησης, για την κρίση ως προς την επάρκεια χρόνου για την άσκηση επιμέλειας ,ούτε του τρόπου με 
τον οποίο προκλήθηκαν οι σωματικές  βλάβες. 

Ισότητα γονέων 
Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / επιμέλεια 
τέκνου 

85 
Εφ. 
Ροδόπης 
Κομ. 504 

1991 
1400 
ΑΚ 

 

Η συμβολή του ενός συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του άλλου μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο και με την 
παραχώρηση αγροτικού κλήρου σε ακτήμονα λόγω της ιδιότητάς του ως εγγάμου. Κρίσιμος χρόνος για τη γέννηση της 
αξίωσης ο χρόνος λύσεως ή ακύρωσης του γάμου ή συμπλήρωσης τριετούς διάστασης. Επιτρέπεται η αυτούσια απόδοση 
περιουσιακών στοιχείων. 

 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / 
περιουσιακές 
σχέσεις 

86 ΑΠ 547 1990 
1367 
ΑΚ 

 Υπόσταση πολιτικού γάμου από αναρμόδιο δήμαρχο  
Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / πολιτικός 
γάμος 

87 
ΕφΑθ 
9092 

1990 
1400 
ΑΚ 

  
Αποκτήματα γάμου. Συμμετοχή του συζύγου  στα  αποκτήματα.  Ποια εννοούνται  ως  αποκτήματα. Φύση της αξιώσεως. 
Προϋπόθεση για την άσκηση αυτής η λύση ή ακύρωση του γάμου. Δυνατή η επιδίκαση αυτουσίου του μέρους τον 
προσδιορισμό του ύψους της επαυξήσεως της περιουσίας του άλλου συζύγου και των εις χρήμα αποτιμωμένων υπηρεσιών. 

  

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / αξίωση 
συμμετοχής στα 
αποκτήματα 

88 
ΕφΑθ 
11585 

1989 

Άρθρα
1388, 
1452, 
1493, 
1582, 
1573, 
1579, 
1580 
και 
1582 
του ΑΚ 

  Υιοθεσία. Επώνυμο υιοθετηθέντος από έγγαμη γυναίκα (ρύθμιση πριν και μετά  την  έναρξη ισχύος του Ν 1329/83).   

Έγγαμη γυναίκα – 
υιοθεσία / 
επώνυμο 
υιοθετηθέντος 

89 ΑΠ 1801 1988 
1442 
ΑΚ 

  

Διαζύγιο - διατροφή  συζύγο:  εάν η αγωγή διαζυγίου  είχε ασκηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 1329/1983, οι λόγοι  
και οι συνέπεις διαζυγίου κρίνονται  κατά το δίκαιο  που ίσχυε  κατά το χρόνο  άσκησης της αγωγής.  Συνεπώς, και η αξίωση 
διατροφής ρυθμίζεται από τις παλαιές διατάξεις του ΑΚ  που ήσαν  ευνοικώτερες  για τη γυναίκα εφόσον ο άνδρας είχε 
κηρυχθεί  μόνος υπαίτιος,  η δε άνιση αυτή μεταχείριση αποτελεί  δικαιολογημένη παρέκκλιση  από την συνταγματική αρχή 
της ισότητας.   

  
Άνδρες γυναίκες 
σύζυγοι / διαζύγιο 
- διατροφή 

90 
ΜΠΘεσ 
1024 

1988 
1514 
ΑΚ 

  
Διακοπή έγγαμης συμβίωσης. Γονική μέριμνα. Κριτήρια επιλογής του κατάλληλου γονέα. Συμφέρον του τέκνου και εφαρμογή 
της αρχής της ισότητας των φύλων. Ανάθεση της γονικής μέριμνας εξ ολοκλήρου στον πατέρα. Κρίθηκε περισσότερο 
κατάλληλος για την ψυχοσωματική ανάπτυξη του ανηλίκου. Δικαίωμα επικοινωνίας της μητέρας 

Ισότητα των φύλων - 
Ανάθεση εξ 
ολοκλήρου στον 
πατέρα γονικής 
μέριμνας 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / διαζύγιο, 
γονική μέριμνα 
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91 ΑΠ 1780 1987 
1439 
ΑΚ, 281 
ΑΚ 

  
Διαζύγιο. Η καθιέρωση αναίτιων λόγων διαζυγίου (π.χ. τετραετής  διάσταση) δεν αντίκειται στη συνταγματική αρχή της 
ισότητας των πολιτών. Εφαρμογή άρθρου 281 ΑΚ και στην αγωγή διαζυγίου για άμβλυση εξαιρετικά επιβλαβών επιδράσεων 
του διαζυγίου στα συμφέροντα του αντιτιθεμένου συζύγου ή των τέκνων. 

  
Άνδρες, γυναίκες / 
διαζύγιο 

92 ΑΠ 381 1987 
1387πα
ρ.2 ΑΚ 

 

Προστασία προσωπικότητας συζύγων 
Επί αγωγής διαζυγίου λόγω μοιχείας, το δικαστήριο νομίμως έλαβε υπόψη, ως αποδεικτικά μέσα, και τις μαγνητοταινίες τις 
οποίες προσκόμισε ο σύζυγος και οι οποίες περιείχαν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις της συζύγου του με τον εραστή της. Ο λόγος 
αναιρέσεως, τον οποίο επικαλείται η αναιρεσείουσα, ότι οι εν λόγω μαγνητοταινίες αποτελούν παράβαση των 
συνταγματικών διατάξεων περί προστασίας της προσωπικότητας, απορρίπτεται ως αβάσιμος, διότι ο σύζυγος έχει εξουσία 
στην προσωπικότητα και στην ιδιωτική ζωή του άλλου, σύμφωνα με το προϊσχύσαν δίκαιο. 

 
Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / διαζύγιο 

93 
ΠΠΛαρ 
145 

1987 
Ν  
1329/83   

  
Προίκα. Μετά την έναρξη ισχύος του  Ν  1329/83  κάθε  περιουσιακή  επίδοση  που  αποτελεί   σύσταση   προίκας  
καθίσταται  άκυρη 

Ακυρότητα 
σύστασης προίκας 

Άνδρες, γυναίκες / 
προίκα 

94 
ΜΠΚοζ 
556 

1987 

1513 
ΑΚ, 
1511 
ΑΚ 

  
Γονική μέριμνα. Προσδιοριστικός παράγων για την απόφαση των γονέων αλλά και του  δικαστηρίου σχετικά με την  
ανάθεσή  της,  αποτελεί  το συμφέρον  του  τέκνου.  Κριτήρια εξειδίκευσης του συμφέροντος του  τέκνου. 

Κριτήρια 
εξειδίκευσης 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα 

95 ΑΠ 283 1986 
1514 
ΑΚ 

  
Γονική μέριμνα. Γνώμη τέκνου. Δεν χρειάζεται ειδική αιτιολόγηση η κρίση του δικαστηρίου περί υπάρξεως ή μη της 
ωριμότητας του τέκνου ν` αντιληφθεί το συμφέρον του. 

Γνώμη τέκνου 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / γονική 
μέριμνα – γνώμη 
τέκνου 

96 ΑΠ 1985 1986 
1505 
ΑΚ επ. 

  
Τέκνα. Ρύθμιση του επωνύμου των τέκνων για τους γάμους που τελέστηκαν πριν και μετά το Ν. 1329/1983. Σε περίπτωση 
διαστάσεως των γονέων και διαφωνίας αυτών ως προς το επώνυμο του τέκνου, εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του 
άρθρου 1512 ΑΚ. 

Επώνυμο  τέκνου-
Εφαρμογή του 
άρθρου 1512 ΑΚ και 
για το επώνυμο 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι – 
επώνυμο τέκνων 

97 ΑΠ 99 1985 

1518 
ΑΚ, 
1510 
ΑΚ 

 

Η ονοματοδοσία δεν αποταλεί συστατικό στοιχείο του εφ' άπαξ τελουμένου βαπτίσματος, αλλά ανήκει στον πατέρα που έχει 
την πατρική εξουσία, ανεξάρτητα αν την επιμέλεια έχει η μητέρα από το νόμο ή με δικαστική απόφαση (πλειοψ.) - η 
ονοματοδοσία περιλαμβάνεται στο ιδιόμορφο δικαίωμα επιμέλειας που απορρέει από το καθόλου ιδιόμορφο δικαίωμα της 
πατρικής εξουσίας και επομένως ανήκει στο γονέα που έχει την επιμέλεια (μειοψ.) - (προϊσχύσαν δίκαιο). 

 

Γονείς / Σχέσεις 
γονέων και τέκνων 
/ ονοματοδοσία 
τέκνου 

98 
ΕΦΘεσ 
671 

1985 
1391 
ΑΚ 

  
Ισότητα φύλων. Οι διατάξεις του Ν. 1329/1983 ισχύουν και για το διάστημα από 1-1-1983 μέχρι 17-2-1983, όπου υπήρχε 
νομοθετικό κενό. Διατροφή συζύγων, επί διακοπής της συμβιώσεως. Προϋποθέσεις. Υπό τον Ν.1329/1983, αόριστη η 
σχετική αγωγή, αφού δεν εκθέτει τις οικογενειακές  ανάγκες στη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης. 

Αοριστία αγωγής 
Άνδρες, γυναίκες / 
διαζύγιο - 
διατροφή 

99 
ΕφΑθ 
5386 

1985 
Παλαιό 
δίκαιο 

  

Διαζύγιο. Διατροφή συζύγων. Έκδοση του διαζυγίου προ της ενάρξεως  ισχύος του Ν. 1329/1983. Εφαρμογή του 
προϊσχύσαντος του άνω νόμου δικαίου ως προς τις συνέπειες του διαζυγίου, μεταξύ των οποίων είναι και η υποχρέωση του 
υπαιτίου προς διατροφή του ανυπαιτίου συζύγου. Κρίση ότι οι προϊσχύσαντες διατάξεις (ΑΚ 1454 επ.) αντίκεινται στην αρχή 
της ισότητας των δύο φύλων. Υποχρέωση του αναιτίου συζύγου προς  διατροφή του υπαιτίου για τον μετά την 1-1-1983 
χρόνο, εφ` όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Ν. 1329/1983.     

Διατροφή μετά το 
διαζύγιο- Αρχή της 
ισότητας των φύλων 

Άνδρες, γυναίκες / 
διαζύγιο - 
διατροφή 

100 
ΕφΑθ 
6974 

1985 
1514 
ΑΚ 

  

Ανάθεση γονικής μέριμνας τέκνου γονέων που έχουν διακόψει την έγγαμη συμβίωση. Στοιχεία λαμβανόμενα υπόψιν κατά 
την ανάθεση αυτής αποκλειστικά στον ένα γονέα. Μη παραβίαση της αρχής της ισότητας με την ανάθεση της γονικής 
μέριμνας αποκλειστικά στον ένα γονέα. Δυνατή η  διαταγή συμβουλευτικής πραγματογνωμοσύνης για να κρίνει το 
δικαστήριο ποιο είναι το συμφέρον του τέκνου. 

Συμβουλευτική 
πραγματογνωμοσύν
η για γονική μέριμνα 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / διαζύγιο, 
γονική μέριμνα 
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101 ΑΠ 982 1983 

1518 
ΑΚ, 
1510 
ΑΚ 

 

Ο πατέρας ασκώντας την πατρική εξουσία στο ανήλικο τέκνο του, έχει το δικαίωμα να καθορίζει το όνομα που θα του δοθεί, 
εάν δε το όνομα του δόθηκε παρά τη θέλησή του, δικαιούται περαιτέρω να επιδιώξει τη, με δικαστική απόφαση, διόρθωση 
της ληξιαρχικής πράξης του ανήλικου τέκνου του, έστω και αν τούτο δόθηκε από τη μητέρα, που έχει την επιμέλεια του τέκνου 
δυνάμει δικαστικής αποφάσεως ή εκ του νόμου (1503 ΑΚ), διότι η ονοματοδοσία εμπεριέχεται στην πατρική εξουσία και δεν 
αποσπάται απ' αυτή, όπως η επιμέλεια του τέκνου. Η μητέρα μπορεί μόνο να αιτηθεί όπως το δικαστήριο κρίνει αν η άσκηση 
του εν λόγω δικαιώματος του πατρός παρίσταται ως κατάχρηση δικαιώματος. 

 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / 
ονοματοδοσία 
τέκνου 

102 
ΜΠρΑθ 
1454 

1983 
1442 
ΑΚ 

  

Αγωγή διαζυγίου που ασκείται πριν το Ν.1329/1983.Λόγοι και συνέπειες  διαζυγίου κρίνονται κατά τις διατάξεις που ίσχυαν 
πριν τον ανωτέρω νόμο (αρ. 65 ν.1329/1983). Αντισυνταγματικότητα αρ. 65 ν.1329/1983 και άρθρων 1454-1455 ΑΚ,λόγω 
παραβίασης της αρχής της ισότητας.Αγωγή διατροφής αναίτιας συζύγου,με βάση τις παραπάνω αντισυνταγματικές διατάξεις 
και μη δυνάμενη να στηριχθεί στο άρθρο 1442 ΑΚ 

Διατροφή αναίτιου 
διαζυγίου 

Άνδρες, γυναίκες / 
διαζύγιο - 
διατροφή 

103 
ΜΠΘεσ 
1688 

1983 
Ν.1329/
1983 

  

Κατάργηση διατάξεων προίκας με το ν.1329/1983, η κατάργηση θεωρείται δεδομένη και για τις δίκες που άρχισαν πριν από 
την εισαγωγή του νέου νόμου, όταν η οριστική απόφαση εκδίδεται ενώ ισχύει ήδη ο νόμος αυτός. Η κατάργηση της 
εξαιρετικής νομιμοποίησης του προικολήπτη άντρα για τη διεξαγωγή δικών που αφορούν προικώα αντικείμενα προκαλεί 
βίαιη διακοπή της δίκης που εκκρεμεί ήδη πριν από την εισαγωγή του ν.1329/1983, η διακοπή επέρχεται αυτοδίκαια και δεν 
απαιτείται γνωστοποίηση του λόγου διακοπής προς τον αντίδικο, μετά τη διακοπή της κύριας δίκης δεν είναι δυνατό να 
ερευνηθεί η προσεπίκληση που άσκησε ο εναγόμενος ούτε η προσεπίκληση που άσκησε ο προσεπικληθείς. 

Εκκρεμοδικία 
Άνδρες, γυναίκες / 
προίκα 

104 
ΜΠΘεσ 
34 

1982 
1510 
ΑΚ  

25 ν. 
344/76  

Ονοματοδοσία τέκνου, το σχετικό δικαίωμα ανήκει στη μητέρα εφόσον έχει την επιμέλεια του τέκνου, αντισυνταγματική η 
διάταξη του άρθρ. 25 ν. 344/76, που παρέχει το δικαίωμα αυτό στον πατέρα, έστω κι αν δεν έχει την επιμέλεια του τέκνου. 

 

Άνδρες, γυναίκες 
γονείς / 
ονοματοδοσία 
τέκνου 

105 ΑΠ 1177 1979 
1439 
ΑΚ, 281 
ΑΚ 

  
Διαζύγιο. Λόγοι. Κακόβουλη εγκατάλειψη. Δεν ενισχύεται η βάση της αγωγής με άλλα γεγονότα κλονιστικά της έγγαμης 
συμβίωσης 

  
Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / διαζύγιο 

106 ΑΠ 481 1976 
1439 
ΑΚ 

  
Διαζύγιο. Ισχυρός κλονισμός. Περιστατικά, διαφορετικά από τα της αγωγής, προβαλλόμενα από τον εναγόμενο προς 
απόκρουση της υπαιτιότητας  αποτελούν αιτιολογημένη άρνηση της αγωγής. Ανταπόδειξη αυτών χωρίς ιδιαίτερη δικαστική 
επιταγή. Κατοικία συζύγων. Κρίση εφετείας για εξαναγκασμό της συζύγου προς διαμονή σε ορισμένη οικία. 

Κατοικία- 
εξαναγκασμός για 
διαμονή σε ορισμένη 
κατοικία 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι / διαζύγιο 

107 ΑΠ 870 1976 
1386 
ΑΚ 

  
Δε συνιστά υπαίτιο παράπτωμα η άρνηση της συζύγου να παραιτηθεί από το επάγγελμά της ως νηπιαγωγού, μολονότι 
οδηγούσε σε χωριστή διαβίωση. 

Δικαίωμα της 
γυναίκας στην 
επαγγελματική 
δραστηριότητα 

Γυναίκες σύζυγοι / 
επαγγελματική 
δραστηριότητα 

108 ΑΠ 639 1972 
1386 
ΑΚ 

  
Αναγνωρίζεται το δικαίωμα στον άνδρα να ελέγχει την αλληλογραφία της γυναίκας του ή ακόμη να διαβάζει το ημερολόγιό 
της εάν προκύπτουν υπόνοιες για τη συζυγική πίστη. 

Άρνηση του 
δικαιώματος στο 
απόρρητο για τη 
γυναίκα εκ μέρους 
του συζύγου της. 

Άνδρες, γυναίκες 
σύζυγοι 
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4.2. Αξιολόγηση νομολογίας για την ισότητα των φύλων στο αστικό δίκαιο  
 
Ι. Γενικά.  

 

Οι αποφάσεις που συγκεντρώθηκαν και δημοσιεύονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο 

(νομικά περιοδικά και τράπεζες νομικών πληροφοριών) αφορούν κατά κύριο λόγο όχι τόσο σε 

ζητήματα που αναφέρονται στη λύση του γάμου με διαζύγιο, αλλά κυρίως στις περιουσιακές 

σχέσεις των συζύγων και ειδικά στην αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα (άρθρο 1400 ΑΚ), 

στο επώνυμο των συζύγων (άρθρο 1388 ΑΚ), στη δικαστική ρύθμιση της γονικής 

μέριμνας και της επιμέλειας των τέκνων (άρθρο 1513 ΑΚ). Εντελώς πρόσφατα, μάλιστα, 

αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα των δικαστικών αποφάσεων και η ονοματοδοσία του 

τέκνου, η οποία ως νομική πράξη ανήκει στο περιεχόμενο της επιμέλειας κατά τη θεωρία (άρα 

όποιος ασκεί την επιμέλεια, έχει και το δικαίωμα), ενώ κατά τη νομολογία ανήκει στο ευρύτερο 

περιεχόμενο της γονικής μέριμνας (άρα και στους δύο γονείς).  

 

ΙΙ. Διαζύγιο.  

 

Είναι αλήθεια ότι, μετά τη διευκόλυνση της λύσης του γάμου με το συναινετικό διαζύγιο στο 

Ν.1329/1983, που έτυχε μεγάλης αποδοχής από την κοινωνία, παράλληλα με τον αντικειμενικό 

κλονισμό ως λόγο διάζευξης στο άρθρο 1439 §3 ΑΚ, το διαζύγιο έπαψε να αποτελεί και να 

προκαλεί αμφισβητούμενα προβλήματα στη νομολογία. Η λύση του γάμου διευκολύνθηκε 

ακόμη περισσότερο με το Ν.3719/2008, όπου το αμάχητο τεκμήριο της διάστασης ως λόγος 

διαζυγίου περιορίστηκε στα δύο χρόνια (άρθρο 1439 §3 ΑΚ) και πρόσφατα με το Ν. 

4055/2011 για το συναινετικό διαζύγιο.  

Ωστόσο, το διαζύγιο αποτέλεσε ακόμη και θέμα του μνημονίου που οδήγησε σε αλλαγές με το 

Ν. 4055/2011 για την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσής του. Η εκκρεμοδικία στη λύση του 

γάμου (γίνεται λόγος για 4000 υποθέσεις στο Πρωτοδικείο Αθηνών) δεν συνδέεται τόσο με την 

ταχύτητα της διαδικασίας του διαζυγίου όσο με την αδυναμία της επίλυσης των διαφορών 

εξαιτίας του διαζυγίου (κυρίως για την επιμέλεια των τέκνων και τις οικονομικές διαφορές των 

συζύγων). Όσο η χώρα μας δεν επιδιώκει την θεσμοθέτηση των οικογενειακών 

δικαστηρίων, η πολυδιάσπαση των διαδικασιών για τη ρύθμιση των αποτελεσμάτων του 

διαζυγίου θα καθιστά το διαζύγιο μια χρονοβόρα, ακριβή και πικρή διαδικασία για τους 

συζύγους και γονείς.  

ΙΙ. Σχέσεις των συζύγων από το γάμο.  
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Σχετικά με το επώνυμο των συζύγων προκύπτει από τη νομολογία ότι αυτό εξακολουθεί να 

παραμένει ένα κοινωνικό ζήτημα. Παρά τη σταθερή στάση της νομολογίας για το αμετάβλητο 

του επωνύμου του συζύγου και κατά κύριο λόγο του επωνύμου της συζύγου (δηλαδή των 

γυναικών), το ζήτημα αποκτά μια νέα επικαιρότητα λόγω της αλλαγής του άρθρου 1388 ΑΚ με 

το Ν. 3719/2008, όπου πλέον και σε αντίθεση με την υπάρχουσα νομολογία παρέχεται 

στο/στη σύζυγο το δικαίωμα να προσθέσει στο επώνυμό του/της, το επώνυμο του άλλου 

συζύγου. Πολλές από τις αποφάσεις που παρατίθενται αφορούν το καθεστώς πριν από την 

αλλαγή του άρθρου 1388 ΑΚ το 2008, τροποποίηση που κατακρίθηκε από όλες τις γυναικείες 

οργανώσεις.  

Σχετικά με τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων ενδιαφέρουσα είναι η νομολογία που 

διασφαλίζει το δικαίωμα της προσωπικότητας ακόμη και μέσα στο γάμο, με βάση την ΑΚ 

1387 §2, υπό την έννοια της προστασίας του απορρήτου της αλληλογραφίας (του καθενός 

έναντι του άλλου) ή των παράνομων μαγνητοταινιών σε αντίθεση με την παλαιότερη 

νομολογία (βλ. ΑΠ 381/1987) .  

Σχετικά με το δικαίωμα διατροφής αυτό συνδέεται με το νομικό καθεστώς της έννομης 

σχέσης του γάμου (διάσταση, διαζύγιο, ακυρότητα γάμου). Ενδιαφέρουσα είναι η απόφαση 

που ορίζει ότι η αντισυζυγική συμπεριφορά δεν αναιρεί το εύλογο της διάστασης, έτσι ώστε ο 

σύζυγος να δικαιούται έστω ελαττωμένη διατροφή (βλ. ΑΠ 121/2011), ενώ ανεπιεικής φαίνεται 

η αντιμετώπιση του όλου ζητήματος σχετικά με την απορία του δικαιούχου συζύγου, όταν 

αυτός/η έχει απρόσοδη περιουσία (βλ. ΟλΑΠ 9/1991).  

Σχετικά με τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, κεντρικό ζήτημα αποτελεί η αξίωση 

συμμετοχής στα αποκτήματα (1400-1402 ΑΚ) και δευτερευόντως η παραχώρηση της χρήσης 

της οικογενειακής στέγης (1393 ΑΚ). Θεωρία και κυρίως νομολογία έχουν λύσει μια σειρά από 

ερμηνευτικά ζητήματα, όπως σχετικά με τη νομική φύση της αξίωσης και τη δυνατότητα της 

αυτούσιας απόδοσης του «αποκτήματος» στο σύζυγο που συνέβαλε στην αύξηση κατά το 

ποσοστό της συμβολής του (βλ. ΕφΑθ 9092/1990 από τις πρώτες αποφάσεις), την έννοια «της 

επαύξησης» της περιουσίας του συζύγου, την έννοια «της συμβολής» του άλλου συζύγου, η 

οποία αντιμετωπίστηκε με διασταλτική (ευρεία) ερμηνεία, αλλά παραμένει υπό αμφισβήτηση 

κυρίως η προστασία του δικαιούχου της αξίωσης (στο ενδεχόμενο εκποίησης) από το χρόνο 

της διακοπής της έγγαμης σχέσης μέχρι την οριστική ή τελεσίδικη απόφαση για την 

ικανοποίηση της αξίωσης.  
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Κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του άρθρου 1400 ΑΚ, ώστε η αξίωση να γεννιέται π.χ. στο 

τέλος του χρόνου κατά τον οποίο επήλθε η διάσταση των συζύγων και όχι μετά την 

συμπλήρωση της τριετίας σε διάσταση, όπως ισχύει σήμερα.  

Επίσης διφορούμενο παραμένει το ζήτημα της αξιολόγησης της συμβολής του συζύγου, όταν 

αυτή συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών εντός του οίκου και στην ανατροφή των παιδιών 

(βλ. θετικά ΑΠ 926/2000, ΑΠ 193/2010 ).   

Σε σχέση με την παραχώρηση της χρήσης της οικογενειακής στέγης (άρθρο 1393 ΑΚ) 

αποτελεί εγγενές μειονέκτημα ότι αυτή παρέχεται μόνο για το διάστημα της διάστασης. 

 

IV. Σχέσεις γονέων και τέκνων.  

 

Σχετικά με τη γονική μέριμνα, υπάρχει το θέμα όχι τόσο των κριτηρίων για την ανάθεση της 

επιμέλειας των τέκνων όπου η κρίση του δικαστηρίου είναι αναγκαστικά κρίση in conctreto (με 

μεγάλη ποικιλία αξιολογήσεων από το δικαστήριο, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλες αντιδικίες), 

όσο το γενικότερο ζήτημα της ερμηνείας του άρθρου 1513 ΑΚ, αν οι γονείς είναι υποχρεωμένοι 

να προσφύγουν στο δικαστήριο για τη ρύθμιση της επιμέλειας (κάτι που γίνεται υποχρεωτικά 

στο συναινετικό διαζύγιο) ή όχι (δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένοι), οπότε ισχύει ο κανόνας ότι 

εξακολουθούν να ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα. Εδώ μάλιστα νομοθετικά 

παρουσιάζεται μια απόκλιση (διαφοροποίηση) ανάμεσα στο συναινετικό διαζύγιο και στο 

διαζύγιο με αντιδικία, η οποία δημιουργεί πρακτικά προβλήματα στους εν διαστάσει 

συζύγους. Αναλυτικότερη προσέγγιση αυτών των ζητημάτων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, 

όταν οι γονείς καταφεύγουν στο συναινετικό διαζύγιο, προσκομίζουν τη συμφωνία τους για 

την επιμέλεια, η οποία έχει προσωρινή ισχύ μέχρι να λυθεί το θέμα από το δικαστήριο κατά το 

άρθρο 1513 ΑΚ. Άρα εξακολουθεί να παραμένει ένα αμφισβητούμενο ζήτημα αν η προσφυγή 

είναι ή όχι υποχρεωτική.  

Επίσης αναγκαία είναι η θεσμοθέτηση της συμμετοχής ειδικών (ψυχολόγων και κοινωνικών 

λειτουργών) για την υποβοήθηση του δικαστή στο έργο του (υπάρχει ήδη καταδίκη της 

Ελλάδας από το ΕΔΑΔ -Υπόθεση Κοσμοπούλου κατά Ελλάδος). 

Πρόσφατα, και μάλιστα με επικίνδυνα αυξανόμενο ρυθμό, εμφανίζεται στη νομολογία, το 

ζήτημα αν η ονοματοδοσία του τέκνου ανήκει στο γονέα που έχει την επιμέλεια ή ανήκει και 

στους δύο γονείς που ασκούν τη γονική μέριμνα (άρθρα 1518 ΑΚ και 1510 ΑΚ) και αυτό είναι 

ιδιαίτερα κρίσιμο στην περίπτωση που οι σύζυγοι και γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή έχουν 

λύσει το γάμο τους. Σύμφωνα με την κρατούσα γνώμη στη νομολογία (βλ. ΑΠ 982/1983, ΑΠ 
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99/1985, ΑΠ 1321/1992) η ονοματοδοσία του τέκνου είναι περιεχόμενο της γονικής μέριμνας 

και όχι της επιμέλειας, άρα και οι δύο γονείς πρέπει να συμφωνήσουν στο όνομα του παιδιού.  

Αν οι γονείς διαφωνούν, το ζήτημα επιλύεται από το δικαστήριο με βάση την ΑΚ 1512 (βλ. ΑΠ 

1985/1986).  

Αντίθετη είναι η θεωρία η οποία υποστηρίζει ότι υπεύθυνος για την ονοματοδοσία του τέκνου 

είναι μόνο ο γονέας που έχει την επιμέλεια, άρα σε περίπτωση διάστασης μόνο ο ένας 

γονέας, έτσι ώστε να αποφεύγεται και η πιθανή (ή σχεδόν πάντα) προσφυγή στο δικαστήριο 

από τους εν διαστάσει γονείς.  

Για το θέμα αυτό κρίνεται ότι χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση, επειδή τα ληξιαρχεία έχουν 

μεγάλο πρόβλημα.  

Αντίστοιχο πρόβλημα δημιουργείται και με το επώνυμο των τέκνων, όπου η νομολογία δέχεται 

την εφαρμογή του ΑΚ 1512  για τη λύση της διαφωνίας των γονέων ή την ακύρωση των 

δηλώσεων της βούλησης των γονέων στη επιλογή του επωνύμου, ενώ ο νόμος ορίζει ρητά ότι 

το επώνυμο που ορίζεται είναι αμετάβλητο. Το ζήτημα αυτό δημιουργεί επίσης προβλήματα 

στα ληξιαρχεία.  

 

V. Συμβίωση ατόμων ίδιου φύλου- Τεχνητή αναπαραγωγή για άνδρα μόνο και άγαμο.  

 

Τελευταίο αλλά σημαντικό θέμα, που δεν έχει απασχολήσει τη νομολογία άμεσα (αλλά έμμεσα 

σχετικά με την υπόσταση του γάμου τους βλ. ΠΠρΡοδ 114/2009) είναι το ζήτημα του 

συμφώνου συμβίωσης κυρίως για τα άτομα του ίδιου φύλου, αλλά με βελτιώσεις και για τα 

άτομα διαφορετικού φύλου. Το ζήτημα όμως που απασχόλησε τη νομολογία με δύο 

αποφάσεις, την 2827/2008 του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών και την 1370/2009 του Μον. 

Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, είναι η απόκτηση τέκνου από μόνο άγαμο άνδρα με παρένθετη 

μητέρα, οι οποίες αποφάσεις για λόγους ισότητας των φύλων έδωσαν αυτή την άδεια (για 

απόκτηση τέκνου) και στον άνδρα.  
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5. Εμπορικό Δίκαιο 
 
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποφάσεις Δικαστηρίων που αφορούν θέματα εφαρμογής της ισότητας των φύλων στον τομέα του 
εμπορικού δικαίου, καθώς και η αξιολόγησή τους. Αναλυτικά τα κείμενα των αποφάσεων στο Παράρτημα 5 (σελ. 667)  

 
5.1. Συνοπτική παρουσίαση νομολογίας  
 

Α/Α 
Δικαστική 
Απόφαση 

Χρονολο
γία 
Έκδοσης  

Νόμος/διάταξη 
που αφορά  

Άλλες διατάξεις/ 
νόμοι που 
επηρεάζονται 

Σύνοψη απόφασης  Σημασία απόφασης  
 Αντικείμενο/ 
Βασικοί 
Ωφελούμενοι  

1 
ΕφΑθ. 
2853/2012 

5η 
Ιουνίου 
2012 

άρθρ. 24 παρ. 
9 ν. 2725/1999 
το οποίο 
αφορά 
αθλητικά 

Κάθε διάταξη που 
προβλέπει 
ποσόστωση μεταξύ 
των φύλων κατά την 
εκλογή μελών 
διοικητικών οργάνων 
νομικών προσώπων 

Κρίνεται συνταγματική η παρ. 9 άρθρ. 24 ν. 
2725/1999. Αυτή ορίζει ότι ποσοστό τουλάχιστον 
20% από από τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου καταλαμβάνουν 
υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλα. Ακύρωση 
απόφασης εφορευτικής επιτροπής αθλητικού 
σωματείου. 

Εφ' εξής αποφάσεις εφορευτικών επιτροπών, με τις 
οποίες ανακηρύσσονται μέλη ΔΣ κατά παράβαση 
της παραπλεύρως αναφερόμενης διάταξης, θα 
είναι άκυρες. Θωρακίζεται νομολογιακά η 
συμμετοχή γυναικών σε Διοικητικά Συμβούλια 
νομικών προσώπων. 

Γυναίκες 

2 

Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, 
C-236/ 09, 
"Test-
Achats" 

1η 
Μαρτίου 
2011 

άρθρ. 5 παρ. 2 
Οδηγίας 
2004/113 

ν. 3769/2009, Υ.Α. 
Κ3-438/01 

Κηρύσσεται ανίσχυρο το άρθρ. 5 παρ. 2 Οδηγίας 
2004/113 από την 21η Δεκεμβρίου 2012 

Απαγορεύει από την 21η Δεκεμβρίου 2012 και εφ' 
εξής εξαιρέσεις από τον "κανόνα ασφαλίστρων και 
παροχών ανεξαρτήτως φύλου" σε βάρος των 
γυναικών στις συμβάσεις ασφάλισης. Θωρακίζεται 
η ισότητα ανδρών και γυναικών στον τομέα της 
ασφάλισης, υπό την έννοια ότι δεν επιτρέπεται, 
από την 21η Δεκεμβρίου 2012 και εφ' εξής, άνδρες 
και γυναίκες να καταβάλλουν το αυτό ασφάλιστρο, 
αλλά οι δεύτερες να λαμβάνουν μικρότερες 
παροχές από τους πρώτους 

Γυναίκες / συμβάσεις 
ασφάλισης 
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5.2. Αξιολόγηση νομολογίας για την ισότητα των φύλων στο εμπορικό 
δίκαιο  
 
Στη γενική παρουσίαση της νομοθεσίας, εξετέθη ότι το εμπορικό δίκαιο, ον κατά βάση τεχνικό 

οργανωτικό, δεν περιέχει κατά κανόνα διατάξεις που, άμεσα ή εμμέσα, να εισάγουν διακρίσεις 

μεταξύ των δύο φύλων. Εξ αυτού του λόγου και η οικεία με το ζήτημα νομολογία είναι 

περιορισμένη. Περιορίζεται δε στην παράθεση δύο αποφάσεων: Μίας απόφασης εθνικού 

δικαστηρίου και μίας απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εισαγωγικώς, σημειώνεται ότι η εθνικού δικαστηρίου απόφαση δεν εντάσσεται τυπολογικά 

στην ύλη του εμπορικού δικαίου, αλλά εις εκείνη του αστικού δικαίου, αφού αφορά σε 

σωματείο (ΑΚ 78επ.). Ωστόσο, το δίκαιο είναι ενιαίο. Και, κυρίως, η απόφαση τέμνει το ζήτημα 

της συνταγματικότητας του άρθρ. 24 παρ. 9 Ν.2725/1999, η οποία προβλέπει ποσόστωση 

μεταξύ των δύο φύλων κατά τη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα (αθλητικών) σωματείων. 

Με δεδομένο ότι και η διάταξη του άρθρ. 6 παρ. 1 περ. β) Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α 

196/12.09.2000) είναι ομολόγου περιεχομένου και δύναται να αφορά και σε ανώνυμες 

εταιρείες, είναι προφανές ότι η συνταγματικότητα του πρώτου νόμου συνεπάγεται και τη 

συνταγματικότητα του δευτέρου. 

Ειδικότερα, επί της νομολογίας, παρατηρούνται τα κάτωθι: 

 

Απόφαση Εφετείου Αθηνών 2853/2012 

 

Με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 9 Ν. 2725/1999, ο νομοθέτης, με σκοπό να αποκαταστήσει 

πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, θέσπισε ρητώς τη δυνατότητα λήψεως 

θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών και, γενικότερα, κατέστησε ακόμη ευνοϊκότερο, σε σχέση 

με το διασφαλιζόμενο από το αναθεωρηθέν Σύνταγμα, το νομικό καθεστώς προστασίας τους 

και προσβάσεώς τους στη διοίκηση των αθλητικών ομοσπονδιών. Η διάταξη ευρίσκεται σε 

πλήρη αρμονία και προς την ευρωπαϊκή πολιτική για την προώθηση της συμμετοχής των 

γυναικών στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων και εντάσσεται στα μέτρα που 

περιλαμβάνονται στη Σύσταση 3/2003 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη για την 

ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην πολιτική και δημόσια διαδικασία λήψεως 

αποφάσεων, τα οποία δύνανται να εφαρμόζονται και για την αύξηση της συμμετοχής των 

γυναικών στα όργανα λήψεως αποφάσεων των αθλητικών ομοσπονδιών.  

Η καθιέρωση της ποσόστωσης των γυναικών στη διοίκηση των αθλητικών σωματείων για την 

προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου, 
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σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη νομική σκέψη. Συνεπώς, ο νομοθέτης 

εισάγοντας ποσόστωση υπέρ των γυναικών δεν θεσπίζει παρέκκλιση από την αρχή της 

ισότητας των δύο φύλων, καθιερώνοντας τη συμμετοχή ορισμένου ποσοστού γυναικών στα 

διοικητικά συμβούλια των αθλητικών ομοσπονδιών και η διάταξη αυτή δεν αντίκειται στα 

άρθρα 4 παρ. 2 και 116 παρ. 2 του Συντάγματος, αφού λαμβάνει υπ’ όψη και συνεκτιμά 

συγκεκριμένα και πρόσφορα κριτήρια. 

Η απόφαση αυτή, καίτοι δεν αφορά στο εμπορικό δίκαιο, αλλά στο αστικό, είναι γενικότερης 

σημασίας, αφού κρίνεται συνταγματική διάταξη, εισάγουσα ποσόστωση στη συμμετοχή 

γυναικών σε όργανα διοίκησης νομικών προσώπων, εν προκειμένω, αθλητικών σωματείων 

και ομοσπονδιών. Τούτο σημαίνει ότι, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, είναι 

συνταγματική και η διάταξη του άρθρ. 6 παρ. 1 περ. β) Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ Α 196/12.09.2000), 

περί της οποίας έχει ήδη γίνει λόγος στη γενική παρουσίαση του ζητήματος. 

 

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόφαση της 1ης Μαρτίου 2011, C-236/09 “Test-

Achats”  

 

Με την απόφαση αυτή, το Δικαστήριο κήρυξε ανίσχυρο το άρθρο 5 παρ. 2 Οδηγίας 

2004/113/ΕΚ από την 21η Δεκεμβρίου 2012 και εφ’ εξής, ως αντικείμενο στην αρχή της 

ισότητας. Ο λόγος που έτσι έκρινε το δικαστήριο, εκτίθεται κατωτέρω. 

Για να γίνει κατανοητή η απόφαση και κυρίως η σημασία της, οφείλει να εκκινήσει κανείς από 

το άρθρ. 5 Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. 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 αυτών, 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»).  

Ωστόσο, 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.  
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Το κρίσιμο είναι ότι η παρέκκλιση αυτή στερείτο χρονικού περιορισμού. Δηλαδή η Οδηγία 

επέτρεπε στα κράτη μέλη να εισάγουν διατάξεις, αντικείμενες στον «κανόνα ασφαλίστρων και 

παροχών ανεξαρτήτως φύλου», άνευ οποιουδήποτε χρονικού περιορισμού. 

Εις αυτό το σημείο, επεμβαίνει το Δικαστήριο: «Βάλλει» κατά του άρθρ. 5 παρ. 2, όχι γενικώς, 

αλλά λόγω της έλλειψης χρονικού περιορισμού. Και το κηρύσσει ανίσχυρο από την 21η 

Δεκεμβρίου 2012 και εφ’ εξής. Το Δικαστήριο δεν αντιτίθεται, κατ’ αρχάς, στην εξαίρεση από 

τον εκτεθέντα κανόνα, αφού λαμβάνει υπ’ όψιν του τα ισχύοντα στα κράτη μέλη. Ωστόσο, η 

εξαίρεση μπορεί να γίνει ανεκτή μόνον για ένα μεταβατικό διάστημα, το οποίο ορίζει έως την 

20η 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 τής 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 σημασία της απόφασης αυτής είναι προφανής: Η Οδηγία 2004/113 ΕΚ μετεγγράφηκε 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» και της σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας του εθνικού δικαίου, 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. 

3769/2009. Αντιθέτως, έχει ήδη καταρτισθεί σχέδιο απόφασης της επιτροπής πιστωτικών και 

ασφαλιστικών θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος, σχετικά με την τροποποίηση της άνω Υ.Α. 
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6. Ποινικό Δίκαιο 
 
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποφάσεις Εθνικών Δικαστηρίων που αφορούν θέματα εφαρμογής της ισότητας των φύλων στον τομέα του 
ποινικού δικαίου, καθώς και η αξιολόγησή τους. Αναλυτικά τα κείμενα των αποφάσεων στο Παράρτημα 6 (σελ. 677).  
 

6.1. Συνοπτική παρουσίαση νομολογίας  
 

Α/Α 
Δικαστική 
Απόφαση 

Χρονο
λογία 
Έκδο-
σης  

Νόμος/
διάτα-
ξη που 
αφορά  

Άλλες 
διατάξεις/ 
νόμοι που 
επηρεάζονται 

Σύνοψη απόφασης  Σημασία απόφασης  
 Αντικείμενο/ 
Βασικοί 
Ωφελούμενοι  

ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑ 

1.  

Βούλευμα 
του 
ΣυμβΠλημΜ
εσολ, 
11/2006 

2006 303 ΠΚ  

Μαιευτήρας παραπέμφθηκε στο ακροατήριο για ανεπίτρεπτη διακοπή της εγκυμοσύνης με τη 
συναίνεση της εγκύου, δια παραλείψεως τελεσθείσα κατ΄επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από 
ανθρωποκτονία, επειδή παρέλειψε αφενός να μεταφέρει άμεσα την επίτοκο στο εγγύτερο 
νοσοκομειακό ίδρυμα και αφετέρου  να παρατείνει τη διάρκεια της κύησής της όπως ήταν ιατρικά 
ενδεδειγμένο. Επιπλέον έπαυσε η ποινική δίωξη σε βάρος της εγκύου για την κατηγορία της ηθικής 
αυτουργίας σε παιδοκτονία και η ίδια παραπέμφθηκε για τη συμμετοχή της σε διακοπή της 
εγκυμοσύνης 

Δικαίωμα αυτοδιάθεσης 
της εγκύου 

ΟΛΟΙ 

2.  

Βούλευμα 
ΣυμβΠλημ 
Φλώρινας 
4/1999 

1999 303 ΠΚ  Ανήλικη, άγαμη παιδοκτόνος 
Κοινωνικά 
χαρακτηριστικά 
παιδοκτόνου 

ΟΛΟΙ 

3.  

Βούλευμα 
ΣυμβΠλημ 
Μυτιλήνης 
63/1995 

1995 303 ΠΚ  Άγαμη, πνευματικά καθυστερημένη παιδοκτόνος 
Κοινωνικά 
χαρακτηριστικά 
παιδοκτόνου 

ΟΛΟΙ 

4.  

Βούλευμα 
ΣυμβΠλημ 
Άρτας 
3/1994 

1994 303 ΠΚ  Ανήλικη παιδοκτόνος. Κοινωνικά χαρακτηριστικά 
Κοινωνικά 
χαρακτηριστικά 
παιδοκτόνου 

ΟΛΟΙ 

5.  

Βούλευμα 
ΣυμβΠλημ 
Ναυπλίου 
357/1990 

1990 303 ΠΚ  
Παιδοκτονία σε συνέργεια με το σύντροφό της ο οποίος παραπέμφθηκε για ανθρωποκτονία από 
πρόθεση. Αλλοδαπή μητέρα 

Ο ρόλος του συντρόφου 
της παιδοκτόνου 

ΟΛΟΙ 

6.  

Βούλευμα 
ΣυμβΠλημ 
Μεσολογγίο
υ 95/1988 

1988 303 ΠΚ  Παιδοκτονία 

Εισαγγελική πρόταση 
για μη παραπομπή. 
Όμως, η κατηγορουμένη 
παραπέμφθηκε για 
παιδοκτονία 

ΟΛΟΙ 
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7.  

Βούλευμα 
ΣυμβΠλημ 
Μεσολογγίο
υ 134/1960 

1960 303 ΠΚ  Παύση ποινική δίωξης. Γέννηση νεκρού τέκνου Νεκρό τέκνο ΟΛΟΙ 

ΑΚΟΥΣΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ 

8.  

Βούλευμα 
του 
ΣυμβΠλημΚ
αλαμ, 
105/2009 

2009 327 ΠΚ  
Ακούσια απαγωγή με σκοπό την ακολασία κατά συρροή με τα εγκλήματα του βιασμού και της 
αρπαγής 

Συρροή εγκλημάτων ΟΛΟΙ 

9.  
ΑΠ 
1440/2008 

2008 327 ΠΚ  
Ακούσια απαγωγή με σκοπό την ακολασία. Βιασμός κατά συναυτουργία. Επαρκής αιτιολογία και 
απόρριψη του σχετικού λόγου αναιρέσεως. 

Απαγωγή με σκοπό την 
ακολασία 

ΟΛΟΙ 

10.  
ΑΠ σε 
συμβούλιο 
2145/2008 

2008 327 ΠΚ  
Έκδοση αλλοδαπού κατηγορούμενου για το ποινικό αδίκημα αρπαγής ή κατακράτησης σε ομηρία, 
σε συναυτουργία 

Ανθρωποκτονία. 
Βασανισμός του 
απαχθέντος θύματος 

ΟΛΟΙ 

11. 
ΑΠ 1775/ 
2008 

2008 327 ΠΚ  

Ανθρωποκτονία από πρόθεση, ακούσια απαγωγή και βιασμός κατ΄εξακολούθηση, παράνομη 
κατακράτηση της παθούσας χωρίς τη θέλησή της με σκοπό την ακολασία και τον εξαναγκασμό της 
σε εξώγαμη συνουσία. Συστηματικός βασανισμός της με ιδιαίτερη σκληρότητα και πρόκληση 
σωματικών κακώσεων με τον ανωτέρω σκοπό από τον οποίο επήλθε τελικά ο θάνατος. 

Συρροή εγκλημάτων ΟΛΟΙ 

12. 
ΑΠ σε 
συμβούλιο 
2149/2005 

2005 327 ΠΚ  

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Εκδοση ημεδαπού. Η μη άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 
εκζητουμένου στην Ελλάδα για την ίδια πράξη με την επιφύλαξη της διασφάλισης "διαμεταγωγής" 
του στην Ελλάδα για να εκτίσει την ποινή που θα του επιβληθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος, 
ως προϋπόθεση εκτέλεσης αυτού. Απόρριψη έφεσης κατά απόφασης του συμβουλίου εφετών, με 
την οποία αποφασίστηκε η εκτέλεση του εκδοθέντος από περιφερειακό δικαστή του Ηνωμένου 
Βασιλείου κατά έλληνα υπηκόου για τις πράξεις της απαγωγής και της ανθρωποκτονίας από 
αμέλεια, εφόσον δεν τίθεται θέμα παραγραφής αυτών. Κρίσιμος χρόνος για την εφαρμογή της 
διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης του νόμου 3251/2004 αυτός της 
παραλαβής της αίτησης έκδοσης και όχι της τέλεσης της πράξης, για την οποία ζητείται η έκδοση. 

Παραγραφή. ΟΛΟΙ 

13. 
ΑΠ 
1885/2001 

2001 327 ΠΚ  

Αιτιολογημένη καταδίκη για βιασμούς κατ΄ εξακολούθηση, ακούσια απαγωγή με σκοπό την εξώγαμη 
συνουσία κατ’ εξακολούθηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, παράνομη οπλοκατοχή και διάθεση 
σε ανηλίκους ναρκωτικών ουσιών ώστε να προκαλέσει την κάμψη της αντίστασής τους και την 
διευκόλυνση της ακολασίας.  

Συρροή εγκλημάτων. 
Ομαδικός βιασμός 

ΟΛΟΙ 

14. 

Βούλευμα 
Συμβουλίου 
Πλημμελειοδ
ικών Βόλου 
9/2000 

2000  327 ΠΚ  

Δεν καταλύεται ο χαρακτήρας αδικήματος της ακούσιας απαγωγής από ενδεχόμενη συναίνεση της 
γυναίκας. Δεν απαιτείται χρήση βίας. Αρκεί και ενδεχόμενος δόλος. Το δικαίωμα υποβολής 
εγκλήσεως εξακολουθεί να διατηρείται, ακόμα και αν η παθούσα δηλώσει στο αστυνομικό τμήμα ότι 
"ουδέν επιθυμεί" και η δήλωσή της αυτή καταχωρηθεί στο βιβλίο συμβάντων.  

Συναίνεση της 
παθούσας 

ΟΛΟΙ 

15. 

Βούλευμα 
ΣυμβΠλημΚ
ατερίνης 
9/2000 

2000 327 ΠΚ 
338 παρ. 1 
και 2, 
372 ΠΚ 

Εκτέλεση από κοινού εγκλημάτων της ακούσιας απαγωγής, της κατάχρησης σε ασέλγεια και της 
κλοπής  

Συρροή εγκλημάτων ΟΛΟΙ 
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16. 

Βούλευμα 
ΣυμβΠλημΑθ
ήνας 
753/2000 

2000 327 ΠΚ ν. 1975/1991 

Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος του βιασμού. Διάκριση του βιασμού σε ομαδικό και τελούμενο κατά 
συναυτουργία. Στοιχειοθέτηση του αδικήματος της ακούσιας απαγωγής. Παραπομπή για ομαδικό 
βιασμό κατ` εξακολούθηση, ακούσια απαγωγή από κοινού με σκοπό την ακολασία και παράβαση 
του ν. 1975/1991 του κατηγορουμένου, ο οποίος, μαζί με άλλο άγνωστο δράστη, βίασαν την 
παθούσα κατ` εξακολούθηση, κατακρατώντας την παράνομα σε δωμάτιο ξενοδοχείου, ενώ είχε 
εισέλθει στην Ελλάδα παράνομα.  

Συρροή εγκλημάτων ΟΛΟΙ 

17. 
ΑΠ σε 
συμβούλιο 
131/1995 

1995 327 ΠΚ  
Απαλλαγή με βούλευμα από τις κατηγορίες για απαγωγή απόπειρες βιασμού, εξύβριση, απειλή 
απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοφορία. Αναιτιολόγητο και αναιρετέο το βούλευμα ως 
προς την κατηγορία για παράνομη οπλοφορία, για την οποία δεν διαλαμβάνει καμμία σκέψη. 

Μετατροπή ακούσιας 
απαγωγής σε εκούσια 

ΟΛΟΙ 

18. 

Βούλευμα 
Πλημ 
Αθηνών 
1323/1995 

1995 327 ΠΚ  

Αν η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας της παθούσας, ως αναγκαίο μέσο για την τέλεση του 
βιασμού ή της απόπειρας αυτού, υπερβεί από άποψη χρόνο την τέλεση του βιασμού ή της 
απόπειρας αυτού, τότε πρόκειται για αληθή συρροή δύο εγκλημάτων. Παραπομπή των 
κατηγορουμένων για τις πράξεις του βιασμού και της απόπειρας βιασμού κατά συρροή και της 
ακούσιας απαγωγής με σκοπό την ακολασία κατά συρροή, καθόσον αυτοί και παρά τη δηλωμένη 
αντίθετη θέληση των δυο παθουσών ανηλίκων, παρεμπόδισαν την έξοδό τους από διαμέρισμα επί 
δεκαήμερο με σκοπό ακολασίας και τις εξανάγκασαν σε εξώγαμη συνουσία με την απειλή ότι θα τις 
σκοτώσουν. 

Η συναίνεση της 
ανήλικης. ‘Εννοια. 

ΟΛΟΙ 

ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΠΑΓΩΓΗ 

19. 
Εφετείο 
Πατρών 
576/2005 

2005 328 ΠΚ  
Αγωγή μητέρας για προσβολή προσωπικότητας της ανήλικης κόρης της η οποία είχε απαχθεί με τη 
θέλησή της. 

Αστική αποζημίωση ΟΛΟΙ 

20. 
Βούλευμα 
ΣυμβΠλημΧ
αλ 71/1999 

1999 328 ΠΚ  Εκούσια απαγωγή και παύση της ποινικής δίωξης μετά από επελθόντα γάμο. 
Η σημασία του γάμου 
στην εκούσια απαγωγή 

ΟΛΟΙ 

21. 
Βούλευμα 
ΣυμβΠλημΧ
αλ, 65/1994 

1994 328 ΠΚ  
Πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη για εκούσια απαγωγή με σκοπό το γάμο, γιατί έχει 
τελεστεί ο γάμος τον οποίο αυτή σκόπευε. Αναστολή της ποινικής δίωξης μέχρι την ακύρωση του 
γάμου με αμετάκλητη απόφαση. 

Η σημασία του γάμου 
στην εκούσια απαγωγή 

ΟΛΟΙ 

22. 
ΑΠ 
1664/1990 

1990 328 ΠΚ 
339 §1 εδ. γ' 
ΠΚ, 98 ΠΚ 

Αποπλάνηση ανήλικης και έννοια ασελγούς πράξης. Πότε υπάρχει κατ' εξακολούθηση έγκλημα. 
Εκούσια απαγωγή και στοιχεία της. Σωστά καταδικάσθηκε για την τελευταία κατηγορούμενος, που 
απήγαγε ανήλικη, με τη θέλησή της, και ενέργησε κατ' επανάληψη μαζί της ασελγείς πράξεις. 

Η σημασία της 
συναίνεσης της 
ανηλίκου 

ΟΛΟΙ 

23. ΑΠ 226/1987 1987 328 ΠΚ  
Αναιρείται, ελλείψει αιτιολογίας, απόφαση για εκούσια απαγωγή (328 ΠΚ), γιατί δεν αναφέρει αν ο 
κατηγορούμενος γνώριζε την ανηλικότητα της απαχθείσας, αν και αυτός απολογούμενος είπε ότι 
από την ίδια είχε πληροφορηθεί ότι ήταν 18 ετών. 

Η σημασία της ηλικίας ΟΛΟΙ 

ΑΠΑΤΗΛΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΟΥΣΙΑΣ 

24. ΑΠ 334/1979 1979 341 ΠΚ  Απατηλή επίτευξη συνουσίας. Ο δράστης προσποιήθηκε ότι ήταν ο σύζυγος του θύματος.  ΟΛΟΙ 

25. 
Βούλευμα 
ΠλημΠατρ 
89/1951 

1951 341 ΠΚ  Επίτευξη συνουσίας, με ψεύτικη υπόσχεση γάμου  ΟΛΟΙ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ  ΕΓΚΥΟΥ 
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26. 
Πολ.Πρωτ.Θ
εσ/νίκης 
11111/2009 

2009 359 ΠΚ  
Καταβολή διατροφής σε περίπτωση αδυναμίας της μητέρας να διατρέψει το τέκνο και πριν την 
αναγνώρισή του από τον πατέρα. 

Το δικαίωμα της 
διατροφής 

ΟΛΟΙ 

27. ΑΠ 588/1995 1995 359 ΠΚ  Ψευδορκία για εγκατάλειψη εγκύου 
Η χρησιμοποίηση του 
εγκλήματος της 
εγκατάλειψης εγκύου 

ΟΛΟΙ 

28. ΑΠ 133/1994 1994 359 ΠΚ  

Εγκατάλειψη εγκύου. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας σε καταδικαστική 
απόφαση για εγκατάλειψη εγκύου, καθώς δεν διελήφθη στην απόφαση το εάν είχε  τη δυνατότητα  ο 
καταδικασθείς  να παράσχει την έγκυο, που εγκατέλειψε, την αναγκαία  οικονομική και ηθική 
βοήθεια. 

Η έννοια της 
οικονομικής και ηθικής 
βοήθειας  προς την 
έγκυο 

ΟΛΟΙ 

29. ΑΠ 106/1994 1994 359 ΠΚ  Εγκατάλειψη εγκύου, ηθική και ψυχική συμπαράσταση 

Συνέχεια της υπόθεσης 
για την οποία εκδόθηκε 
η απόφαση ΑναθΔικ 
269/1993 

ΟΛΟΙ 

30. 
ΑναθΔικ 
269/1993 

1993 359 ΠΚ  Εγκατάλειψη εγκύου, ηθική και ψυχική συμπαράσταση 
Έννοια της 
συμπαράστασης 

ΟΛΟΙ 

31. 
ΑΠ 
1836/1993 

1993 359 ΠΚ  Εγκατάλειψη εγκύου. Οικονομική αδυναμία της εγκυμονούσης 
Κριτήρια οικονομικής 
αδυναμίας της 
εγκυμονούσης  

ΟΛΟΙ 

32. 
Στρατοδικείο 
Αθηνών 
1794/1993 

1993 359 ΠΚ  Εγκατάλειψη ανήλικης εγκύου Η ανήλικη έγκυος ΟΛΟΙ 

33. 
AΠ  
577/1992 

1992 359 ΠΚ  

Καταδικαστική απόφαση για το αδίκημα της εγκατάλειψης εγκύου. Καμμιά αναφορά σ` αυτή ως 
προς το από που προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος και ήδη αναιρεσείων, είχε δυνατότητα παροχής 
βοηθείας, οικονομικής ή ηθικής, στην εγκαταλειφθείσα έγκυο. Αναίρεση της απόφασης λόγω 
έλλειψης νόμιμης βάσης. 

Έννοια της 
συμπαράστασης 

ΟΛΟΙ 

34. 
Εφετείο 
Ναυπλίου 
483/1990 

1990 359 ΠΚ  Εγκατάλειψη εγκύου 
Έννοια της 
συμπαράστασης 

ΟΛΟΙ 

35. ΑΠ 948/1987 1987 359 ΠΚ  

Εγκατάλειψη εγκύου τελεσθείσα δια παραλείψεως. Το έγκλημα αυτό της εγκατάλειψης εγκύου που 
τελείται δια παραλείψεως της οφειλόμενης από τον δράστη προς την παθούσα υλικής και ηθικής 
συμπαράστασης είναι τετελεσμένο από τη στιγμή της εγκατάλειψης και διαρκεί όσο χρόνο  η έγκυος 
αδυνατεί να μεριμνήσει για τον εαυτό της και έχει ανάγκη βοήθειας 

Έννοια της 
συμπαράστασης 

ΟΛΟΙ 

36. 
ΑΠ 
1173/1986 

1986 359 ΠΚ  

Εγκατάλειψη εγκύου σε απορία, ήτοι σε κατάσταση που αυτή στερείται των αναγκαίων για τη 
συντήρησή της οικονομικών μέσων και η οποία συγχρόνως αδυνατεί λόγω της καταστάσεως της 
εγκυμοσύνης ή του τοκετού να εργαστεί και να κερδίσει τα αναγκαία για την ζωή της. Προϋπόθεση 
για το αξιόποινο της εγκαταλείψεως είναι η πραγματική δυνατότητα του υπαιτίου να παράσχει τέτοια 
οικονομική βοήθεια 

Έννοια της 
συμπαράστασης 

ΟΛΟΙ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΡΝΗΣ 

37. ΑΠ 9/2007 2007 350 ΠΚ  
Συρροή μαστροπείας κατ΄επάγγελμα και από κερδοσκοπία με το έγκλημα της εκεμτάλλευσης 
πόρνης. 

Συρροή εγκλημάτων ΟΛΟΙ 
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38. 

Βούλευμα 
ΣυμβΠλημ 
Πειρ 
1125/2003 

2003 350 ΠΚ  
Συρροή ανθρωποκτονίας από πρόθεση, θανατηφόρου σωματικής βλάβης, μαστρωπείας, 
εκμετάλλευσης πόρνης, οπλοκατοχής και οπλοχρησίας. 

Ανθρωποκτονία πόρνης ΟΛΟΙ 

39. ΑΠ 428/2001 2001 350 ΠΚ  Εκμετάλλευση πόρνης. Καταδίκη του κατηγορούμενου ο οποίος διαβίωνε από τα πορνικά κέρδη 
Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα του 
εγκλήματος του 350 ΠΚ 

ΟΛΟΙ 

40. 
ΑΠ 246/ 
1993 

1993 350 ΠΚ  
Οι παροχές από πορνικά κέρδη καθημερινά επαναλαμβανόμενες για ορισμένο χρονικό διάστημα 
συνιστούν μία πράξη διαρκούς εγκλήματος και όχι κατ΄εξακολούθηση έγκλημα 

Οι παροχές από τα 
πορνικά κέρδη 

ΟΛΟΙ 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 

41. 

Πολυμελές 
Πρωτοδικείο 
Χανίων 
226/2009 

2009 304 ΠΚ 59 ΠΚ 

Περιπτώσεις επιτρεπόμενης διακοπής της κύησης. Οποιαδήποτε παρακώλυση να αποφασίσει 
ελεύθερα η έγκυος, αν θα συνεχίσει ή θα διακόψει την κύηση συνιστά προσβολή της 
προσωπικότητάς της. Υπαίτια παράλειψη του γιατρού να ενημερώσει την έγκυο ότι υπάρχει σοβαρή 
ανωμαλία του εμβρύου. Γέννηση παθολογικού νεογνού κατ΄αρ. 304 Π.Κ. Στην περίπτωση αυτή τόσο 
η έγκυος όσο και ο σύζυγός της δικαιούνται αποζημίωσης λόγω προσβολής προσωπικότητας 
κατ΄άρθρο 59 

Γέννηση παθολογικού 
εμβρύου 

ΟΛΟΙ 

42. 
Εφετείο 
Λάρισας 
544/2007 

2007 304 ΠΚ  

Προϋποθέσεις επιτρεπτής διακοπής της εγκυμοσύνης. Η παρακώλυση της επιλογής ή μη της 
μητρότητας συνιστά παράνομη προσβολή της προσωπικότητας των συζύγων. Μη επέλευση της ως 
άνω προσβολής, ακόμη και αν οι εναγόμενοι ιατροί δεν παρέλειπαν υπαίτια να γνωστοποιήσουν 
έγκαιρα στους γονείς ότι το έμβρυο παρουσίαζε ανωμαλία, αυτοί δε θα είχαν το νόμιμο δικαίωμα να 
προχωρήσουν στη διακοπή της κύησης 

Το δικαίωμα της 
αυτοδιάθεσης της 
μητέρας 

ΟΛΟΙ 

43. 
ΑΠ 
1845/2006 

2006 304 ΠΚ  

Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης. 
Ιατρικά ενδεδειγμένη διακοπή της κυήσεως για λόγους ευγονικής, εξαιτίας του ότι υπήρχε σοβαρή 
πιθανότητα βαρύτατων συγγενών ανωμαλιών του κυοφορούμενου συνεπεία προηγηθεισών 
ακτινογραφιών εις την έγκυο, δεδεομένου ότι δεν αναφέρονται στην απόφαση με σαφήνεια και 
πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα προκύψαντα από την αποδεικτική διαδικασία πραγματικά 
περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η απορριπτική κρίση του δικαστηρίου επί του ως άνω 
ισχυρισμού. 

Ευγονική ΟΛΟΙ 

44. 
Εφετείο 
Αθήνας 
5152/2002 

2002 304 ΠΚ  
Η παράλειψη ιατρού να διακόψει την κύηση με αποτέλεσμα να γεννηθεί μη αρτιμελές τέκνο δεν 
συνιστά στην προκειμένη περίπτωση αδικοπραξία. 

Η ευθύνη του ιατρού ΟΛΟΙ 

45. 
ΜΟΔ Καβ 
15/2002 

2002 304 ΠΚ  

Καταδίκη ιατρού για ανεπίτρεπτη διακοπή της εγκυμοσύνης, η οποία συνέβη στο ιδιωτικό του 
ιατρείο χωρίς τα κατάλληλα μέσα και όχι σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα και χωρίς να 
προηγηθούν οι αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις με αποτέλεσμα την πρόκληση θανάτου της εγκύου. 
Καταδίκη του αναισθησιολόγου για άμεση συνδρομή.  

Η ευθύνη του ιατρού ΟΛΟΙ 

46. 

Βούλευμα 
ΣυμβΠλημμΑ
θήνας 
3481/1996 

1996 304 ΠΚ  

Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης πριν συμπληρωθούν οι 14 εβδομάδες κύησης. Αν η έγκυος είναι 
ανήλικη, η συναίνεσή της είναι έγκυρη και δεσμευτική αν συναινεί ένας γονέας, και αυτή δεν είναι 
αποτέλεσμα εξαναγκασμού για την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης. Στην τελευταία περίπτωση ο 
ιατρός υπέχει ποινική ευθύνη αν γνώριζε τον υφιαστάμενο εξαναγκασμό της εγκύου. 
 

Η συναίνεση της 
ανήλικης εγκύου 

ΟΛΟΙ 
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ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ 

47. 
ΑΠ 
1196/2011 

2011   Ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης από τον πατέρα της Ανήλικο θύμα ΟΛΟΙ 

48. 

Aναφορά 
Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκ
ης 1/2009 

2009 
Ν 
3500/2
006 

 
Ενδοοικογενειακή βία. Παροχή οδηγιών προς τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης για την τήρηση ειδικού αρχείου ενδοοικογενειακής βίας. 

Αρχείο 
ενδοοικογενειακής βίας 
στην Εισαγγελεία. 
Παραπομπή δραστών 
στο ΕΚΚΑ. 

ΟΛΟΙ 

49. 

Απόφαση 
Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών 
Σύρου 
16/2009 

2009 
Ν 
3500/2
006 

εδ. γ` 
άρθρου 
1532 ΑΚ, 
1511 ΑΚ 

Απόφαση αφαίρεσης γονικής μέριμνας για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση ανηλίκου τέκνου 
Σωματική και 
ψυχολογική 
κακοποίηση ανήλικου 

ΟΛΟΙ 

50 
ΕΣΡ 
434/2009 

2009 
Ν 
3500/2
006 

 
Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ασχολήθηκε με τηλεοπτική εκπομπή στην οποία κατέθεσαν 
τις μαρτυρίες τους μητέρα και κόρη, θύματα ενδοοικογενειακής βίας. 

  

51. 
Βούλ. Συμβ 
ΠλημΠειραιά 
94/2008 

2008 

6 παρ. 
2 Ν 
3500/2
006 

310 παρ.3-2, 
308 ΠΚ 

Παραπομπή συζύγου για σωματική βλάβη σε βάρος της συζύγου η οποία ήταν δυνατόν να 
προκαλέσει στο θύμα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη. 

Κλασικό παράδειγμα 
ενδοοικογενειακής βίας 

ΟΛΟΙ 

52. 

Βούλευμα 
ΣυμβΠλημμ
Πρεβ 
58/2000 

2000 344 ΠΚ  

Δήλωση της παθούσας, εις βάρος της οποίας τελέσθηκαν τα ανωτέρω εγκλήματα από τον πατέρα 
της, ότι δεν επιθυμεί την δίωξή του για το κε των διωκομένων αδικημάτων του βιασμού 
κατ΄εξακολούθησης, αφού η δημοσιότητα που προκαλείτο από την ακροαματική διαδικασία θα είχε 
ως συνέπεια τον σοβαρό ψυχικό τραυματισμό της. Αποδοχή της παραπάνω δηλώσεως και οριστική 
παύση της ποινικής διώξεως για το έγκλημα του βιασμού. Παραπομπή του κατηγορουμένου για το 
έγκλημα της αιμομιξίας. 

Αιμομιξία ΟΛΟΙ 

53 

Βούλευμα 
ΣυμβΠλημμ 
Ρεθύμνου 
9/2000 

2000 

322 
παρ. 1, 
327 
παρ. 1, 
336 
παρ. 1 
ΠΚ 

 
Από κοινού βιασμός κατ’ εξακολούθηση και συναφές κακούργημα της αρπαγής από κοινού, καθώς 
και των συναφών κακουργημάτων της ακούσιας απαγωγής με σκοπό την ακολασία 

 ΟΛΟΙ 

ΒΙΑΣΜΟΣ 

54. ΑΠ 754/2012 2012 336 ΠΚ  

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη κατηγορούμενου ιατρού για βιασμό. Απόρριψη του αυτοτελούς 
ισχυρισμού του κατηγορουμένου για την αναγνώριση της ελαφρυντικής περίστασης που στηρίζεται 
στο λευκό ποινικό του μητρώο, ως κατ' ουσίαν αβάσιμος, καθ' όσον μόνο το λευκό ποινικό μητρώο 
δεν αποδεικνύει τον πρότερο έντιμο βίο του, αφού μέχρι την τέλεση της πράξης για την οποία 
καταδικάσθηκε είχε προβεί σε παρόμοιες συμπεριφορές σε βάρος δύο άλλων γυναικών. 

Βιασμός εγκύου 
ασθενούς από ιατρό  

ΟΛΟΙ 

55. ΑΠ 207/2011 2011 336 ΠΚ  

Μαστροπεία - Κατ' εξακολούθηση έγκλημα - Παραγραφή -. Αναιρείται το προσβαλλόμενο 
παραπεμπτικό βούλευμα ως προς κάποιες από τις μερικότερες πράξεις του εγκλήματος της 
μαστροπείας κατ' εξακολούθηση. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι αυτές υπέπεσαν σε παραγραφή, 
εφόσον από τον χρόνο τέλεσής τους έχει παρέλθει πενταετία χωρίς να μεσολαβήσει κάποιος λόγος 
αναστολής της παραγραφής. Επιπλέον η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε νομότυπα, 

Συρροή εγκλημάτων ΟΛΟΙ 
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εμπρόθεσμα και περιέχει παραδεκτούς λόγους αναίρεσης. 

56. ΑΠ 358/2011 2011 336 ΠΚ  Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για βιασμό κατ' εξακολούθηση. 
Βιασμός 
κατ΄εξακολούθηση 

ΟΛΟΙ 

57. ΑΠ 925/2011 2011 336 ΠΚ  

Ο ομαδικός βιασμός συνιστά ειδική παραλλαγμένη μορφή βιασμού, για την οποία προβλέπεται 
αυστηρότερη ποινή. Αντιδιαστέλλεται από τον κοινό βιασμό και την συμμετοχή σε αυτόν και 
υφίσταται όταν δύο ή πλείονες τελούν εις βάρος του θύματος την γενετήσια πράξη, ταυτόχρονα ή 
διαδοχικά, αλλά σε συνεχόμενο χρόνο, και καθένας ενεργεί για τον εαυτό του για τους ιδικούς του 
σεξουαλικούς ηδονιστικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από την προηγηθείσα συμπεριφορά του άλλου 
υπαιτίου, ο οποίος ενεργεί και αυτός ατομικά για τους ίδιους σκοπούς, προσβάλλοντας αυτοτελώς 
την γενετήσια ελευθερία του θύματος, χωρίς να απαιτείται και η από όλους, από κοινού, άσκηση της 
παρανόμου βίας. 

Ομαδικός βιασμός ΟΛΟΙ 

58. ΑΠ 924/2011 2011 336 ΠΚ  

Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή κατηγορούμενου για βιασμό κατ’ εξακολούθηση. Το έγκλημα 
του βιασμού είναι έγκλημα πολύπρακτο, διότι η αντικειμενική του υπόσταση συγκροτείται από δύο 
μερικότερες πράξεις δηλαδή, αφενός της πράξης του εξαναγκασμού με τη χρήση σωματικής βίας ή 
απειλής και αφετέρου της πράξης της συνουσίας και υπαλλακτικώς μεικτό αφού μπορεί να 
πραγματωθεί κατά δύο τρόπους, με την χρήση σωματικής βίας και με την χρήση απειλής σπουδαίου 
και αμέσου κινδύνου. Αν χρησιμοποιηθούν και οι δύο τρόποι, που δεν συνιστούν αυτοτελείς 
εγκληματικές πράξεις αλλά αποτελούν απλώς εκφάνσεις μιας και της αυτής εγκληματικής δράσης, 
κρίνεται ως ένα μόνο έγκλημα.  

Βιασμός 
κατ΄εξακολούθηση 

ΟΛΟΙ 

59. 
ΑΠ 
1244/2011 

2011 336 ΠΚ  

Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για βιασμό και ασέλγεια κατά συρροή. Δεν ήταν 
αναγκαίο για την πληρότητα της αιτιολογίας (ως προς την πράξη του βιασμού) να αναφέρεται ότι οι 
δυνάμεις του κατηγορουμένου - αναιρεσείοντος αποτέλεσαν φυσική δύναμη που δεν μπορούσε να 
απωθηθεί από τις παθούσες ούτε ότι οι τελευταίες αντιστάθηκαν ενεργά, αρκεί δε το ότι η συνουσία 
ή άλλη ασελγής πράξη τελείται παρά την αντίθετη βούληση της παθούσας, που εξωτερικεύθηκε και 
έγινε εμφανής στο δράστη με οποιονδήποτε τρόπο αντίδρασής της. 

Η αντίδραση του 
θύματος 

ΟΛΟΙ 

60. 
ΑΠ 
1702/2011 

2011 336 ΠΚ  

Καταδίκη για βιασμό και αποπλάνηση παιδιού μικρότερου των 10 ετών. Ο κατηγορούμενος 
ισχυρίστηκε ότι η προσβαλλομένη απόφαση δεν περιέχει την απαιτούμενη ειδική και 
εμπεριστατωμένη αιτιολογία, γιατί δεν εκθέτει με πληρότητα και σαφήνεια τα πραγματικά 
περιστατικά που να θεμελιώνουν πλήρως όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής και υποκειμενικής 
υπόστασης του αδικήματος και κυρίως τα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν την 
πλειοψηφούσαν γνώμη του Δικαστηρίου να δεχθεί συγκεκριμένο χρόνο τέλεσης της πράξης. Ο 
ισχυρισμός αυτός δεν συνιστά σαφή και ορισμένο λόγο αναίρεσης, αντίθετα πλήττει την ανέλεγκτη 
κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Είναι απαράδεκτη υπό κρίση αίτηση αναίρεσης. 

Βιασμός και 
αποπλάνηση ανηλίκου 
παιδιού κάτω των 10 
ετών 

ΟΛΟΙ 

61. 
ΑΠ 
1972/2010 

2010 336 ΠΚ  

Απορρίπτεται εν μέρει η έφεση του εκζητουμένου κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών 
σχετικά με την έκδοση του εκκαλούντος ύστερα από αίτηση των δικαστικών αρχών του Καναδά. 
Ειδικότερα, ως προς την αποδιδόμενη σ' αυτόν πράξη της σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος ανηλίκου 
κάτω των 16 ετών, έγινε δεκτό ότι συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση του 
εκκαλούντος, ήτοι πρόκειται για πράξη για την οποία επιτρέπεται η έκδοση σύμφωνα με την 
ισχύουσα μεταξύ των κρατών συνθήκη, ενώ από τα διαλαμβανόμενα στη δικογραφία έγγραφα 
αποδεικνύεται η ταυτότητα του προσώπου του εκκαλούντος με αυτό του ειδικευόμενου ιατρού, ο 
οποίος εισήλθε στο δωμάτιο του Νοσοκομείου Παίδων όπου νοσηλευόταν ο ανήλικος και προέβη 
στην ανωτέρω πράξη για την οποία κατηγορείται και για την οποία προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις. 
Αντίθετα, γίνεται δεκτή η έφεση του εκζητουμένου αναφορικά με την πράξη της σεξουαλικής 
παρενόχλησης ανηλίκου, διότι, ενόψει του ότι ο ανήλικος ήταν κάτω των 16 - όχι όμως και κάτω των 

Βιασμός ανηλίκου κάτω 
των 16 ετών 

ΟΛΟΙ 
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15 -, η συμπεριφορά του εκκαλούντος δεν καθίσταται αξιόποινη κατά τους ελληνικούς ποινικούς 
νόμους και συγκεκριμένα δεν συνιστά αποπλάνηση ανηλίκου, ενώ, τέλος, δεν προβλέπεται στην 
οικεία συνθήκη δυνατότητα έκδοσης για την εν λόγω πράξη.  

62. 
ΑΠ 
1862/2010 

2010 336 ΠΚ  

Είναι επαρκώς αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για βιασμό. Το 
δικαστήριο δέχτηκε ότι ο κατηγορούμενος κατέλαβε την παθούσα κοιμώμενη και αφενός 
χρησιμοποιώντας τις υπέρτερες σωματικές του δυνάμεις και αφετέρου ασκώντας σωματική βία με 
χτυπήματα και απειλές, έκαμψε την αντίστασή της και ήλθε σε κατά φύση συνουσία μαζί της. 

Βιασμός κοιμώμενου 
θύματος 

ΟΛΟΙ 

63. 
ΑΠ 
1174/2010 

2010 336 ΠΚ  

Είναι ορθή και αιτιολογημένη η παραπομπή στο δικαστήριο για την πράξη της κατάχρησης σε 
ασέλγεια, του κατηγορούμενου. Το δικαστήριο εκτίμησε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι αυτός, 
εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η παθούσα δεν μπορούσε να εκτιμήσει και να κατανοήσει τη 
σπουδαιότητα της σε βάρος της ενεργούμενης γενετήσιας προσβολής εξαιτίας της κατανάλωσης 
οινοπνευματωδών ποτών, ήλθε σε εξώγαμη συνουσία μαζί της, ικανοποιώντας έτσι τη γενετήσια 
ορμή του. 

Βιασμός θύματος το 
οποίο βρίσκεται υπό 
την επήρεια 
οινοπνευματωδών 
ποτών 

ΟΛΟΙ 

64 
ΑΠ 
1073/2010 

2010 336 ΠΚ  

Αναιρείται η απόφαση με την οποία καταδικάστηκε για συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδή 
καταμήνυση η κατηγορούμενη, που αναγνώρισε τον πολιτικώς ενάγοντα, μέλος του πληρώματος 
πλοίου, ως έναν από τους δράστες βιασμών εις βάρος της. Στην απόφαση δεν παρατίθενται 
πραγματικά περιστατικά, που να αιτιολογούν ότι η κατηγορούμενη τελούσε σε γνώση του ψεύδους 
της κατάθεσής της. Η αιτιολογία αυτή ήταν απαραίτητη καθόσον δεν προκύπτει από τις παραδοχές 
της απόφασης κάποιος ιδιαίτερος λόγος, ο οποίος οδήγησε την αναιρεσείουσα να καταγγείλει τον 
πολιτικώς ενάγοντα ως δράστη του σε βάρος της βιασμού. 

Βιασμός και 
συκοφαντική 
δυσφήμιση 

ΟΛΟΙ 

65. ΑΠ 205/2010 2010 336 ΠΚ  
Το έγκλημα του βιασμού είναι τετελεσμένο (και όχι σε απόπειρα) οσάκις το θύμα, λόγω του 
αιφνιδιασμού ή άλλων περιστάσεων, θεώρησε εύλογα ανέφικτη ή μάταιη την αντίσταση, και δεν 
αντιστάθηκε καθόλου στην σωματική βία του δράστη. 

Η έννοια της 
αντίστασης του θύματος 

ΟΛΟΙ 

66. ΑΠ 748/2009 2009 336 ΠΚ  

Απόπειρα βιασμού. Απλή συνέργεια σε βιασμό και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. 
Αθωωτική απόφαση του ΜΟΔ. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αίτηση αποζημίωσης 
προσωρινά κρατηθέντος και μετέπειτα αθωωθέντος. Απόρριψη αιτήσεως. Αναίρεση Εισαγγελέως 
ΑΠ. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καθ΄ ύλην αναρμοδιότητα. Αναιρεί 
την υπ΄ αριθμ.  319/2008 απορριπτική της αιτήσεως αποζημιώσεως απόφαση των τακτικών 
δικαστών του ΜΟΔ αφ΄ ενός διότι η απόφαση περιέχει ασάφεια και αντίφαση αφού δέχεται ότι ο 
αιτών με τη συμπεριφορά του έγινε από πρόθεση παραίτιος της προσωρινής κρατήσεώς του, ενώ 
ταυτόχρονα δέχεται ότι στο πρόσωπό του υφίστατο αμελής συμπεριφορά και αφ΄ ετέρου διότι η 
αίτηση εκδικάστηκε από καθ΄ ύλην  αναρμόδιο Δικαστήριο. Αρμόδιο Δικαστήριο, εν όψει του ότι η 
σύνοδος του ΜΟΔ  είχε λήξει, ήταν το Τριμελές Εφετείο.  

Απόπειρα βιασμού. 
Αποζημίωση 
αθωωθέντος δράστη 
βιασμού. 

ΟΛΟΙ 

ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ 

67. 
ΑΠ 
1237/2011 

2011 351 ΠΚ  

Είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη του κατηγορούμενου για τα αδικήματα της εγκληματικής 
οργάνωσης, σωματεμπορίας από κοινού και κατ' επάγγελμα, παράνομης κατοχής όπλων και 
πυρομαχικών, παράνομης κατοχής κυνηγετικού όπλου και χρήση πλαστών εγγράφων. Ειδικότερα 
αυτός, ενεργώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα με πρόθεση και με κοινή απόφαση και δόλο, 
εντόπιζαν στην αλλοδαπή γυναίκες, και στη συνέχεια με σκοπό να τις μεταφέρουν στην Ελλάδα και 
να προβούν στη γενετήσια εκμετάλλευση τους, με απατηλές υποσχέσεις, τις έπειθε να έλθουν στην 
Ελλάδα, περνώντας λαθραία με τη βοήθεια άλλων άγνωστων προσώπων. Στη συνέχεια τους 
αφαιρούσαν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, τις κατακρατούσαν παράνομα, εκμεταλλευόμενοι δε και 
την ευάλωτη θέση τους και κυρίως το ότι ήταν αλλοδαπές, την κακή οικονομική τους κατάσταση και 
την αδυναμία τους να βρουν ευχερώς άλλη εργασία και τις εξέδιδαν. Παρακρατούσαν δε τη αμοιβή 
από κάθε συνάντηση και έτσι προέβαιναν στην γενετήσια εκμετάλλευση τους, αποκομίζοντας 

Συρροή εγκλημάτων ΟΛΟΙ 
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σημαντικά οικονομικά οφέλη σε βάρος τους. 

68. ΑΠ 854/2010 2010 351 ΠΚ  
Δυνατή τέλεση της σωματεμπορίας με περισσότερους από τους προβλεπόμενους τρόπους στην 
διάταξη του άρθρου 351, που μπορούν να εναλλαχθούν, αφού πρόκειται για υπαλλακτικώς μικτό 
έγκλημα. Αληθινή συρροή μεταξύ σωματεμπορίας - μαστροπείας  

Συρροή εγκλημάτων ΟΛΟΙ 

69. 
ΑΠ 
1027/2008 

2008 351 ΠΚ  

Μαστρωπεία κατ΄επάγγελμα, σωματεμπορία κατά συρροή και κατ΄εξακολούθηση και απλή 
συνέργεια σε αυτή. Σωματεμπορία με την παρακίνηση από τον κατηγορούμενο γυναίκας για την 
γενετήσια εμετάλλευσή της, χωρίς να απαιτείται στη συνέχεια να εκπορνεύθηκε πράγματι, ούτε το 
πρόσωπο, στο οποίο ο δράστης του εγκλήματος παρέδωσε την παθούσα να διαπράξει το έγκλημα 
της μαστρωπείας. 

Συρροή εγκλημάτων ΟΛΟΙ 

70. 
Εφετείο 
Θεσσαλ. 
1093/2008 

2008 351 ΠΚ  
Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση ακολασίας, σωματεμπορία και μαστρωπεία 
κατ΄επάγγελμα και συναυτουργία, ομαδικός βιασμός και βιασμός και απλή σωματική βλάβη κατά 
συναυτουργία. 

Συρροή εγκλημάτων ΟΛΟΙ 

ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΠΑΡΑ ΦΥΣΗ 

71. ΑΠ 785/2012 2012 
347 
Π.Κ 

 

Ως ασελγής πράξη στο έγκλημα του βιασμού, νοείται κάθε ασελγής ενέργεια που ανάγεται στη 
γενετήσια ζωή και προσβάλλει αντικειμενικά το κοινό αίσθημα της αιδούς και των ηθών (μεταξύ δε 
άλλων η παρά φύση ασέλγεια, η χρησιμοποίηση των γεννητικών οργάνων με σκοπό ηδονιστικό και 
άλλες παρόμοιες πράξεις που γίνονται με εξαναγκασμό) και συνιστούν σοβαρές προσβολές της 
γενετήσιας ελευθερίας, κατευθυνόμενες στην ικανοποίηση ή διέγερση της γενετήσιας επιθυμίας, 
διακρινόμενες από τη συνουσία κατά φύση που είναι η συνένωση των γεννητικών μορίων δύο 
ατόμων διαφορετικού φύλου.  

Έννοια ασελγούς 
πράξης 

ΟΛΟΙ 

72 ΑΠ 928/2012 2012 
347 
Π.Κ 

 

Καταδίκη του κατηγορούμενου για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση. Η πρόταση της 
απόλυτης ακυρότητας για πράξεις της προδικασίας πρέπει να γίνεται μέχρι την αμετάκλητη 
παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, διαφορετικά καλύπτεται, με αποτέλεσμα να μη 
μπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε αυτεπαγγέλτως. Ααρμόδιο για την κήρυξη ή μη της ακυρότητας είναι 
το δικαστικό συμβούλιο μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο.  

Ασέλγεια 
κατ΄εξακολούθηση 

ΟΛΟΙ 

73. ΑΠ 931/2012 2012 
347 
Π.Κ 

 

Καταδικαστική απόφαση για αποπλάνηση παιδιού κατ’ εξακολούθηση. Για την στοιχειοθέτηση του 
εγκλήματος αυτού απαιτείται η τέλεση ασελγούς, από οποιαδήποτε άποψη, πράξης με πρόσωπο 
νεότερο των δεκαπέντε ετών, η οποία αντικειμενικά μεν προσβάλλει το κοινό αίσθημα της αιδούς και 
την περί των ηθών κοινή αντίληψη, υποκειμενικά δε κατευθύνεται στην ικανοποίηση ή διέγερση της 
γενετήσιας ορμής και επιθυμίας του δράστη. Η συναίνεση του ανηλίκου ή η παρ' αυτού 
πρωτοβουλία ή και πρόκληση δεν έχει σημασία.  

Αποπλάνηση παιδιού 
κατ’ εξακολούθηση 

ΟΛΟΙ 

74. ΑΠ 207/2011 2011 
347 
Π.Κ 

 

Αναιρείται το προσβαλλόμενο παραπεμπτικό βούλευμα ως προς κάποιες από τις μερικότερες 
πράξεις του εγκλήματος της μαστροπείας κατ' εξακολούθηση. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι αυτές 
υπέπεσαν σε παραγραφή, εφόσον από τον χρόνο τέλεσής τους έχει παρέλθει πενταετία χωρίς να 
μεσολαβήσει κάποιος λόγος αναστολής της παραγραφής. Επιπλέον η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης 
ασκήθηκε νομότυπα, εμπρόθεσμα και περιέχει παραδεκτούς λόγους αναίρεσης 

Μαστροπεία  ΟΛΟΙ 

75. ΑΠ 358/2011 2011 
347 
Π.Κ 

 Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για βιασμό κατ' εξακολούθηση 
Βιασμός 
κατ΄εξακολούθηση 

ΟΛΟΙ 

76. ΑΠ 751/2011 2011 
347 
Π.Κ 

 
Βιασμός. Αποπλάνηση ανηλίκου κατώτερου των 10 ετών. Αληθής κατ΄ ιδέαν συρροή μεταξύ των 
ανωτέρω εγκλημάτων. Δεν απαιτείται συγκριτική στάθμιση και αξιολογική συσχέτιση κάθε 
αποδεικτικού μέσου. Το γεγονός ότι εξαίρονται ορισμένα από τα αποδεικτικά μέσα δεν σημαίνει ότι 

Αποπλάνηση ανηλίκου 
κάτω των 10 ετών 

ΟΛΟΙ 
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αγνοήθηκαν οι λοιπές αποδείξεις. Αξιολογήθηκαν όλες οι καταθέσεις μαρτύρων. Ορθό και 
αιτιολογημένο το βούλευμα.  

77. ΑΠ 840/2011 2011 
347 
Π.Κ 

άρθρο 170 
παρ. 2 του 
ΚΠΔ 

Αναιρείται λόγω απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας η καταδικαστική απόφαση για αποπλάνηση 
παιδιού. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του κατηγορούμενου να ακουστεί η ηχογραφημένη 
συνομιλία που έχει παράνομα ληφθεί μεταξύ του κατηγορουμένου και της παθούσας, χωρίς να 
αναφέρει ότι το παραπάνω παράνομα αποκτηθέν αποδεικτικό μέσο δεν είναι το μόνο αναγκαίο και 
πρόσφορο μέσο για την απόδειξη της αθωότητας του κατηγορουμένου, όπως αυτός ισχυρίζεται. Με 
τον τρόπο αυτό το δικαστήριο στέρησε τον αναιρεσείοντα από το δικαίωμα ακρόασης, το οποίο 
ρητά παρέχεται σ' αυτόν από το νόμο (άρθρο 170 παρ. 2 του ΚΠΔ). 

Αποπλάνηση ανηλίκου ΟΛΟΙ 

78. 
ΑΠ 
1022/2011 

2011 
347 
Π.Κ 

 

Η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, δεδομένου ότι στρέφεται κατά αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης, δεν αποτελεί ένδικο μέσο αλλά έκτακτη διαδικασία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι 
ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων, κατά τις οποίες ο αιτών δεν τέλεσε το έγκλημα του βιασμού, δεν 
μπορούν να αποτελέσουν νέα γεγονότα ή αποδείξεις, γιατί απλά είναι αντίθετες με αυτά που οι 
μάρτυρες κατέθεσαν στο δικαστήριο, χωρίς να είναι συμπληρωματικές ή τροποποιητικές σε 
αμφίβολα σημεία που δεν γνώριζαν οι δικαστές. 

Αποδεικτικό υλικό ΟΛΟΙ 

79. 
ΑΠ 
1244/2011 

2011 
347 
Π.Κ 

 

Είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για βιασμό και ασέλγεια κατά συρροή. 
Στην απόφαση παρατίθεται ότι οι παθούσες ανήλικες εξαναγκάσθηκαν να επιχειρήσουν και να 
ανεχθούν ασελγείς πράξεις από τον κατηγορούμενο και ότι ο κατηγορούμενος, για να εξαναγκάσει 
τις παθούσες σε συνουσία μαζί του ή να ανεχθούν ή να επιχειρήσουν ασελγείς πράξεις, 
χρησιμοποίησε τις υπέρτερες σωματικές δυνάμεις του. Δεν ήταν αναγκαίο για την πληρότητα της 
αιτιολογίας (ως προς την πράξη του βιασμού) να αναφέρεται ότι οι δυνάμεις του κατηγορουμένου - 
αναιρεσείοντος αποτέλεσαν φυσική δύναμη που δεν μπορούσε να απωθηθεί από τις παθούσες ούτε 
ότι οι τελευταίες αντιστάθηκαν ενεργά, αρκεί δε το ότι η συνουσία ή άλλη ασελγής πράξη τελείται 
παρά την αντίθετη βούληση της παθούσας, που εξωτερικεύθηκε και έγινε εμφανής στο δράστη με 
οποιονδήποτε τρόπο αντίδρασής της. 

Συρροή εγκλημάτων ΟΛΟΙ 

80. 
ΑΠ 
1529/2011 

2011 
347 
Π.Κ 

 

Ευθύνη γονέων ανηλίκου για παράνομες πράξεις εκείνου. Καθιερώνεται τεκμήριο μαχητό σε βάρος 
του γονέα (εποπτεύοντος) για την ύπαρξη πταίσματος του περί την άσκηση της εποπτείας, το μέτρο 
της οποίας εξαρτάται από το σύνολο των περιστάσεων και ιδίως την ηλικία, την ωριμότητα, τη 
μόρφωση, αλλά και την κατάσταση της υγείας (σωματικής και πνευματικής) εποπτεύοντος και 
επoπτευομένου. Το τεκμήριο αυτό μπορεί να ανατραπεί, εφόσον ο εποπτεύων γονέας επικαλεστεί, 
ότι άσκησε στη συγκεκριμένη περίπτωση την προσήκουσα εποπτεία ή ότι η ζημία παρά την άσκηση 
της προσήκουσας εποπτείας δεν μπορούσε να αποτραπεί. Περίπτ. ευθύνης γονέων για βιασμό που 
διέπραξε 17ετής σε βάρος 8ετούς 

 ΟΛΟΙ 

81 
ΑΠ 
1586/2011 

2011 
347 
Π.Κ 

 

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του κατηγορούμενου για κατάχρηση σε ασέλγεια κατ' 
εξακολούθηση. Αυτός, ενεργώντας με πρόθεση και εκμεταλλευόμενος του γεγονός ότι το παθών 
παρουσίαζε εκ γενετής νοητική υστέρηση και ότι λόγω της αδυναμίας αυτής δεν μπορούσε να 
αντιληφθεί τον κοινωνικό χαρακτήρα της εναντίον του πράξης με τα μέτρα σκέψης του φυσιολογικού 
ανθρώπου, ούτε να σχηματίσει, να εξωτερικεύσει ή να ενεργοποιήσει για την άμυνά του επαρκή 
βούληση αντίστασης, επανειλημμένα ενήργησε επ' αυτού παρά φύση ασέλγεια καθώς και κατ' 
επανάληψη ήρθε μαζί του σε παρά φύση συνουσία. 

Κατάχρηση σε ασέλγεια  ΟΛΟΙ 

82 ΑΠ 169/2010 2010 
347 
Π.Κ 

 

Για να υπάρχει απόπειρα βιασμού πρέπει να μην έχει πραγματωθεί ένα τουλάχιστον από τα 
στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, και να έχει υπάρξει έναρξη της σωματικής 
βίας, ή της απειλής σπουδαίου και άμεσου κινδύνου, προς το σκοπό του εξαναγκασμού άλλου σε 
εξώγαμη συνουσία ή ανοχή ή άλλη ασελγή πράξη, η οποία δεν πραγματώθηκε από περιστατικά 
τυχαία και ανεξάρτητα της βουλήσεως του υπαιτίου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως για έλλειψη 

Απόπειρα βιασμού. 
‘Εννοια 

ΟΛΟΙ 
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ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου κατά 
βουλεύματος που απέρριψε την έφεση του κατηγορουμένου για παραπομπή του στο Μικτό Ορκωτό 
Δικαστήριο για απόπειρα βιασμού και εξύβριση, καθόσον η συμπεριφορά του κατηγορουμένου 
ορθώς κρίθηκε ότι περιείχε αρχή εκτελέσεως σωματικής βίας για να εξαναγκασθεί η εγκαλούσα να 
υποστεί εξώγαμη συνουσία χωρίς τη θέλησή της και δεν αποτελούσε μόνο προσβολή της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας της παθούσας με άσεμνες χειρονομίες και προτάσεις, για ασελγείς πράξεις και ο 
κατηγορούμενος ενήργησε με πρόθεση να την βιάσει χωρίς να ολοκληρωθεί η πράξη του από 
εξωτερικά αίτια. 

83 ΑΠ 205/2010 2010 
347 
Π.Κ 

 
Το έγκλημα του βιασμού είναι τετελεσμένο (και όχι σε απόπειρα) οσάκις το θύμα, λόγω του 
αιφνιδιασμού ή άλλων περιστάσεων, θεώρησε εύλογα ανέφικτη ή μάταιη την αντίσταση, και δεν 
αντιστάθηκε καθόλου στην σωματική βία του δράστη. 

Βιασμός.  ΟΛΟΙ 

84 ΑΠ 266/2010 2010 
347 
Π.Κ 

 
Αποπλάνηση παιδιού κάτω των 10 ετών. Έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει έφεση Εισαγγελέως κατά 
καταδικαστικής αποφάσεως. Μη χείρων η θέση του κατηγορουμένου. Απορρίπτει αιτίαση. 

Αποπλάνηση παιδιού 
κάτω των 10 ετών 

ΟΛΟΙ 

85 ΑΠ 560/2010 2010 
347 
Π.Κ 

άρθρα 339 § 
1, 337 § 1 
και 353 § 2 
ΠΚ 

Διαφορά εγκλήματος πρόκλησης σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις από αυτό της αποπλάνησης 
παιδιών. Καταδικαστική απόφαση για αποπλάνηση παιδιών που είχαν συμπληρώσει το 10°, όχι, 
όμως, και το 13° έτος της ηλικίας τους, κατά συρροή. Η επισκόπηση και λήψη υπόψη 
φωτογραφικών αποτυπώσεων από βιντεοκασέτα που κατασχέθηκε δεν προσκρούει στο ν. 
2225/1994 "απόρρητο επικοινωνιών κ.λπ.". Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα 
από τη χρησιμοποίηση του ως άνω αποδεικτικού μέσου. 

Αποπλάνηση παιδιών. 
Χρήση βιντεοκασέτας 

ΟΛΟΙ 

86 ΑΠ 903/2010 2010 
347 
Π.Κ 

 Βούλευμα για κακουργηματική πράξη βιασμού και αποπλάνησης ανηλίκου νεώτερου των 10 ετών.  
Αποπλάνηση παιδιού 
κάτω των 10 ετών 

ΟΛΟΙ 

87 
ΑΠ 
1174/2010 

2010 
347 
Π.Κ 

 

Είναι ορθή και αιτιολογημένη η παραπομπή στο δικαστήριο για την πράξη της κατάχρησης σε 
ασέλγεια, του κατηγορούμενου. Το δικαστήριο εκτίμησε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι αυτός, 
εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η παθούσα δεν μπορούσε να εκτιμήσει και να κατανοήσει τη 
σπουδαιότητα της σε βάρος της ενεργούμενης γενετήσιας προσβολής εξαιτίας της κατανάλωσης 
οινοπνευματωδών ποτών, ήλθε σε εξώγαμη συνουσία μαζί της, ικανοποιώντας έτσι τη γενετήσια 
ορμή του 

Κατάχρηση σε ασέλγεια 
λόγω οινοπνευματωδών 
ποτών 

ΟΛΟΙ 

88 ΑΠ 779/2009 2009 
347 
Π.Κ 

339 ΠΚ 
Αποπλάνηση παιδιού νεότερου των 13 ετών. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και 
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 339 ΠΚ και απόλυτη 
ακυρότητα, που προκλήθηκε στο ακροατήριο, από την παράσταση της πολιτικής αγωγής. 

Αποπλάνηση παιδιού 
νεώτερου των 13 ετών 

ΟΛΟΙ 

89 
ΑΠ 
1680/2008 

2008 
347 
Π.Κ 

 

Ανήλικος που έχει συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας του όταν τέλεσε την πράξη και εισάγεται σε 
δίκη πριν τη συμπλήρωση του 18ου έτους. Το δικαστήριο αν κρίνει ότι είναι αναγκαίος ο ποινικός 
σωφρονισμός του, τον καταδικάζει σε περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων. Ορθή και 
αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη απόφαση που δέχθηκε ότι ο αναιρεσείων ανήλικος τέλεσε την 
πράξη του βιασμού κατά συναυτουργία και, αφού έκρινε ότι είναι αναγκαίος ο ποινικός 
σωφρονισμός του για να συγκρατηθεί από των τέλεση νέων αξιοποίνων πράξεων, τον καταδίκασε 
σε περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων. Η εξέταση μάρτυρα ευρισκόμενου σε 
διανοητική κατάσταση, ώστε να μην είναι σε θέση να παραστήσει τα γεγονότα όπως έχουν συμβεί, 
δεν συνιστά λόγο ακυρότητας καθόσον εξαρτάται από την κρίση του δικαστηρίου. Απορρίπτεται ως 
αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως του κατηγορουμένου περί παραβιάσεων των διατάξεων για μη 
δημοσιότητα στο ακροατήριο. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως του κατηγορουμένου 
για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω μη διορισμού διερμηνέα για την 
εξέτασή του επειδή δεν γνώριζε επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Απορρίπτεται ως στηριζόμενη σε 
εσφαλμένη προϋπόθεση η αιτίαση του αναιρεσείοντος ότι το δικάσαν δικαστήριο απέρριψε 

Δικονομικά προβλήματα 
χειρισμού της ηλικίας 

ΟΛΟΙ 
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αναιτιολόγητα το αίτημά του για αναστολή εκτελέσεως της ποινής που του επέβαλε, αφού ούτε 
αυτός ούτε ο συνήγορός του υπέβαλαν τέτοιο αίτημα. 

90 
ΑΠ 
1783/2008 

2008 
347 
Π.Κ 

 

Βιασμός κατ` εξακολούθηση, αποπλάνηση παιδιού και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Δεν 
συντρέχει έλλειψη ακρόασης σε απόρριψη αιτήματος για την κατ` αντιπαράσταση εξέταση των 
μαρτύρων αφού ακόμα και μετά την παράλειψη του Προέδρου να το εξετάσει, ο αναιρεσείων δεν 
προσέφυγε στο δικαστήριο. Το δικαστήριο διέταξε μόνο την διεξαγωγή της αποδεικτικής 
διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, όχι δε και την απαγγελία της αποφάσεως. Με την άσκηση 
σωματικής βίας, ο αναιρεσείων εξανάγκασε τα ανήλικα θύματά του να ανεχθούν πράξεις με έντονο 
γενετήσιο και ηδονιστικό χαρακτήρα, που κατέτειναν στην διέγερση και ικανοποίηση της γενετήσιας 
επιθυμίας του. Σεξουαλικές επιθέσεις του κατηγορουμένου, ανεξάρτητα από το πως 
χαρακτηρίζονται. Δεν εκτίθενται αρνητικά περιστατικά σε χρόνο προγενέστερο του χρόνου της 
τελέσεως των πράξεων που να δικαιολογούν την μη συνδρομή στο πρόσωπο του αναιρεσείοντος 
της ελαφρυντικής περιστάσεως της έντιμης ατομικής και οικογενειακής ζωής αφού τα ως άνω 
αρνητικά περιστατικά ανάγονται στο χρονικό διάστημα που ο αναιρεσείων τέλεσε τις πράξεις.  

Βιασμός 
κατ΄εξακολούθηση. Δίκη 
κεκλεισμένων των 
θυρών 

ΟΛΟΙ 

91 ΑΠ 57/2007 2007 
347 
Π.Κ 

 Καταδίκη για βιασμό Βιασμός ΟΛΟΙ 

92. ΑΠ 633/2007 2007 
347 
Π.Κ 

 

Αιτιολογημένη καταδίκη για βιασμό κατά συρροή και κατ` εξακολούθηση εις βάρος ανηλίκων 11-14 
ετών. Εν μέρει αναίρεση απόφασης όσον αφορά την καταδικαστική διάταξη της περί αποπλάνησης 
παιδιού κατ` εξακολούθηση, λόγω υπέρβασης εξουσίας, εφόσον, αν και ο παθών προέβη σε 
δήλωση ανάκλησης της έγκλησης για την ως άνω πράξη, το δικαστήριο, αντί να παύσει την ποινική 
δίωξη, κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενοΜη επέλευση ακυρότητας από την παράσταση μάρτυρος 
κατά την εξέταση άλλου μάρτυρος. 

Ανάκληση έγκλησης ΟΛΟΙ 

93 ΑΠ 784/2007 2007 
347 
Π.Κ 

 

Καταδίκη αναιρεσείοντος για αποπλάνηση παιδιού νεότερου από 15 ετών, απορριπτομένου ως 
αβασίμου του αυτοτελούς ισχυρισμού του περί μετατροπής της κατηγορίας σε προσβολή της 
γενετήσιας αξιοπρέπειας. Μη επέλευση απόλυτης ακυρότητας από την παράσταση ως πολιτικώς 
ενάγοντος του παθόντος ανηλίκου, χωρίς το νόμιμο αντιπρόσωπό του. 

Αποπλάνηση παιδιού 
κάτω των 15 ετών 

ΟΛΟΙ 

94 ΑΠ 658/2006 2006 
347 
Π.Κ 

 Παραπομπή για μαστροπεία Μαστροπεία ΟΛΟΙ 

95 
ΑΠ 
1323/2006 

2006 
347 
Π.Κ 

 

Ομαδικός βιασμός υφίσταται όταν δύο ή πλείονες από τους συναυτουργούς τελούν σε βάρος του 
θύματος τη γενετήσια πράξη (συνουσία ή ασέλγεια) ταυτοχρόνως ή διαδοχικώς, χωρίς να απαιτείται 
και η, από όλους και από κοινού, άσκηση της παράνομης βίας, αρκούσης της ασκήσεως τούτης από 
έναν εξ αυτών. Επί κατάχρησης σε ασέλγεια, ως πρόσωπο ανίκανο προς αντίσταση νοείται εκείνο 
που, από αίτια ψυχικά ή σωματικά, είτε στερείται βουλήσεως, είτε αδυνατεί να εκδηλώσει 
ελευθέρως την υπάρχουσα βούλησή του, είτε αδυνατεί να πραγματώσει την, άλλως εκδηλουμένη, 
βούλησή του για αντίσταση. 

Ομαδικός βιασμός- 
Έννοια 

ΟΛΟΙ 

96 
ΑΠ 
1722/2005 

2005 
347 
Π.Κ 

 
Ασέλγεια παρά φύση αρρένων που τελέστηκε με κατάχρηση μιας σχέσης εξάρτησης που στηρίζεται 
σε οποιαδήποτε υπηρεσία  

Ασέλγεια παρά φύση 
μεταξύ αρρένων 

ΟΛΟΙ 

97 ΑΠ 16/2004 2004 
347 
Π.Κ 

338 ΠΚ Ασέλγεια -. Κατάχρηση σε ασέλγεια. Στοιχεία εγκλήματος άρθ. 338 ΠΚ. Κατάχρηση σε ασέλγεια ΟΛΟΙ 

98 
ΑΠ 
2056/2004 

2004 
347 
Π.Κ 

 Παραπομπή για βιασμό κατ’ εξακολούθηση 
Βιασμός 
κατ΄εξακολούθηση 

ΟΛΟΙ 

99 ΑΠ 531/2003 2003 
347 
Π.Κ 

 
Αποπλάνηση παιδιού. Για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση. Ανάκληση της έγκλησης και 
οριστική παύση της ποινικής δίωξης. 

Αποπλάνηση παιδιού 
κάτω των 15 ετών 

ΟΛΟΙ 
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100 ΑΠ 272/2002 2002 
347 
Π.Κ 

339 § 1 ΠΚ 

Σε περίπτωση που ενήλικος παραπλανά ανήλικο του ίδιου φύλου, νεότερο των 15 ετών, στο να 
ενεργήσει ή υποστεί παρά φύση ασελγή πράξη μαζί του, γνωρίζοντας την ανηλικότητά του αυτή, 
πραγματώνει συγχρόνως την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση τόσο του εγκλήματος της 
αποπλανήσεως παιδιού όσο και εκείνου της παρά φύση ασέλγειας. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται 
για φαινομένη κατ’ ιδέαν συρροή μεταξύ των δύο αυτών εγκλημάτων. 

Αποπλάνηση και παρά 
φύση ασέλγεια μεταξύ 
αρρένων 

ΟΛΟΙ 

101 ΑΠ 282/2002 2002 
347 
Π.Κ 

337, 339 
παρ.1 ΠΚ 

Eφόσον η πράξη του κατηγορουμένου κατά προσώπου νεότερου των 15 ετών δεν είναι μία ήσσονος 
σημασίας ερωτική εκδήλωση, οπότε θα μπορούσε να θεμελιώσει ασελγή χειρονομία αλλά έχει 
έντονο γενετήσιο και ηδονιστικό χαρακτήρα, στοιχειοθετείται αποπλάνηση. 

Έννοια αποπλάνησης ΟΛΟΙ 

102 
ΑΠ 
1177/2002 

2002 
347 
Π.Κ 

 
Βιασμός και ασέλγεια μεταξύ συγγενών κατ΄ εξακολούθηση. Απαλλακτικό βούλευμα. Αντίθετη 
εισαγγελική πρόταση σύμφωνα με την οποία το βούλευμα στερείται αιτιολογίας, αφού δεν 
αξιολογείται και δεν συνεκτιμάται το πλέον κρίσιμο έγγραφο, που είναι η ιατροδικαστική έκθεση.  

Βιασμός και ασέλγεια 
μεταξύ συγγενών κατ΄ 
εξακολούθηση. 

ΟΛΟΙ 

103 
ΑΠ 
2277/2002 

2002 
347 
Π.Κ 

 Κατ’ επάγγελμα διευκόλυνση της ασέλγειας μεταξύ άλλων  ΟΛΟΙ 

104 ΑΠ 497/2000 2000 
347 
Π.Κ 

 
Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών που έκρινε ότι οι προσκύψασες ενδείξεις σε βάρος των 
κατηγορουμένων για ομαδικό βιασμό ήσαν επαρκείς για να στηρίξουν κατηγορίες εις βάρος τους για 
το ανωτέρω αδίκημα.  

Ομαδικός βιασμός ΟΛΟΙ 

105 ΑΠ 671/1999 1999 
347 
Π.Κ 

 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ποινής για βιασμό εναντίον παθόντα με μυοτονική δυστροφία  Βιασμός αναπήρου ΟΛΟΙ 

106 
ΑΠ 
1365/1998 

1998 
347 
Π.Κ 

348 παρ. 1 
ΠΚ 

Για την τέλεση του αδικήματος της διεκόλυνσης αλλοτρίας ακολασίας πρέπει να προκύπτει ότι 
υπήρξαν ασελγείς πράξεις μεταξύ τρίτων προσώπων έστω και απόπειρα τούτων (περίπτωση 
αγγελιών σε εφημερίδες).  

Αγγελίες σε εφημερίδες ΟΛΟΙ 

107 ΑΠ 595/1996 1996 
347 
Π.Κ 

 
Νοητή και η απόπειρα του εγκλήματος διευκόλυνσης αλλότριας ακολασίας. Για την πραγμάτωση του 
εγκλήματος δεν απαιτείται κατά την κρατήσασα γνώμη και η πραγμάτωση της ασέλγειας. 

Διευκόλυνση 
ακολασίας. Έννοια. 

ΟΛΟΙ 

108 ΑΠ 388/1993 1993 
347 
Π.Κ 

 
Παρά φύση ασέλγεια μεταξύ αρρένων από κερδοσκοπία. Ως αυτουργός του εγκλήματος τιμωρείται 
και αυτός, που επιτρέπει αφ`εαυτού την ενέργεια της ασελγούς πράξης, έστω και εάν δεν προσδοκά 
κανένα ίδιον όφελος ή είναι αυτός που παρέχει προς τον συμπράττοντα το κέρδος. 

Παρά φύση ασέλγεια 
μεταξύ αρρένων από 
κερδοσκοπία. 

ΟΛΟΙ 

109 
ΑΠ σε 
συμβούλιο 
903/2010 

2010 347 ΠΚ  

Αποπλάνηση ανηλίκου νεοτέρου των 10 ετών. Παρά φύση ασέλγεια μεταξύ αρρένων. Ακυρότητα της 
εκθέσεως αυτοψίας διότι δεν εκλήθη ο κατηγορούμενος να παραστεί κατά τη διεξαγωγή της. Εκθεση 
παιδοψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Μη γνωστοποίηση στον κατηγορούμενο, απόλυτη 
ακυρότητα αυτής. Μη λήψη υπ΄ όψιν αυτής από το Συμβούλιο Εφετών. Λήψη υπ΄ όψιν όμως 
ιδιόχειρου σημειώματος του παθόντος ανηλίκου, το οποίο αποτελούσε  αναπόσπαστο μέρος της ως 
άνω πραγματογνωμοσύνης.  

Αποπλάνηση ανηλίκου 
νεοτέρου των 10 ετών. 
Παρά φύση ασέλγεια 
μεταξύ αρρένων. 

ΟΛΟΙ 

110 
ΑΠ σε 
συμβούλιο 
1388/2008 

2008 347 ΠΚ  
Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και αποπλάνηση ανηλίκου 
νεοτέρου των 13 ετών, όχι όμως και των 10 ετών κατ’ εξακολούθηση. Ο βιασμός και η αποπλάνηση 
ανηλίκου συρρέουν αληθώς.  

Βιασμός κατ’ 
εξακολούθηση και 
αποπλάνηση ανηλίκου 
νεοτέρου των 13 ετών, 
όχι όμως και των 10 
ετών  

ΟΛΟΙ 

111 
ΑΠ σε 
συμβούλιο 
1982/2008 

2008 347 ΠΚ  

Παιδική πορνογραφία. Δημοσίευση γυμνών φωτογραφιών ανηλίκων σε περιοδικό. Η  έφεση 
ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν έχει δικαίωμα παραστάσεως πολιτικής αγωγής και για 
λογαριασμό προσώπου που δεν είχε δηλώσει τέτοια παράσταση, πέρα από το ότι το βούλευμα ήταν 
παραπεμπτικό και δεν υπέκειτο σε έφεση εκ μέρους του πολιτικώς ενάγοντα. Υπέρβαση εξουσίας με 
το να γίνει δεκτή απαράδεκτη έφεση.  

Παιδική πορνογραφία. 
Δημοσίευση γυμνών 
φωτογραφιών ανηλίκων 
σε περιοδικό 

ΟΛΟΙ 
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112 
ΑΠ σε 
συμβούλιο 
1703/2007 

2007 347 ΠΚ  Βιασμός και αποπλάνηση ανηλίκων κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση.  Συρροή εγκλημάτων ΟΛΟΙ 

113 
ΑΠ σε 
συμβούλιο 
272/2002 

2002 347 ΠΚ  

Αρπαγή ανηλίκου. Αποτελεί επιβαρυντική περίσταση η αρπαγή που έγινε με σκοπό ο δράστης να 
μεταχειριστεί τον ανήλικο σε ανήθικες ασχολίες. Η αποδοχή της επιβαρυντικής περίστασης για 
πρώτη φορά από το Συμβούλιο Εφετών δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας, ούτε 
χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος κατηγορουμένου. Αποπλάνηση παιδιού και παρά φύσει 
ασέλγεια μεταξύ αρρένων.  

Αρπαγή ανηλίκου και 
ανήθικες ασχολίες 

ΟΛΟΙ 

114 
ΑΠ σε 
συμβούλιο 
282/2002 

2002 347 ΠΚ  
Αποπλάνηση παιδιού. Παραπομπή για το παραπάνω έγκλημα του κατηγορουμένου, ο οποίος 
προέβη σε πράξεις με έντονο γενετήσιο και ηδονιστικό χαρακτήρα σε βάρος της παθούσας. Δεν 
μπορεί να στοιχειοθετηθεί το έγκλημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.  

Αποπλάνηση ανηλίκου 
με σκοπό πράξεις με 
έντονο γενετήσιο και 
ηδονιστικό χαρακτήρα. 

ΟΛΟΙ 

115 
ΑΠ σε 
συμβούλιο 
497/2000 

2000 347 ΠΚ  

Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών έκρινε ότι οι προσκύψασες ενδείξεις σε βάρος των 
κατηγορουμένων για ομαδικό βιασμό ήσαν επαρκείς για να στηρίξουν κατηγορίες εις βάρος τους για 
το ανωτέρω αδίκημα. Κρίση ότι η αιτιολογία του ανωτέρω βουλεύματος ήταν επαρκής και 
εμπεριστατωμένη.  

Ομαδικός βιασμός. 
Αποδεικτικό υλικό. 

ΟΛΟΙ 

116 
ΑΠ 
1744/1993 

1993 347 ΠΚ  
Ο αιτών την επανάληψη της διαδικασίας καταδικάσθηκε σε ποινή φυλακίσεως για παρά φύση 
ασέλγεια κατ` εξακολούθηση. Η διαφοροποίηση της κατάθεσης του παθόντος δεν καθιστά, από 
μόνη της, φανερό ότι ο καταδικασθείς είναι αθώος, για την πράξη, που καταδικάστηκε. 

Βιασμός. Δικονομικά 
προβλήματα. 

ΟΛΟΙ 

117 ΑΠ 121/1986 1986 347 ΠΚ  Στο έγκλημα της παρά φύσιν ασελγείας δεν απαιτείται έγκληση.  
Παρά φύση ασέλγεια. 
Δικονομικές 
προϋποθέσεις. 

ΟΛΟΙ 

118 
ΣυμβΕφΘες 
808/2005 

2005 347 ΠΚ  

Κατάχρηση σε ασέλγεια. Εκτός της πνευματικής ανωριμότητας και ολιγοφρενίας του θύματος, το 
συγκεκριμένο έγκλημα στοιχειοθετείται και όταν η παθούσα βρίσκεται σε κατάσταση υπνώσεως ή 
μέθης ή λιποθυμίας ή πλήρους εξαντλήσεως και ο δράστης, αντιλαμβανόμενος την ανικανότητα του 
θύματος προς αντίσταση, επιχειρεί εξώγαμη συνουσία ή παρά φύση ασέλγεια. Η συναίνεση του 
θύματος ευρισκομένου στην κατάσταση αυτή, εν γνώσει του δράστη πως το θύμα συναινεί χωρίς να 
αντιλαμβάνεται το νόημα της σε βάρος του προσβολής της γενετήσιας πράξης, δεν αίρει το 
αξιόποινο, αλλά πραγματώνει τη νομοτυπική μορφή του παραπάνω εγκλήματος.  

Κατάχρηση σε ασέλγεια 
με θύμα ανήλικη σε 
κατάσταση μέθης 

ΟΛΟΙ 

119 
ΣυμβΕφ 
Πατρών 
124/1997 

1997 347 ΠΚ  

Παραπομπή για βιασμό, αποπλάνηση και διευκόλυνση μεταφοράς λαθρομετανάστη του 
κατηγορουμένου, ο οποίος επιβίβασε στο αυτοκίνητό του τον παθόντα 14χρονο Αλβανό και αφού 
τον οδήγησε σε ερημική περιοχή τον εξανάγκασε με την βία σε ασελγείς πράξεις. Απόρριψη του 
αιτήματος αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους προς αποφυγή 
τέλεσης νέων εγκλημάτων ενόψει και παλαιότερης καταδίκης του για προσβολή της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας ανηλίκου. Σύμφωνη εισαγγελική πρόταση. 

Ασέλγεια μεταξύ 
αρρένων 

ΟΛΟΙ 

120 
ΣυμβΕφΘες 
1006/1997 

1997 347 ΠΚ  

Βιασμός και αποπλάνηση ανηλίκου. Στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής και υποκειμενικής 
υπόστασης του εγκλήματος. Ασελγής πράξη είναι η κατά φύση συνουσία και η συναφής με αυτή 
παρά φύση ασέλγεια ή ψαύση, οι θωπείες των γεννητικών οργάνων και άλλων απόκρυφων μερών 
του σώματος, ο εναγκαλισμός, το φίλημα. Τα εγκλήματα αυτά συρρέουν αληθινά κατύ ιδέαν, αφού 
προσβάλλουν διαφορετικά έννομα αγαθά. Βιασμός και αποπλάνηση της ανήλικης παθούσας από 
τους κατηγορούμενους, από τους οποίους ο πρώτος την οδήγησε σε ένα διαμέρισμα, όπου την 
βίασαν και οι δύο. Ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων ότι έγινε η συνουσία με τη θέληση της 
παθούσας κρίνεται αναληθής. Απορρίπτεται η έφεση κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος για τις 
παραπάνω πράξεις. 

Βιασμός. Η θέληση του 
θύματος. ‘Εννοια. 

ΟΛΟΙ 
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121 
ΣυμβΕφΘες 
164/1992 

1992 347 ΠΚ 385 ΠΚ 
Απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργίας από δράστες ιδιαιτέρως επικίνδυνους. Τέτοια συνιστά και 
η απειλή των κατηγορουμένων της αποκάλυψης της σεξουαλικής δραστηριότητας του θύματος με 
βιντεοκασέτα και μαγνητοταινίες, προκειμένου να εξαναγκασθεί αυτό σε καταβολή ποσού. 

Βιασμός. Χρήση 
βιντεοταινίας για 
εκβίαση του θύματος. 

ΟΛΟΙ 

122 

Διάταξη 
Εισαγγελέα 
Εφετών 
Θεσσαλονίκ
ης 1/2010 

2010 347 ΠΚ  
Εγκλήματα υπαγόμενα στην διαδικασία του νόμου 663/77 και τύχη της δικογραφίας όταν για έναν 
κατηγορούμενο δεν προκύπτουν ενδείξεις ενοχής. Αρμόδιο προς τούτο δικαστικό συμβούλιο. 

Δικονομικά θέματα. ΟΛΟΙ 

123 

Μονομελές 
Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκ
ης 
32992/2007 

2007 347 ΠΚ  
Μηνητήρια αναφορά για πράξεις της αποπλάνησης παιδιού με κακουργηματικό χαρακτήρα, της 
καταχρήσεως ανηλίκου σε ασέλγεια και της ασέλγειας παρά φύση. 

Μηνυτήρια αναφορά. ΟΛΟΙ 

124 

Πολυμελές 
Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκ
ης 
7320/2011 

2011 347 ΠΚ  
Μόνος ζημιωθείς από αδικοπραξία σε βάρος ανηλίκου από τρίτο, όπως σε περίπτωση 
αποπλανήσεως παιδιού ή ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, είναι ο ίδιος ο ανήλικος, ο οποίος 
και δικαιούται χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, όχι όμως και οι γονείς του.  

Ο ίδιος ο ανήλικος ως 
δικαιούχος 
αποζημίωσης από 
αδικοπραξία σε βάρος 
του οποίου τελέστηκε 
ασελγής πράξη  

ΟΛΟΙ 

125 

Τριμελές 
Πλημμελειοδ
ικείο 
Θεσσαλονίκ
ης 893/1985 

1985 347 ΠΚ  

Η παρά φύση ασέλγεια αποτελεί έναν από τους τρόπους τέλεσης του     εγκλήματος του βιασμού. 
Επαρκείς οι ενδείξεις για παραπομπή της μητέρας της παθούσας για απλή συνέργεια σε βιασμό, 
αφού μετη συμπεριφορά της εμπέδωσε στον     αυτουργό την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται να 
αποκαλύψει τη συμπεριφορά του. 

Συνέργεια της μητέρας 
θύματος βιασμού 

ΟΛΟΙ 

126 
ΣυμβΠλημΕδ
εσ 27/2007 

2007 347 ΠΚ  

Παραπέμπεται ο κατηγορούμενος για βιασμό, αιμομιξία, αποπλάνηση παιδιού κατ` εξακολούθηση, 
πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις ενώπιον προσώπου νεώτερου των 15 ετών κατ` 
εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή παράνομη βία κατ` εξακολούθηση, ενδοοικογενειακή προσβολή 
γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ` εξακολούθηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης, εντελώς 
ελαφρά σωματική βία, εξύβριση κατά συρροή. Ενήργησε έχοντας πλήρη συνείδηση των 
πραττομένων του.  

Συρροή εγκλημάτων. 
Δράστης – θύμα 
συγγενείς 

ΟΛΟΙ 

127 
ΒουλΣυμβΠλ
ημΘεσ 
30/2006 

2006 347 ΠΚ 
337§§2-1 
ΠK 

Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων νεοτέρων των 12 ετών 

Προσβολή της 
γενετήσιας 
αξιοπρέπειας ανηλίκων 
νεοτέρων των 12 ετών 

ΟΛΟΙ  

128 
ΒουλΣυμβΠλ
ημΡοδ 
60/2006 

2006 347 ΠΚ  Σχέση της κατάχρησης ασέλγειας με το βιασμό.  
Σχέση της κατάχρησης 
ασέλγειας με το βιασμό 

ΟΛΟΙ 

129 

Συμβούλιο 
Πλημμελειοδ
ικών Ρόδου 
29/2003 

2003 347 ΠΚ  

Ως ασελγής πράξη θεωρείται όχι μόνο η συνουσία αλλά και κάθε άλλη πράξη που ανάγεται στη 
γενετήσια σφαίρα αποτελώντας προσβολή του αισθήματος αιδούς με σκοπό τη διέγερση ή 
ικανοποίηση της γενετήσιας επιθυμίας και κατά ανηλίκου με ηλικία κατώτερη ανάλογα των 10, 13 ή 
15 ετών. Μεταξύ των εγκλημάτων της αποπλάνησης παιδιών και του βιασμού υπάρχει κατ' ιδέαν 
αληθινή συρροή, έκαστο έγκλημα διατηρεί την αυτοτέλεια του και δεν εφαρμόζονται οι αρχές της 
ειδικότητας, επικουρικότητας και απορροφήσεως  

Έννοια ασελγούς 
πράξης 

ΟΛΟΙ 
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130 

Συμβούλιο 
Πλημμελειοδ
ικών Ρόδου 
124/2001 

2001 347 ΠΚ 339 ΠΚ 

Η αποπλάνηση παιδιών κάτω των 15 ετών προϋποθέτει επαφή με το σώμα του ανηλίκου, ή χρήση 
του σώματος κατά τρόπο ώστε να ικανοποιηθούν οι σεξουαλικές ορμές του δράστη, χωρίς να είναι 
αναγκαία η ολοκλήρωση του δράστη. Ο βιασμός είναι έγκλημα υπαλλακτικώς μεικτό, δηλαδή μπορεί 
να επιτευχθεί η εξώγαμη συνουσία ή η ανοχή ή η επιχείρηση ασελγούς πράξης στο θύμα τόσο με 
άσκηση σωματικής βίας όσο και με απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου. 

Αποπλάνηση ανηλίκου. 
Προϋποθέσεις. 

ΟΛΟΙ 

131 

Συμβούλιο 
Πλημμελειοδ
ικών 
Αγρινίου 
24/1997 

1997 347 ΠΚ  

Βιασμός και αποπλάνηση παιδιών. Συνιστά αποπλάνηση παιδιών όχι μόνο η συνουσία ή η 
ανάλογη με αυτή παραφύση πράξη αλλά και κάθε άλλη ασελγής πράξη, όπως το άγγιγμα ή τα χάδια 
των μηρών και των απόκρυφων μερών του σώματος, εφόσον οι πράξεις αυτές κατατείνουν στη 
διέγερση ή ικανοποίηση της γενετήσιας ορμής του δράστη, γιατί προσβάλλουν την αγνότητα της 
νεαρής ηλικίας. Μεταξύ των παραπάνω εγκλημάτων υπάρχει αληθινή συρροή, αφού προσβάλλουν 
διαφορετικά έννομα αγαθά.  

Βιασμός και 
αποπλάνηση παιδιών. 
Έννοια.. 

ΟΛΟΙ 

132 

Συμβούλιο 
Πλημμελειοδ
ικών Δράμας 
37/1994 

1994 347 ΠΚ  
Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Διάκριση από την αποπλάνηση. Κρίνεται ότι η θωπεία του 
στήθους ανήλικης (κάτω των 12 ετών) πάνω από τα ρούχα και ο ασπασμός στα μάγουλά της, 
συνιστά προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και όχι αποπλάνηση. 

Προσβολή της 
γενετήσιας 
αξιοπρέπειας. Έννοια. 

ΟΛΟΙ 

133 

Συμβούλιο 
Πλημμελειοδ
ικών 
Καρδίτσας 
15/1990 

1990 347 ΠΚ  
Αποπλάνηση παιδιού που δεν έχει συμπληρώσει τα 10  έτη.  Για  το έγκλημα  αυτό  απαιτείται 
αντικειμενικά  οιαδήποτε  ενέργεια  ασελγούς  πράξης με πρόσωπο  μικρότερο των 10 ετών, 
υποκειμενικά δόλος με την έννοια  της  γνώσης  της  μη  συμπλήρωσης από το θύμα των 10 ετών.  

Αποπλάνηση ανηλίκου 
κάτω των 10 ετών. 

ΟΛΟΙ 

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

134 ΑΠ 20/2011 2011 
337 
παρ. 5 
ΠΚ 

 

Καταδίκη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Αυτή η απόφαση αφορά ασελγείς χειρονομίες 
μεταξύ ανδρών. Το Δικαστήριο δεν δέχθηκε ότι υπήρξε σωματική επαφή, στοιχείο αποαραίτητο για 
τη συνδρομή της ασελγούς χειρονομίας, αλλά ούτε και ότι έγινε πρόταση ρητή ή με χειρονομίες που 
να αφορά τέλεση ασελγούς πράξης. 

Σεξουαλική 
παρενόχληση μεταξύ 
ανδρών 

ΟΛΟΙ 

135 
ΑΠ 
1546/2011 

2011 
337 
παρ. 5 
ΠΚ 

 
Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ΄εξακολούθηση. Τέλεση του ως άνω εγκλήματος  από την 
κατηγορούμενη δια αποστολής γραπτών μηνυμάτων στο κινητό του εγκαλούντος 

Σεξουαλική 
παρενόχληση με 
δράστη γυναίκα και 
θύμα άνδρα 

ΟΛΟΙ 

136 ΑΠ 695/2009 2009 
337 
παρ. 5 
ΠΚ 

 
Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο. Εξύβριση κατωτέρου, όχι κατά την υπηρεσία ή για λόγους που έχουν 
σχέση με αυτήν κατά συρροή. Σεξουαλική παρενόχληση δύο στρατιωτών από τον Διοικητή 

Σεξουαλική 
παρενόχληση 
στρατιώτη από Διοικητή 

ΟΛΟΙ 

137 ΑΠ 844/2001 2001 
337 
παρ. 5 
ΠΚ 

 
Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Η πρασβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για το παραπάνω 
έγκλημα στερείται νομίμου αιτιολογίας, διότι υπάρχει ασάφεια ως προς την τελεσθείσα πράξη και 
τον χαρακτηρισμό της επελθούσας προσβολής «ως βάναυσης».  

Κλασικό παράδειγμα 
σεξουαλικής 
παρενόχλησης 

ΟΛΟΙ 
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6.2. Αξιολόγηση νομολογίας ποινικού ενδιαφέροντος  
 
Η μελέτη αυτή αποτελεί μία προσπάθεια έμφυλης ανάγνωσης της νομολογίας των ελληνικών 

δικαστηριών ποινικού ενδιαφέροντος με στόχο τη συλλογή και το συνθετικό σχολιασμό όλου 

του νομολογιακού υλικού που άμεσα ή έμμεσα αφορά την ισότητα των φύλων. 

 

Η συλλογή των αποφάσεων και βουλευμάτων ποινικού ενδιαφέροντος των ελληνικών 

δικαστηρίων  περιόδου 1983- 2011 έγινε με βάση τους εξής περιορισμούς:  

 

o να αναζητηθούν τα ρυθμιστικά κενά 

o να καταδειχθούν οι αντιφάσεις και ιδίως η έλλειψη της εναρμόνισης του ελληνικού 

δικαίου  με το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο 

o να αναδειχθούν συγχύσεις στην εφαρμογή του νόμου και 

o να εκτιμηθούν οι ισχύουσες ποινικές διατάξεις στο σύγχρονο κοινωνικό 

περιβάλλον  

 

Με αυτούς τους περιορισμούς αναζητήθηκε το νομολογιακό υλικό μετά το 1983  κυρίως από 

την Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, την Τράπεζα 

Νομικών πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, τα περιοδικά Νομικό Βήμα, Ποινικά Χρονικά, Αρμενόπουλος.  

 

Η κύρια συνθήκη με βάση την οποία μελετήθηκε το νομολογιακό υλικό ήταν η έμφυλη 

σημαντικότητα των αποφάσεων και των βουλευμάτων των ποινικών μας δικαστηρίων είτε σε 

επίπεδο εφαρμογής του ισχύοντος νομικού πλαισίου είτε σε επίπεδο ερμηνείας του. 

Πρωτεύων στόχος της μελέτης ήταν η επίρρωση των συμπερασμάτων που διατυπώθηκαν για 

τις νομικές πλημμέλειες του ποινικού μας δικαίου που σχετίζονται με διατάξεις που αφορούν 

τη γυναίκα είτε ως θύμα είτε ως δράστιδα.  

 

Το νομολογιακό υλικό έχει πολύ μεγάλη αξία δεδομένου ότι αφενός εφαρμόζει, αφετέρου 

ερμηνεύει το νόμο. Ως προς το πρώτο σκέλος τής σημαντικότητας του νομολογιακού υλικού, η 

εφαρμογή του νόμου αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο μίας δημοκρατικά ευνομούμενης 

πολιτείας. Σήμερα δε που η χώρα μας προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από τα σκάνδαλα και τη 

διαφθορά η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος της απονομής της 

δικαιοσύνης καθίσταται επιτακτική ανάγκη. Η προβληματική της επιτάχυνσης απονομής της 

δικαιοσύνης έχει ήδη αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες του μεγάλου εγχειρήματος της 
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σημερινής εποχής που είναι η διοικητική μεταρρύθμιση και αναδιάρθρωση της χώρας. Η 

ποιοτικότερη και ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης θα ενισχύσει το καταρρακωμένο από τη 

συνεχή διαφθορά και αδιαφάνεια αίσθημα περί δικαίου των πολιτών, συμβάλλοντας στην 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς και το πολίτευμα.  

 

Ως προς το δεύτερο σκέλος, η νομολογία ερμηνεύει το γράμμα του νόμου. Μέσα από τη 

συσταλτική ή τη διασταλτική ερμηνεία του νόμου εννοιολογούνται αξιολογικές έννοιες, 

διαμορφώνονται νομικές αξιολογήσεις, διαπλάθονται νομικά μορφώματα. Για παράδειγμα, στη 

με αρ. 844/2001 απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά υπόθεση σεξουαλικής 

παρενόχλησης στο χώρο εργασίας οι Ανώτατοι Δικαστές μας προσπαθούν να αναλύσουν το 

βάναυσο της συμπεριφοράς του κατηγορουμένου προκειμένου να αιτιολογήσουν την 

εφαρμογή της διάταξης του αρ. 337 παρ. 1. που προβλέπει ότι  «όποιος με ασελγείς 

χειρονομίες ή προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις προσβάλλει βάναυσα την 

αξιοπρέπεια άλλου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του». Το παρακάτω απόσπασμα είναι 

ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό: «…Έτσι, δεν προκύπτει σαφώς αν το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο 

αναιρεσείων έπιασε προκλητικά το στήθος της παθούσης ή άπλωσε το χέρι του στο ύψος της 

μέσης, κάτω από το στήθος της, χωρίς να το πιάσει προκλητικά, η ασάφεια δε αυτή 

επεκτείνεται αναγκαίως και στην παραδοχή του δικαστηρίου, ότι η, από τις πράξεις αυτές του 

αναιρεσείοντος, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της παθούσης ήταν βάναυση». 

 

Η ενδελεχής μελέτη των δικαστικών αποφάσεων  αναδεικνύει ενδεχόμενες στερεοτυπικές 

αντιλήψεις των εφαρμοστών δικαίου. Ειδικότερα δε για τα ζητήματα της έμφυλης 

εγκληματικότητας και θυματοποίησης, οι διερευνήσεις αυτές που κινούνται στη σφαίρα του 

συλλογικού ασυνείδητου έχουν πολύ μεγάλη θεωρητική και πρακτική σημασία. Δεν πρέπει να 

παραγνωρίζεται ότι η ισότητα των φύλων κατοχυρώθηκε συνταγματικά με το Σύνταγμα του 

1974, αλλά ο δημόσιος διάλογος ξεκίνησε πολύ αργότερα τη δεκαετία του 1980. Τότε 

σημαντικά δικαιώματα κατοχυρώθηκαν. Σήμερα μετά από τριάντα χρόνια αναδεικνύεται ακόμη 

ανάγλυφη η ανάγκη εφαρμογής του υλοποιούμενου «Εθνικού Προγράμματος για την 

ουσιαστική ισότητα των φύλων 2010-2013» με ιδιαίτερο βάρος στην «Πρόληψη και 

αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Το Πρόγραμμα αυτό, που σχεδιάστηκε και 

υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, περιλαμβάνει αφενός νομοθετικές 

παρεμβάσεις ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου, αφετέρου δράσεις και μέτρα πρόληψης και 

υποστήριξης των θυμάτων βίας.  
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Σε θέματα ποινικού δικαίου η έμφυλη διάσταση σημαντικών νόμων όπως η ποινικοποίηση της 

σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας τροφοδοτεί συζητήσεις οι οποίες ξεφεύγουν 

από τη σφαίρα της αυστηρής νομικής προβληματικής εντασσόμενες στο πεδίο της αναζήτησης 

του αξιακού συστήματος ως βάση για τη θεμελίωση των νέων νομικών θεσμίσεων. Για 

παράδειγμα, η ποινικοποίηση του αδικήματος της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο 

εργασίας, ρύθμιση η οποία υπάρχει στις περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές χώρες στην 

Ελλάδα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, καταγράφηκε ως ποινικοποίηση του φλερτ στον 

εργασιακό χώρο. 

 

Με βάση τις παραπάνω σκέψεις η ανάγκη μελέτης του νομολογιακού υλικού έχει κομβική 

σημασία για την άντληση ασφαλών συμπερασμάτων σε σχέση με την ανάγκη εμφυλοποίησης 

διατάξεων του Ποινικού Κώδικα. Οι διατάξεις που επελέγησαν να μελετηθούν νομολογιακά 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) διατάξεις οι οποίες πρέπει να τροποποιηθούν ή να 

καταργηθούν και 2) διατάξεις οι οποίες δεν έχουν ανάγκη για αλλαγή του νομικού πλαισίου 

όμως παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 

 

Στην πρώτη κατηγορία (διατάξεις οι οποίες πρέπει να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν) 

εντάσσονται οι παρακάτω διατάξεις του Ποινικού Κώδικα:  

 

o το άρθρο 303 ΠΚ το οποίο ρυθμίζει το έγκλημα της παιδοκτονίας,  

o το αρ. 327 ΠΚ για την ακούσια απαγωγή, 

o το αρ. 328 ΠΚ που αφορά την εκούσια απαγωγή,  

o το άρθρο 341 ΠΚ για την απατηλή επίτευξη συνουσίας,  

o το άρθρο 359 ΠΚ για την εγκατάλειψη εγκύου,  

o το 359 ΠΚ που ρυθμίζει την εγκατάλειψη εγκύου, το άρθρο 350 για την 

εκμετάλλευση πόρνης  

o άρθρο 304 τεχνητή διακοπή εγκυμοσύνης 

o ενδοοικογενειακή βία μεταξύ των συζύγων (Ν. 3500/06) 

o παρά φύση ασέλγεια 347 ΠΚ 

o σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας  (337 παρ. 5 ΠΚ) 

 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα εγκλήματα του βιασμού και της σωματεμπορίας. Το 

νομικό πλαίσιο ρύθμισης αυτών των εγκλημάτων είναι μεν επαρκές, αλλά για την 
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αποτελεσματική λειτουργία του απαιτείται η δημιουργία δομών πλαισίωσης του συστήματος 

απονομής της ποινικής δικαιοσύνης.  

 

Με βάση τους παραπάνω περιορισμούς μελετήθηκε το νομολογιακό υλικό που αφορούσε τα 

παρακάτω εγκλήματα: παιδοκτονία (αρ. 303 Π.Κ), ακούσια απαγωγή (327 Π.Κ), εκούσια 

απαγωγή (αρ. 328 Π.Κ), απατηλή επίτευξη συνουσίας (αρ. 341 Π.Κ), εγκατάλειψη εγκύου (αρ. 

359 Π.Κ), εκμετάλλευση πόρνης (αρ. 350 Π.Κ), τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης ( 304 Π.Κ), 

ενδοοικογενειακή βία μεταξύ συζύγων (Ν. 3500/06), βιασμός (336 Π.Κ), σωματεμπορία (353 

Π.Κ), παρά φύση ασέλγεια (336 Π.Κ) και σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας (337 

παρ. 5 Π.Κ). 

 

Ειδικότερα το νομολογιακό υλικό αποτελείται από 7 αποφάσεις ή βουλεύματα που αφορούν το 

έγκλημα της παιδοκτονίας (αρ. 303 Π.Κ), 11 αποφάσεις και βουλεύματα που αφορούν την 

ακούσια απαγωγή (αρ. 327 Π.Κ), 5 αποφάσεις και βουλεύματα που αφορούν υποθέσεις 

εκούσιας απαγωγής (αρ. 328 Π.Κ), 2 αποφάσεις που αφορούν το έγκλημα της απατηλής 

επίτευξης συνουσίας (αρ. 341 Π.Κ) οι οποίες μάλιστα είναι πολύ παλαιές (η τελευταία 

εκδόθηκε το 1979), 11 αποφάσεις και βουλεύματα για το αδίκημα της εγκατάλειψης εγκύου 

(αρ. 359 Π.Κ), 4 αποφάσεις και βουλεύματα για το έγκλημα της εκμετάλλευσης πόρνης (αρ. 

350 Π.Κ), 6 αποφάσεις για το έγκλημα της τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης (αρ. 304 Π.Κ), 

7 αποφάσεις για εγκλήματα ενδοοικογνειακής βίας προβλεπόμενα από το Ν. 3500/06 «Για την 

αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις», 13 αποφάσεις για το έγκλημα 

του βιασμού (αρ. 336 Π.Κ), 4 αποφάσεις για το έγκλημα της σωματεμπορίας (αρ. 351 Π.Κ), 63 

αποφάσεις και βουλεύματα για το έγκλημα της  ασέλγειας παρά φύση (αρ. 347 Π.Κ) και 4 

αποφάσεις που αφορούν το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας (αρ. 

337 παρ. 5 Π.Κ). 

 

1) Παιδοκτονία 

 

Από την ανάγνωση των αποφάσεων και βουλευμάτων που αφορούν υποθέσεις παιδοκτονίας 

προκύπτει ότι το έγκλημα της παιδοκτονίας διαπράττεται συνήθως από ανήλικες δράστιδες οι 

οποίες κατοικούν σε αγροτικές περιοχές και διώκονται από αισθήματα ντροπής και ενοχής για 

την εγκυμοσύνη τους. Οι δράστιδες των παιδοκτονιών αντιμετωπίζουν την οικογενειακή 

απομόνωση και την κοινωνική περιθωριοποίηση. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω 

απόσπασμα του με αρ. 3/1994 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Άρτας το οποίο 
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περιγράφει ανάγλυφα το κοινωνικό «αμάρτημα»  της δράστιδας «... [η οποία] διακατεχόμενη… 

από φόβο και αγωνία για την αναμενόμενη οργή των γονέων της και την ντροπή απέναντι στη 

μικρή κοινωνία του χωριού της και ευρισκόμενη ακόμα υπό την επήρεια των διεγερτικών 

διαταραχών του θυμικού της εκ της επωδύνου κυήσεώς της αλλά και της υπερδιέγερσης του 

οργανισμού της κατά την κύηση, αποφάσισε να θανατώσει το τέκνο της, μέσα στην απέλπιδα 

προσπάθειά της να αποσιωπήσει το αμάρτημά της έναντι των γονέων της και της κοινωνίας 

που ζούσε».  

 

Ένα άλλο κοινό σημείο των υποθέσεων παιδοκτονίας είναι ότι οι δράστιδες εγκαταλείπουν το 

νεογνό αβοήθητο σε χώρο απόμακρο και ακατάλληλο (φρεάτιο τουαλέτας, χαράδρα, 

πεπαλαιωμένη αποθήκη κλπ) όπου το νεογνό εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες και χωρίς 

την απαραίτητη φροντίδα, εγκαταλελειμμένο αποβιώνει. Το παρακάτω απόσπασμα του με αρ. 

3 ΒουλΣυμβΠλημ Άρτας είναι αποκαλυπτικό: «…η ιατρική πραγματογνωμοσύνη έδειξε πως το 

παιδί γεννήθηκε ζωντανό και εξέπνευσε 2 ώρες μετά τον τοκετό λόγω της εκθέσεώς του χωρίς 

καμιά φροντίδα στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την ημέρα εκείνη». 

 

Επιπλέον όλες οι δράστιδες γεννούν μόνες το παιδί τους χωρίς την υποστήριξη και την 

παρουσία κάποιου συγγενούς (βλ. ΒούλΣυμβΠλημΆρτας 3/1994 «…ευρισκόμενη μόνη στο 

σπίτι της, γέννησε μόνη της, μέσα στην τουαλέτα του σπιτιού της, ένα ζωντανό, αρτιμελές 

αγοράκι. Στη συνέχεια, έκοψε με τα ίδια της τα χέρια τον ομφάλιο λώρο», Βούλ4/1999 

ΣυμβΠλημΦλωρίνης…Η δράστις, σε κάποιο χρονικό σημείο, όταν ένιωσε την έναρξη των 

ωδίνων του τοκετού, επωφελούμενη από τη συγκέντρωση όλων των συγγενών στην αυλή του 

σπιτιού και των διαφόρων ενασχολήσεών τους, μπήκε στην τουαλέτα του σπιτιού, όπου 

γέννησε ένα κοριτσάκι, και έκοψε η ίδια τον ομφάλιο λώρο. Στη συνέχεια, αφού καθάρισε όλο 

τον χώρο από τα αίματα και πέταξε τον πλακούντα, τύλιξε το νεογνό σε μια πετσέτα του 

μπάνιου και πήγε και το εναπόθεσε αβοήθητο κάτω από τη σκάλα παρακείμενης 

πεπαλαιωμένης αποθήκης, η πρόσβαση στην οποία ήταν δυσχερής»). 

 

Το έγκλημα διαπράττεται κατά τη διάρκεια της διατάραξης του οργανισμού των μητέρων 

δράστιδων από τον τοκετό χωρίς συνεργό με εξαίρεση την υπόθεση του με αρ. 357/1990 Βουλ 

ΣυμβΠλημΝαυπλίου όπου «…η δράστις, Σουηδή υπήκοος, γέννησε στη μπανιέρα ξενοδοχείου 

στο Τολό, ένα αρτιμελές και βιώσιμο τέκνο, το οποίο στη συνέχεια, αμέσως μετά τον τοκετό, με 

τη συνδρομή του ερωτικού της συντρόφου, επίσης Σουηδού υπηκόου, κτύπησε με το κεφάλι 

στη λεκάνη του λουτρού και ταυτόχρονα του περιέσφιξε το λαιμό με τον ομφάλιο λώρο, 
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προκαλώντας έτσι το θάνατό του». Στην υπόθεση αυτή η δράστις παραπέμφθηκε για 

παιδοκτονία και ο σύζυγός της για απλή συνδρομή σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. 

Εγκληματολογικά το έγκλημα της παιδοκτονίας είναι ένα από τα εγκλήματα με υψηλό αφανή 

αριθμό εγκληματικότητας. Το πενιχρό νομολογιακό υλικό που αφορά  το έγκλημα της 

παιδοκτονίας αποκαλύπτει ότι η διάταξη του άρθρου 303 του Ποινικού Κώδικα δεν έχει 

ιδιαίτερη εφαρμογή σήμερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περιπτώσεις της παιδοκτονίας 

αντιμετωπίζονται νομικά κυρίως με την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης.  

 

2) Η ακούσια απαγωγή με σκοπό το γάμο ή την ακολασία αρ. 327 Π.Κ. 

 

Από την ανάγνωση των αποφάσεων δικαστηρίων και βουλευμάτων δικαστικών Συμβουλίων 

προκύπτει ότι στην πλειονότητά τους οι υποθέσεις ακούσιας απαγωγής αφορούν την 

ακολασία και όχι το γάμο. Επίσης προκύπτει ότι το έγκλημα της ακούσιας απαγωγής συρρέει 

με άλλα βαρύτερα εγκλήματα όπως του βιασμού ή της ανθρωποκτονίας. Σε μία περίπτωση το 

Δικαστήριο του ΑΠ 131/1995 δέχθηκε ότι δεν επρόκειτο για ακούσια αλλά για εκούσια 

απαγωγή γιατί «…πράγματι είναι δύσκολο  να γίνει πιστευτό ότι η μηνύτρια απήχθην παρά τη 

θέληση της η ώρα 9 το πρωί, σε πολυσύχναστο δρόμο και υπό την απειλή μαχαιριού, ούτε ότι 

δεν μπόρεσε ο κατηγορούμενος να την βιάσει, αν πράγματι επεδίωξε κάτι τέτοιο, με την απειλή 

στιλέτου και ενώ ήταν μαζί της έξι τουλάχιστον ώρες σε ερημικές τοποθεσίες». Σύμφωνα με το 

σκεπτικό του με αρ. 9/2000 ΒουλΣυμβΠλημ Βόλου «το έγκλημα αυτό (δηλ. της ακούσιας 

απαγωγής με σκοπό το γάμο ή την ακολασία) είναι διαρκές (βλ. Ιωάν. Δασκαλόπουλο: ΠοινΧρ 

ΙΕ', σελ. 449, Ηλ. Γαφο: Ποιν.Δικ., τόμος Δ'), θεωρείται τελειωμένο με την απαγωγή ή την 

παράνομη κατακράτηση της γυναίκας και διαρκεί μέχρι την άρση της κατακρατήσεώς της. 

Είναι δυνατόν δε να τελεσθεί τόσο από άνδρα όσο και από γυναίκα, πάντοτε όμως εις βάρος 

γυναίκας ανίκανης να προβάλλει αντίσταση για οποιονδήποτε λόγο (διανοητική-σωματική 

ατέλεια, μέθη, τύφλωση, νάρκωση), ανεξαρτήτως της ηλικίας και της προσωπικής εν γένει 

καταστάσεώς της. Η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος πληρούται με την απαγωγή της 

γυναίκας υπό την έννοια της απομακρύνσεώς της από τον τόπο διαμονής και το περιβάλλον 

της, παρά την αντίθεσή της, η οποία πάντως δεν απαιτείται να εκδηλώνεται με βίαιο τρόπο, 

ούτε καταλύεται από ενδεχομένη συναίνεσή της (υπό τους όρους, ασφαλώς, της ικανότητας 

προς παροχή αυτής), η οποία όμως δεν αφορά και στον επιδιωκώμενο σκοπό του δράστη (βλ. 

Γ.-Α. Μαγκάκης: Ποιν.Δικ. εκδ. 1984, σελ. 232). Εξάλλου, δεν είναι αναγκαία ούτε η εκ μέρους 

του δράστη χρήση βίας αλλά αρκεί η παραπλάνηση απλώς της απαγομένης, η οποία 
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αγνοώντας τις πραγματικές προθέσεις του πείθεται να τον ακολουθήσει υποβαλλόμενη έτσι 

στη δική του, ανεμπόδιστη επιρροή». 

 

Η διάταξη του άρ. 327 η οποία προστατεύει τη σεξουαλική ελευθερία της γυναίκας προβλέπει 

ότι «όποιος με σκοπό το γάμο ή την ακολασία απάγει ή κατακρατεί παράνομα 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…». Από το γράμμα της 

διάταξης προκύπτει ότι θύμα του εγκλήματος της ακούσιας απαγωγής είναι μόνον η γυναίκα η 

οποία έχει διαταραγμένη νόηση ή δεν μπορεί να προβάλει αντίσταση. Το ίδιο βούλευμα 

(9/2000 ΣυμβΠλημΒόλου) περιγράφει  χαρακτηριστικά τα στοιχεία του εγκλήματος της 

ακούσιας απαγωγής με σκοπό το γάμο ή την ακολασία του άρ. 327 Π.Κ. «Οι κατηγορούμενοι 

από κοινού αποφάσισαν να απαγάγουν την Ε.Μ. χωρίς τη θέλησή της και να την οδηγήσουν 

σε μέρος διαφορετικό από το γνώριμο περιβάλλον της ούτως ώστε να βρεθεί υπό την απόλυτη 

επιρροή τους με σκοπό την ακολασία. Αμφότεροι εγνώριζαν την ανικανότητά της να 

αντισταθεί λόγω της σωματικής της μειονεξίας, η οποία επιτάθηκε από τη διατάραξη των 

νοητικών της λειτουργιών λόγω της κατανάλωσης μεγάλης ποσότητας ισχυρού αλκοολούχου 

ποτού (τσίπουρο) που οι ίδιοι της προσέφεραν και την εκμεταλλεύθηκαν στο έπακρο 

προκειμένου να την επιβιβάσουν στο αυτοκίνητο του Α.Β. αντίθετα προς τη θέλησή της. 

Προκειμένου μάλιστα να είναι βέβαιοι για την επίτευξη του εγκληματικού τους σκοπού οι 

κατηγορούμενοι δεν αρκέσθηκαν στην εκμετάλλευσή της για τους προαναφερθέντες λόγους 

αδυναμίας αντιστάσεως της παθούσας, αλλά δημιούργησαν τεχνηέντως συνθήκες οικείας 

ατμόσφαιρας (χαριεντιζόμενοι και λέγοντας "σόκιν" ανέκδοτα), ικανής σε κάθε περίπτωση να 

την παραπλανήσει ως προς τους πραγματικούς σκοπούς τους». 

 

3) Εκούσια απαγωγή αρ. 328 Π.Κ. 

 

Η οικογενειακή τάξη είναι το προστατευόμενο αγαθό του άρ. 328 του Π.Κ το οποίο ορίζει ότι 

«όποιος απάγει ή κατακρατεί με σκοπό το γάμο ή την ακολασία άγαμη και ανήλικη κόρη 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 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». 
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Το θύμα είναι άγαμη και ανήλικη κόρη η οποία απάγεται μεν με τη θέλησή της, αλλά χωρίς τη 

συγκατάθεση των προσώπων που την έχουν στην εξουσία τους ή που έχουν σύμφωνα με το 

νόμο δικαίωμα να φροντίζουν το πρόσωπό της. Νομικό αντικείμενο είναι το δικαίωμα των 

προσώπων που έχουν τη φροντίδα της ανήλικης.  

Από την ανάγνωση του νομολογιακού υλικού συμπεραίνεται ότι το έγκλημα της εκούσιας 

απαγωγής συμβαίνει κυρίως σε αγροτικές περιοχές με δράστες ώριμους άνδρες και θύματα 

νεαρές γυναίκες. Κύριος σκοπός των ανδρών δραστών είναι η ακολασία αφού η πλειονότητα 

αυτών είναι έγγαμοι. 

 

Από το νομολογιακό υλικό εξαιρετικό ενδιαφέρον παραουσιάζει η με αρ. 576/2005 απόφαση 

του Εφετείου Πατρών η οποία έκανε δεκτή αγωγή μητέρας για προσβολή προσωπικότητας της 

ανήλικης κόρης της η οποία είχε απαχθεί με τη θέλησή της. Επειδή η απόφαση αυτή είναι 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρατίθεται απόσπασμά της: «Από τις αρχές του έτους 1997 ο 

εναγόμενος, ηλικίας τότε 25 ετών, συνήψε ερωτική σχέση με την ηλικίας τότε 14 ετών Μ.Τ., 

θυγατέρα της ενάγουσας και παρά την αντίθεση των γονέων της που ασκούσαν τη γονική 

μέριμνα αυτής, την επιβίβαζε στο αυτοκίνητο του και την οδηγούσε σε διάφορες ερημικές 

τοποθεσίες με σκοπό την ακολασία και ενεργούσε επ` αυτής ασελγείς πράξεις και ερχόταν και 

σε συνουσία μαζί της. Αποτέλεσμα των σχέσεων αυτής με τον εναγόμενο ήταν να απουσιάζει 

από το σχολείο της πηγαίνοντας μαζί του κατά τις ώρες των μαθημάτων της και έτσι κατά τη 

σχολική εκείνη περίοδο σημείωσε 191 συνολικά απουσίες. Οι γονείς της προσπαθούσαν να 

τη συνετίσουν και να την απομακρύνουν από τον εναγόμενο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα και 

μάλιστα δημιουργήθηκε έκρυθμη κατάσταση στην οικογένεια και η ανήλικη ήλθε σε 

σύγκρουση με τους γονείς της. Τελικώς οι γονείς βλέποντας ότι η θυγατέρα τους είχε γίνει 

πειθήνιο όργανο στα χέρια του εναγομένου και είχε απορρίψει εντελώς τους γονείς της, των 

οποίων μάλιστα ήθελε και τον θάνατο όπως είχε σημειώσει στο σχετικό ημερολόγιο της που 

προσκομίζεται, αναγκάστηκαν αφενός να υποβάλουν μηνύσεις κατά του εναγομένου και 

αφετέρου η ενάγουσα πήρε τη θυγατέρα της το έτος 1998 και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, 

προκειμένου να απομακρυνθεί από τον εναγόμενο. Κατόπιν των ανωτέρω μηνύσεων ο 

εναγόμενος καταδικάστηκε δύο φορές για εκούσια απαγωγή και για αποπλάνηση της 

ανήλικης με τις υπ` αρθ. 2041/1997 και 437/1999 αποφάσεις του Τριμελούς Πλημ/κείου 

Αγρινίου και του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλακίσεως 18 μηνών στην πρώτη περίπτωση 

και 15 μηνών στη δεύτερη περίπτωση. Από την ανωτέρω παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά 

του εναγομένου προσβλήθηκε ευθέως το βασικό οικογενειακό δικαίωμα της ενάγουσας να 

ασκεί τη γονική μέριμνα της θυγατέρας της και να αποφασίζει για το πρόσωπο της και έτσι 
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προσέβαλε την ενάγουσα στην προσωπικότητα της υπό τη διπλή έννοια που προαναφέρθηκε, 

γνώριζε δε την αντίθεση των γονέων της ανήλικης στις ενέργειες του, καθώς και την 

περιέλευσή τους σε αδυναμία να ασκήσουν τη γονική μέριμνα κατά το μέρος που αφορούσε 

το πρόσωπο της ανήλικης. Από την ως άνω προσβολή της προσωπικότητας της, η ενάγουσα 

υπέστη ηθική βλάβη και δικαιούται χρηματική ικανοποίηση, για την αποκατάσταση της οποίας 

κρίνεται εύλογο το ποσό των 6.000 Ευρώ, λαμβανομένου, κυρίως, υπόψη του είδους και της 

έντασης της προσβολής, της υπαιτιότητας του εναγομένου και της κοινωνικής και οικονομικής 

καταστάσεως των διαδίκων». 

 

4) Απατηλή επίτευξη συνουσίας αρ. 341 Π.Κ.  

 

Η νομολογία που αφορά το έγκλημα της απατηλής επίτευξης συνουσίας που προβλέπεται από 

το αρ. 341 του Π.Κ είναι πολύ παλαιά και αφορά υποθέσεις πριν από το έτος 1980. 

Ειδικότερα πρόκειται για την απόφαση με αρ. 334/1979 του Αρείου Πάγου (ΠοινΧρ 1979, 501) 

και το με αρ. 89/1951 Βούλευμα ΠλημΠατρ (Αρμ. Ε΄, 209). Η νομολογία δείχνει ότι η διάταξη 

αυτή έχει περιέλθει πλέον σε αχρησία. 

 

5) Εγκατάλειψη εγκύου αρ. 359 Π.Κ. 

 

Το άρθρο 359 εδάφ. α' ΠΚ προβλέπει ότι «όποιος εγκαταλείπει σε απορία ή με άλλο τρόπο 

αβοήθητη μία γυναίκα που έμεινε από αυτόν έγκυος και που λόγω της εγκυμοσύνης ή του 

τοκετού της δεν μπορεί να φροντίσει τον εαυτό της, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους». 

Από τη διάταξη αυτή σαφώς συνάγεται, ότι ουσιώδη στοιχεία για την υπόσταση του 

εγκλήματος αυτού είναι εκτός των άλλων, αφενός μεν η εγκατάλειψη της εγκυμονούσας σε 

απορία, δηλαδή σε κατάσταση κατά την οποία αυτή στερείται των αναγκαίων μέσων για τη 

συντήρησή της, ή η εγκατάλειψη αυτής αβοήθητης, ανεξαρτήτως απορίας, εφόσον έχει ανάγκη 

βοήθειας εξαιτίας των δυσμενών ψυχικών και άλλων συνεπειών που προκλήθηκαν από την 

κύηση ή τον τοκετό. Με αποτέλεσμα να αδυνατεί δε αυτή και στις δύο περιπτώσεις, λόγω της 

εγκυμοσύνης ή του τοκετού, να φροντίσει για τον εαυτό της, ώστε να πορισθεί τα αναγκαία για 

τη συντήρησή της μέσα ή να αντιμετωπίσει την κατάσταση που γι'αυτήν δημιουργείται από τις 

παραπάνω δυσμενείς συνθήκες, αφετέρου δε η πραγματική δυνατότητα του υπαιτίου να 

παράσχει στη γυναίκα που κατέστη από αυτόν έγκυος και που δεν μπορεί, κατά την ως άνω 

έννοια, να φροντίσει τον εαυτό της, την αναγκαία υλική ή άλλη μη περιουσιακή βοήθεια.  
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Από τη μελέτη του νομολογιακού υλικού προκύπτει ότι οι περισσότερες υποθέσεις αφορούν 

ανύπαντρες γυναίκες ενώ οι περισσότεροι δράστες είναι οικονομικά και κοινωνικά 

αποκατεστημένοι (συνήθως στρατιωτικοί ή στρατιώτες και έγγαμοι). Επίσης προκύπτει ότι οι 

δράστες παρόλο που έχουν την οικονομική δυνατότητα εγκαταλείπουν τα θύματα οικονομικά 

αβοήθητα και κυρίως ηθικά απροστάτευτα ….«την εγκατέλειψε χωρίς να της δώσει 

οποιαδήποτε υλική βοήθεια και ηθική συμπαράσταση, αν και γνώριζε ότι λόγω της 

εγκυμοσύνης και του τοκετού που επακολούθησε την 29.8.84 δεν μπορούσε να εργασθεί και 

ότι είχε ανάγκη ψυχικής συνδρομής λόγω της ηθικής μειώσεως της στην κοινωνία της Λάρισας 

εξαιτίας της εξώγαμης εγκυμοσύνης και ενώ είχε την οικονομική δυνατότητα παροχής 

βοήθειας, έχοντας αρκετού ύψους μηνιαίες αποδοχές και τη δυνατότητα ηθικής 

συμπαράστασης μένοντας μέχρι την 10.9.84 στην ίδια πόλη» (ΑΠ 948/1987), «την εγκατέλειψε 

αβοήθητη κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δηλαδή τόσο κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης της, όσο και κατά τον τοκετό, που έλαβε χώρα την 23.8.1990, αλλά και μετά από 

αυτόν, μέχρι την 5.10.1990, μη παράσχων σ’ αυτήν την οφειλόμενη ηθική και ψυχική 

συμπαράσταση με το να επικοινωνεί μετ’ αυτής τηλεφωνικώς ή με το να την επισκέπτεται στην 

οικία της και στο μαιευτήριο κατά τις εξόδους από τη μονάδα του, αν και μπορούσε να πράξει 

αυτά, δεδομένου ότι κατά το παραπάνω κρίσιμο χρονικό διάστημα υπηρετούσε στην περιοχή 

Αττικής» ΑναθΔικ 269/1993. 

 

Όμως η νομολογία φαίνεται να στρογγυλεύει την υλική και ηθική ευθύνη που προβλέπει το 

άρθρο 359 για τον βιολογικό πατέρα δεχόμενη ότι η υλική και ηθική ευθύνη του καλύπτεται 

όταν η έγκυος έχει τη βοήθεια και τη συμπαράσταση τρίτων συγγενών της («…περαιτέρω 

αντιφατικώς δέχθηκε ότι για την αντιμετώπιση ακριβώς της καταστάσεώς της αυτής δέχθηκε τη 

βοήθεια και συμπαράσταση τρίτων και κυρίως του πατέρα της Θ.Σ. Έτσι, δεν προκύπτει από 

την προσβαλλόμενη απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Αθηνών ότι συνεπεία των ως 

άνω παραλείψεων του αναιρεσείοντος δημιουργήθηκε κατάσταση ενδεχομένου κινδύνου για 

την παραπάνω έγκυο ή το κυοφορούμενο ή το νεογνό» Απ 106/94 που έκρινε την με αρ. 

269/1993 απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου). 

 

Σε αυτήν την περίπτωση φαίνεται η νομολογία να προκρίνει τη βοήθεια έναντι της ευθύνης του 

πατέρα. Θα μπορούσε το κενό ανάμεσα στο γράμμα και το πνεύμα του νόμου να λειανθεί με 

την επίκληση των ελαφρυντικών περιστάσεων όπως το λευκό ποινικό μητρώο του δράστη 

κλπ. 
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6) Εκμετάλλευση πόρνης αρ 359 Π.Κ. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 350 του 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". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι 

το με αυτήν καθιερούμενο έγκλημα εκμεταλλεύσεως πόρνης είναι έγκλημα διαρκείας και 

συνεπώς δεν συνιστά τούτο μια ευκαιριακή παροχή, αλλά απαιτείται σχέση διαρκείας και 

κατ`αυτή συντήρηση ολική ή μερική του δράστη από πορνικά κέρδη. Κατά συνέπεια οι 

επαναλαμβανόμενες, κάθε ημέρα, για ορισμένη διάρκεια χρόνου, παροχές από πορνικά κέρδη 

απαρτίζουν όλες το απαιτούμενο στοιχείο της χρονικής διάρκειας και συνιστούν μία, 

πραγματικά, πράξη και όχι έγκλημα κατ`εξακολούθηση, αφού κάθε μία από τις παροχές αυτές, 

μόνη της, δεν στοιχειοθετεί το έγκλημα τούτο, ώστε να μπορεί να αποτελεί μερικότερη πράξη 

του αυτού εγκλήματος, που τελείται κατ`εξακολούθηση. 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις της νομολογίας το έγκλημα της εκμετάλλευσης πόρνης συρρέει 

με άλλα εγκλήματα, όπως -και κυρίως- με τη μαστρωπεία και τη σωματεμπορία. 

Χαρακτηριστική απόφαση για το έγκλημα της εκμετάλλευσης πόρνης είναι η με αρ. 428/2001 

απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία σημειώνει «…ενώ ήταν πωλητής κοσμημάτων σε 

φανερούς και κρυφούς οίκους ανοχής και εστερείτο περιουσιακών στοιχείων  συνεδέθη 

ερωτικώς από το έτος 1991 με την εγκαλούσα .............., η οποία εκπορνεύετο κατ` επάγγελμα, 

ως εκδιδόμενη προς βιοπορισμό επί χρήμασι εις αόριστο και ανεπίλεκτο αριθμό ανδρών, 

αφού την διαβεβαίωνε ότι θα έπαιρνε διαζύγιο από την σύζυγό  του και υπόσχετο σ`αυτήν 

(εγκαλούσα) ότι πρόθεσή του ήταν να τη νυμφευθεί πράγμα που και η σύζυγος εβεβαίωνε την 

εγκαλούσα με την οποία είχε φιλικές σχέσεις επετύγχανε καθόλο  το προαναφερόμενο  

χρονικό διάστημα να διατρέφεται και να διαβιώνει πολυτελέστατα από τα πορνικά της 

κέρδη λαμβάνοντας προς τούτο καθημερινά τις εισπράξεις αυτής εκ του ως άνω 

επαγγέλματός της, ενώ γνώριζε την προέλευσή τους. Από την εκμετάλλευση των ανήθικων 

αυτών κερδών της, εκτός από τη συντήρησή του και την παντελή διαβίωσή του προέβη και 

στην αγορά των παρακάτω αυτοκινήτων: α) του με αριθμό κυκλοφ. .... ταξί, μάρκας 

MERCEDES, το οποίο αγόρασε στο όνομά του δυνάμει της με αριθμό 31962/27-12-1994 

συμβ/κής πράξης της συμβ/φου Αθηνών ............ , Β) Του με αρ. κυκλ. ..... ταξί, μάρκας 

MERCEDES που αγόρασε στ` όνομά του δυνάμει της με αριθμό 150/18-3-1996 συμβ/κής 

πράξης της συμβ/φου Αθηνών ........ , γ) του με αρ. κυκλοφ. .... ταξί μάρκας  MERCEDES που 

αγόρασε στο όνομα της συζύγου του ............... δυνάμει της με αρ. 37961/23-2-1995 συμβ/κής 
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πράξεως της συμβ/φου  Αθηνών .......... και δ) του με αριθμό κυκλοφορίας  ...... ΙΧΕ αυτ/του, 

μάρκας MERCEDES 190, που αγόρασε στο όνομά του  αντί του ποσού των 20.000.000 δρχ. 

κατά το μήνα Ιούνιο του 1993». 

 

Τα θύματα είναι γυναίκες που, είτε εκπορνεύονται οικειοθελώς, είτε από τους δράστες οι 

οποίοι συντηρούνται από τα πορνικά κέρδη. Οι δράστες είναι μόνον άνδρες κατά τη διάταξη 

του αρ. 350 ΠΚ. Όμως, σήμερα, θεωρείται από τη νομολογία ότι παθητικό υποκείμενο του 

εγκλήματος της εκμετάλλευσης πόρνης μπορεί να είναι και ο άνδρας ο οποίος έχει υποβληθεί 

σε χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου (ΒουλΔΣτρΑθ 400/1986, ΠλημΑθ 4636/1977). 

 

7) Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης 304 Π.Κ. 

 

Από τη μελέτη του νομολογιακού υλικού συμπεραίνεται ότι οι περισσότερες υποθέσεις με 

δικαστικό ενδιαφέρον για το έγκλημα της τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης αφορούν 

ιατρούς οι οποίοι ενήργησαν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια αμβλώσεις. Τα θύματα είναι νεαρές, 

στην πλειονότητά τους ανήλικες και κυρίως άγαμες, γυναίκες οι οποίες υπό την πίεση των 

κοινωνικών συνθηκών προσέφυγαν στην άμβλωση. Για αυτό αναδεικνύεται ανάγλυφα το 

ζήτημα της συναίνεσης της εγκύου στην άμβλωση δεδομένου ότι αυτό σε πολλές περιπτώσεις 

αποτελεί το κύριο ζήτημα της δικαστικής διερεύνησης. 

 

Το νομολογιακό υλικό αρθρώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: 

 

α) Η συναίνεση της εγκύου. Η συναίνεση της εγκύου που απαιτείται ρητά από το άρθρο 304 

του Π.Κ εκφράζει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και την ελευθερία της βούλησης της γυναίκας 

να αποφασίζει για τον εαυτό της. Ο νομοθέτης τιμωρεί μόνον την ανεπίτρεπτη άμβλωση εκείνη 

δηλαδή που γίνεται εκτός των  12 εβδομάδων κύησης. Σε πολλές περιπτώσεις, βεβαίως, η 

συναίνεση είναι προϊόν της κοινωνικής απαξίας και ηθικών πιέσεων που ασκούνται στην 

έγκυο γυναίκα. 

 

β) Η συναίνεση της ανήλικης εγκύου και πώς εξασφαλίζεται. Για τη διακοπή της εγκυμοσύνης 

απαιτείται σαφής και ισχυρή συναίνεση της εγκύου. Η συναίνεση αυτή στις περιπτώσεις των 

ανηλίκων εγκύων δίνεται από το γονέα ή κηδεμόνα της εγκύου σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 

5. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις δε φαίνεται η ανήλικη έγκυος να συμφωνεί με τη 

«συναίνεση» των γονέων της για την τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης του εμβρύου που 
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κυοφορεί. Ίσως, σε περιπτώσεις που η ανήλικη είναι ώριμη να αποφασίσει, θα πρέπει να 

λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η άποψή της. Εξάλλου η θεωρία δέχεται ότι «σοβαρή είναι η 

συναίνεση που δίδεται από κάποιον έχοντας επίγνωση της πραγματικότητας και η συναίνεσή 

του ανταποκρίνεται στην αληθινή του βούληση» (Α. Συκιώτου, 2009, 170). Ενδεικτικό για τη 

συναίνεση της ανήλικης εγκύου και τον τρόπο με τον οποίο εκμαιεύεται ή ερμηνεύεται είναι το 

με αρ. 3481/1996 Βούλευμα ΣυμβΠλημμΑθήνας χαρακτηριστικό απόσπασμα του οποίου έχει 

ως εξής: «….Τελικώς αντιλήφθηκε κατά μήνα Ιανουάριο 1994 ότι είναι έγκυος. Το γεγονός 

πληροφορήθηκαν οι γονείς της ανήλικης, οι οποίοι προσπάθησαν να την πείσουν να διακόψει 

την εγκυμοσύνη της, αντιδρώντας στη σκέψη πιθανού γάμου της κόρης τους και να συνεχίσει 

τις σπουδές της. Απομάκρυναν την ανήλικη από τη Θήβα μεταφέροντάς την στην Αθήνα στο 

σπίτι της αδελφής του πατέρα της Π.Ε., συνεχίζοντας να συμβουλεύουν αυτήν να εγκαταλείψει 

τα σχέδια της περί γάμου και να διακόψει την εγκυμοσύνη της. Η ίδια ισχυρίζεται ότι την 

πίεζαν απειλώντας την ότι θα βάλουν τον Θ. φυλακή, αφού ήδη είχε ασκηθεί σε βάρος του 

ποινική δίωξη για εκούσια απαγωγή. Τελικώς κατά τα τέλη Μαρτίου 1994 επισκέφτηκαν τον 

γυναικολόγο, α` κατηγορούμενο, ο οποίος αφού εξέτασε την ανήλικη διαπίστωσε την 

εγκυμοσύνη της και της συνέστησε να σκεφθεί τι θέλει να κάνει και μόλις αποφασίσει να του 

τηλεφωνήσει. Πράγματι μετά λίγες ημέρες η θεία της ανήλικης έκλεισε ραντεβού με τον 

γυναικολόγο και στις 30-3- 94 προσήλθε η ανήλικη στο μαιευτήριο, χωρίς να δηλώσει οτι 

αρνείται να υποστεί την επέμβαση και με τη φανερή συναίνεσή της έγινε θεραπευτική 

απόξεση, εντός της προβλεπομένης προθεσμίας των 12 εβδομάδων και με τους 

επιβαλλόμενους ιατρικούς κανόνες. Εκ των υστέρων η ανήλικη παραπονείται ότι η συναίνεση 

αυτή δεν ήταν προιον της ελεύθερης βούλησής της, αλλά επήλθε κατόπιν πιέσεων του πατέρα 

της και του συγγενικού της περιβάλλοντος και του φόβου που προξενήθηκε σ` αυτήν από τις 

απειλές κατά του Θ. Ακόμη και στην περίπτωση που οι ισχυρισμοί της ανήλικης είναι 

αληθείς, δεν βεβαιώνεται από κάποιο στοιχείο, ούτε από την ίδια, ότι τους ενδοιασμούς 

της αυτούς εκδήλωσε στον γυναικολόγο, ο οποίος προέβη στην άμβλωση, έχοντας την 

συναίνεση της ανήλικης και του πατέρα της, β` κατηγορουμένου. Εξ άλλου η 

συμπεριφορά του πατέρα, προερχομένη από το πατρικό του ενδιαφέρον και την ελπίδα ενός 

καλύτερου μέλλοντος για το παιδί του, δεν κρίνεται ότι ενείχε δόλο βίαιης και απειλητικής 

εκμαίευσης της συναίνεσης της ανήλικης, γεγονός που και αν ακόμη συνέβη δεν υπέπεσε 

στην αντίληψη του μαιευτήρα γυναικολόγου, ο οποίος δικαιαλογημένα εξέλαβε την συναίνεση 

τόσο της ανήλικης όσο και του πατέρα της ως σοβαρή και αβίαστη. 
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γ) Η άμβλωση για λόγους ευγονικής. Τελευταία και μετά την ανάπτυξη της ευγονικής συχνές 

είναι οι υποθέσεις που απασχολούν τα δικαστήρια για τεχνητές διακοπές κυήσεων για λόγους 

ευγονικής. Με την με αρ. 1845/2006 απόφαση του ο Άρειος Πάγος καταδίκασε μαιευτήρα – 

γυναικολόγο ο οποίος, διέκοψε ανεπίτρεπτα την εγκυμοσύνη της εγκύου, δεύτερης 

κατηγορουμένης, με τη συναίνεση της, η οποία είχε συμπληρώσει δέκα έξι εβδομάδες 

κυήσεως, αν και δεν υπήρχαν ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου, που επάγονται τη 

γέννηση παθολογικού νεογνού, ούτε υπήρχε αναπότρεπτος κίνδυνος για τη ζωή τής ανωτέρω 

εγκύου ή κίνδυνος σοβαρής και διαρκούς βλάβης της σωματικής ή ψυχικής υγείας της, η δε 

εγκυμοσύνη δεν ήταν αποτέλεσμα βιασμού ή άλλης παράνομης πράξης. 

Αντίστοιχου περιεχομένου είναι και οι αποφάσεις με αρ. 226/2009 του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Χανίων και 544/2006 του Εφετείου Λάρισας που κρίνουν την αστική ευθύνη των 

ιατρών για την αποζημίωση των θυμάτων.   

 

δ) Η τήρηση των ιατρικών κανόνων για τη διασφάλιση της υγείας των εγκύων που 

υποβάλλονται σε τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης. Ο νόμος δεν ορίζει τα μέσα της 

άμβλωσης, αλλά αυτά θα πρέπει να είναι τα ενδεδειγμένα για κάθε περίπτωση και να μη 

θέτουν σε κίνδυνο την υγεία της εγκύου. Για παράδειγμα, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο 

Καβάλας με τη με αρ. 15/2002 απόφασή του καταδίκασε ιατρό για ανεπίτρεπτη διακοπή της 

εγκυμοσύνης, η οποία συνέβη στο ιδιωτικό του ιατρείο χωρίς τα κατάλληλα μέσα και όχι σε 

οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα και χωρίς να προηγηθούν οι αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις με 

αποτέλεσμα την πρόκληση θανάτου της εγκύου. Ομοίως καταδίκασε τον αναισθησιολόγο για 

άμεση συνδρομή. Για την προστασία της εγκύου στις περιπτώσεις της τεχνητής διακοπής της 

εγκυμοσύνης χρειάζεται να θεσμοθετηθεί η κάλυψη του κόστους της νόμιμης διακοπής της 

εγκυμοσύνης από τα Ασφαλιστικά ταμεία που δεν προβλέπται σήμερα. 

 

8) Ενδοοικογενειακή Βία. 

 

Από τη μελέτη των εγγραφών για την ενδοοικογενειακή βία επελέγησαν το Βούλευμα του 

ΣυμβΠλημμΠρεβ 58/2000 που αφορούσε υπόθεση αιμομιξίας, η με αρ. 1196/2011 απόφαση 

του Αρείου Πάγου σχετικά με την ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 

ανήλικης από τον πατέρα της, η διάταξη – απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου με 

αρ. 16/2009 που αφορά απόφαση αφαίρεσης γονικής μέριμνας για σωματική και ψυχολογική 

κακοποίηση ανηλίκου τέκνου, το Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά με αρ. 

94/2008 με το οποίο παραπέμφθηκε σύζυγος για σωματική βλάβη σε βάρος της συζύγου η 
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οποία ήταν δυνατόν να προκαλέσει στο θύμα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική 

βλάβη. Επίσης στο υλικό καταγράφεται η Αναφορά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών 

Θεσσαλονίκης με αρ. 1/2009 με θέμα: «Παροχή οδηγιών προς τον Διευθύνοντα την 

Εισαγγελεία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τήρηση ειδικού αρχείου ενδοοικογενειακής βίας». 

 

Το νομολογιακό υλικό για την ενδοοικογενειακή βία είναι πενιχρό διότι αφενός οι υποθέσεις 

της ενδοοικογενειακής βίας χαρακτηρίζονται από υψηλό αφανή αριθμό της εγκληματικότητας 

και αφετέρου επειδή ο ειδικός νόμος 3500/06 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογνειακής 

βίας και άλλες διατάξεις» μετρά μία μόνον πενταετία εφαρμογής (εφαρμόστηκε μετά την 

1/1/1007). Έως τώρα η ενδοοικεγενειακή βία μεταξύ των συζύγων διωκόταν με βάση τις 

γενικές διατάξεις του ποινικού δικαίου με αποτέλεσμα να μην εγγράφεται ξεχωριστά και ως εκ 

τούτου, να μην μπορεί να μετρηθεί.   

 

Οι περισσότερες αποφάσεις και τα βουλεύματα των δικαστηρίων δεν αφορούν υποθέσεις 

ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ των συζύγων ή συντρόφων οι οποίες θα είχαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για αυτή τη μελέτη.  Με αυτή την έννοια ενδιαφέρον παρουσιάζει  το Βούλευμα του 

Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά με αρ. 94/2008 με το οποίο παραπέμφθηκε σύζυγος για 

σωματική βλάβη σε βάρος της συζύγου του, η οποία ήταν δυνατόν να προκαλέσει στο θύμα 

κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική βλάβη και το οποίο δέχθηκε ότι «…Το πρωί της 

5.4.2007 η εγκαλούσα Κ.Σ. προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα ... και υπέβαλε έγκληση κατά 

του κατηγορουμένου συζύγου της Π.Σ. αναφέροντας ότι την 3.4.2007 και περί ώρα 19:00, ενώ 

βρισκόταν μαζί στην οικία τους ... (επί της οδού ...), ξυλοκοπήθηκε αναίτια και άγρια από 

εκείνον. Ειδικότερα, η εγκαλούσα ανέφερε ότι ο σύζυγος της ήταν αλκοολικός και εμφάνιζε 

ψυχολογικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να βιαιοπραγεί καθημερινά σε βάρος της 

θεωρώντας την υπαίτια για αυτά, τη δε 3.4.2007 της συμπεριφέρθηκε για τον ίδιο λόγο 

εξαιρετικά βίαια χτυπώντας τη με τα χέρια και τα πόδια του στο πρόσωπο και το σώμα της 

επανειλημμένα, για χρονικό διάστημα δύο ωρών. Εκ των χτυπημάτων που δέχθηκε, η 

εγκαλούσα υπέστη πολλαπλά κατάγματα ζυγωματικού συμπλέγματος αριστερά και εμφάνισε 

πολλαπλές εκχυμώσεις προσώπου, μώλωπες αριστεράς σιαγόνος, υπόσφαγμα και οίδημα 

αριστερού οφθαλμού, διπλωπία, και εκτεταμένες εκχυμώσεις αμφοτέρων μηρών. Στην από 

22.7.2007 εξέταση της ανέφερε ότι κατά το ξυλοδαρμό της από τον κατηγορούμενο ήταν 

παρόντα τα τέκνα τους Χ. και Μ., ετών 18 και 12 αντίστοιχα, εξακολουθούσε δε και τότε να 

επιθυμεί την ποινική του δίωξη. Ο κατηγορούμενος εξεταζόμενος χωρίς όρκο την 22.7.2007, 

κατά την οποία (ημερομηνία) δήλωσε ως κατοικία την ίδια κατοικία με τη σύζυγο του, δέχθηκε 
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ότι χτύπησε την τελευταία, αλλά ανέφερε ότι ωθήθηκε από την προηγούμενη συμπεριφορά 

της, διότι εκείνη "έπινε", εξύβρισε τότε αυτόν και τους συγγενείς του και του επιτέθηκε 

κρατώντας μαχαίρι. Πέραν αυτών, ο κατηγορούμενος δήλωσε μετανιωμένος για τις πράξεις 

του. Στην από 4.10.2007 ανακριτική κατάθεση της η εγκαλούσα παραδέχθηκε μόνο ότι 

εξύβρισε τον κατηγορούμενο την 3.4.2007 και ότι αντιμετώπιζε και η ίδια πρόβλημα 

αλκοολισμού, δήλωσε δε ότι η αιτία του ξυλοδαρμού της ήταν οι εκκλήσεις της προς εκείνον 

για να εργασθεί και για να μη στρέφει τα εννέα τέκνα τους εναντίον της. Εξάλλου, παρότι 

ανέφερε ότι ο σύζυγος της ήθελε να την "ξεμπερδέψει" όταν τη χτυπούσε, δήλωσε ότι δεν ήθελε 

να οδηγηθεί στη φυλακή. Στην από 4.10.2007 κατάθεση του ο υιός τους Χ.Σ. (συγκάτοικων με 

την εγκαλούσα) ανέφερε ότι και οι δύο γονείς του "έπιναν" και ότι η εγκαλούσα εμφάνιζε 

επιθετική συμπεριφορά απέναντι στον πατέρα του, όταν κατανάλωνε οινοπνευματώδη ποτά. 

Όμοια ήταν και η από 22.10.2007 κατάθεση του Κ.Σ., ετέρου υιού του κατηγορουμένου και της 

εγκαλούσας. Αυτός ανέφερε επίσης ότι από τον Ιούλιο του 2007 και μετά οι γονείς του 

συγκατοικούσαν ξανά και ότι από τον Απρίλιο του ιδίου έτους δεν είχαν ξανατσακωθεί. Τέλος, 

ο κατηγορούμενος στην ανακριτική του απολογία δήλωσε μετανοιωμένος και ομολόγησε ότι 

χτύπησε τη σύζυγο του προκληθείς από εκείνη. 

 

Παρότι εμφανίζει (ο κατηγορούμενος) ψυχικά και σωματικά προβλήματα (καταθλιπτική 

συνδρομή και κρίσεις επιληψίας) προερχόμενα από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που υπέστη 

σε τροχαίο ατύχημα προ 13ετίας, είναι και σήμερα ικανός να εργασθεί (βλ. την από 

24.12.2007 αίτησή του για αντικατάσταση της προσωρινής του κρατήσεως με περιοριστικούς 

όρους). Ενόψει και αυτού του γεγονότος, αλλά και της ανυπαρξίας άλλων στοιχείων, που να 

καταδεικνύουν ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε τη δυνατότητα να αντιληφθεί τι έπραττε την 

3.4.2007, μπορεί ασφαλώς να υποστηριχθεί βασίμως ότι γνώριζε και ήθελε να προκαλέσει 

στη σύζυγο του σωματικές κακώσεις. Εξάλλου, η σοβαρότητα και η πολλαπλότητα τους είναι 

τέτοια, που αποκλείει την πρόκληση τους από μία μόνο ή λίγες επιθετικές του κινήσεις. Ο 

κατηγορούμενος χτύπησε επανειλημμένα τη σύζυγο του. Παρά τη σοβαρότητα όμως των 

τραυμάτων της εγκαλούσας, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί η σωματική της βλάβη ως βαριά. 

Ειδικότερα, η ζωή της εγκαλούσας δεν κινδύνεψε, αφού μάλιστα η ίδια δεν θεώρησε αναγκαία 

την εισαγωγή της στο νοσοκομείο "Ευαγγελισμός" (βλ. το από 4.5.2007 ιατρικό 

πιστοποιητικό). Εξάλλου, το χρονικό διάστημα των (30) ημερών από την 16.4.2007, κατά το 

οποίο η παθούσα έπρεπε να απόσχει από τις ασχολίες της σύμφωνα με τον Ιατροδικαστή (βλ. 

την από 16.4.2007 ιατροδικαστική έκθεση), δηλαδή των (43) ημερών από την ημέρα του 

συμβάντος, δεν κρίνεται ιδιαίτερα μεγάλο (δεν συνιστά "πολύ χρόνο" κατά το άρθρο 310 παρ. 
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2 ΠΚ), διότι σε αυτή την περίπτωση η έννοια της βαριάς σωματικής βλάβης θα διευρυνόταν 

ανεπίτρεπτα (αφού ο χρόνος αυτός πρέπει να είναι ανάλογος σε σημασία με τον κίνδυνο 

ζωής, τη βαριά αρρώστια και το σοβαρό ακρωτηριασμό). Η εγκαλούσα ανέφερε μάλιστα στην 

από 26.10.2007 "υπεύθυνη" δήλωση της ότι εξακολουθούσε (και ήταν ικανή) να εργάζεται. Οι 

καλές σχέσεις της με τον κατηγορούμενο, όπως περιγράφονται σ` αυτή τη δήλωση της 

(κατόπιν της προφυλακίσεώς του βέβαια), την "εμποδίζουν" ουσιαστικώς να περιγράψει 

λεπτομερώς τις δυσκολίες, που ενδεχομένως της εμφανίσθηκαν στην καθημερινότητα της 

λόγω των τραυμάτων της.57  

 

Για το λόγο αυτό, παρότι ο κατηγορούμενος επεδίωκε το αποτέλεσμα που προκάλεσε, δεν 

προξένησε βαριά σωματική βλάβη στη σύζυγό του. Ενήργησε όμως κατά τρόπο, που 

μπορούσε να προκαλέσει στην παθούσα κίνδυνο για βαριά σωματική της βλάβη, αφού τη 

χτύπησε επανειλημμένα και με σφοδρότητα σε ευπαθές σημείο του σώματος της. 

Συνακόλουθα, υπαρχουσών σοβαρών ενδείξεων ενοχής του για την πράξη αυτή, που 

προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1,14,26, 27, 51, 53,61, 63,64,79, 

308 παρ. 1α` ΠΚ, 1, παρ. 1,2α`, 2,6 παρ. 1,2α` Ν 3500/2006, στην οποία μπορεί επιτρεπτώς 

και πρέπει να μεταβληθεί η αρχική κατηγορία (ΑΠ 1485/2003 ΠοινΧρ 2004,425), πρέπει το 

Συμβούλιο σας να τον παραπέμψει στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά 

για να δικασθεί (άρθρα 1β`, 5,112,119 παρ. 1, 309 παρ. 1ε`, 313 ΚΠΔ)». 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η με αρ. 1/2009 Αναφορά του Εισαγγελέα Πρωτοδικών 

Θεσσαλονίκης με θέμα: «Παροχή οδηγιών προς τον Διευθύνοντα την Εισαγγελεία Πρωτοδικών 

Θεσσαλονίκης για τήρηση ειδικού αρχείου Ενδοοικογενειακής βίας» για τις περιπτώσεις της 

ποινικής διαμεσολάβησης. Ειδικότερα επισημαίνεται η παραπομπή των δραστών στο Εθνικό 

Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), η τήρηση ειδικού αρχείου και η επισύναψη στο 

φάκελο δικογραφίας που τηρείται στο Ειδικό Αρχείο του σχετικού πιστοποιητικού 

παρακολούθησης του θεραπευτικού - συμβουλευτικού προγράμματος. 

 

                                                           
57 Ιδιαίτερα θα πρέπει να υπογραμμιστούν τα σημεία της απόφασης που αφορούν την δημοσιοποίηση του 
συμβάντος της ενδοοικογενειακής βίας. Είναι γνωστό θεωρητικά ότι τα θύματα ενδοοικογενειακής σπάνια 
καταγγέλουν τα βίαια περιστατικά που τους συμβαίνουν για αυτό και δεν προσφεύγουν στις αρμόδιες υπηρεσίες 
(Ιατρεία, Ιατροδικαστική υπηρεσία) λόγω του μεγάλου συναισθηματικού δεσμού τους με το δράστη. Ως  εκ τούτου 
η αιτιολογία της απόφασης στην ουσία αποτελεί τη φαινομενολογία του περιστατικού της ενδοοικογενειακής βίας 
που θα μπορούσε και θα έπρεπε να θεμελιώσει τη βαριά σωματική βλάβη. Αντιθέτως, αυτή η επιχειρηματολογία 
του θύματος αξιοποιήθηκε για τη θελεμελίωση των ελαφρυντικών λόων του κατηγορουμένου –δράστη.  
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Από την ανάγνωση του πενιχρού νομολογιακού υλικού που αφορά το έγκλημα της 

ενδοοικογενειακής βίας διαπιστώνεται ότι χρειάζεται να γίνουν ακόμη σημαντικά βήματα στην 

παρακολούθηση του φαινομένου και στην αξιολόγηση της εφαρμογής του ισχύοντος νομικού 

πλαισίου.  

 

9) Βιασμός αρ. 336 Π.Κ. 

 

Από τη μελέτη του νομολογιακού υλικού συμπεραίνεται ότι οι περισσότεροι δράστες είναι νέοι, 

χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου, οι οποίοι, είτε επιλέγουν τυχαία τα θύματά τους, είτε τα 

γνωρίζουν από πριν. Επιλέγουν απόμερα σημεία προκειμένου να χτυπήσουν τα θύματά τους 

τα οποία πολλές φορές παρασύρουν χρησιμοποιώντας αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες. Τα 

θύματα είναι νέες γυναίκες, πολλές φορές ανήλικες, που παρασύρονται λόγω του ανώριμου 

της ηλικίας τους, αλλά και λόγω νοητικής τους υστέρησης. Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις 

καταγεγραμμένες περιπτώσεις βιασμού. Ο πραγματικός αριθμός των βιασμών είναι δύσκολο 

να εκτιμηθεί εξαιτίας του υψηλού αφανούς αριθμού της εγκληματικότητας. Τα θύματα 

δυσκολεύονται να καταγγείλουν τους δράστες είτε γιατί φοβούνται τους δράστες είτε γιατί 

φοβούνται τη δευτερογενή τους θυματοποίηση.  

 

Eκτός όμως από τις συνήθεις περιπτώσεις βιασμού στις οποίες το modus operandi έχει τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά σταχυολογήσαμε τις παρακάτω υποθέσεις για την ιδιαιτερότητά 

τους: τη με αρ 754/2012 απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία αφορά το βιασμό εγκύου 

γυναίκας από γιατρό γυναικολόγο στο ιατρείο του όπου βρισκόταν, συνοδευόμενη από το 

σύζυγό της, προκειμένου να προβεί σε τεχνητή διακοπή της κύησής της, τη με αρ. 924/2011 

απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία αφορά βιασμό ανήλικης και χρήση οπτικοακουστικού 

υλικού, τη με αρ. 205/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου η οποία αφορά το βιασμό ανηλίκων 

αγοριών από ιερέα. 

 

Επίσης σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν από το νομολογιακό υλικό σχετικά με το 

δικονομικό σκέλος των υποθέσεων. Από τη μελέτη προκύπτει η ανάγκη της ασφαλούς και 

επιμελούς συλλογής των αποδείξεων, η υποστήριξη των θυμάτων, η ακρίβεια σύνταξης των 

ψυχιατρικών εκτιμήσεων και η ορθή εκτίμηση των μαρτυρικών καταθέσεων. Με την ευκαιρία 

αυτή είναι χρήσιμο να υπογραμμιστεί ακόμη μία φορά η ανάγκη δημιουργίας μία ειδικής 

δομής όπου θα προσφεύγουν τα θύματα βίας στην οποία θα συλλέγονται με επιμέλεια τα 

αποδεικτικά στοιχεία και θα υποστηρίζονται τα θύματα. 
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10) Σωματεμπορία αρ. 351 Π.Κ. 

 

Το έγκλημα της σωματεμπορίας στις περισσότερες περιπτώσεις συρρέει με τα εγκλήματα της 

μαστρωπείας, του βιασμού και της ανθρωποκτονίας. Το έγκλημα της σωματεμπορίας 

εντάσσεται στο χώρο του οργανωμένου εγκλήματος και είναι ιδιαίτερα δύσκολο στην απόδειξή 

του. Στη χώρα μας έχουμε ένα εκσυγχρονισμένο νομικό πλαίσιο ειδικότερα μετά την 

επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Παλέρμο με το Ν. 3875/2010. Τα προβλήματα που είχαν 

παρατηρηθεί σχετικά με την παροχή προστασίας στα θύματα πριν από το χαρακτηρισμό τους  

ως θυμάτων, επιλύονται αφού τα «θύματα» προστατεύονται πλέον πριν από 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. Διότι παρατηρείται ότι, ακόμη και στις περιπτώσεις που οι 

σωματέμποροι καταδικάζονται, οι καταδίκες είναι χωρίς αντίκρισμα. Ειδκότερα στην έκθεση 

του έτους 2006 του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι: «Τα ελληνικά 

δικαστήρια άφησαν ελεύθερους τους περισσότερους κατηγορούμενους… και η κυβέρνηση δεν 

μπόρεσε να επιβεβαιώσει αν οιοσδήποτε από τους διακινητές εξέτισε πραγματικά την ποινή 

στην οποία είχε καταδικαστεί». Επίσης σημειώνεται ότι από τους 284 που συνελήφθησαν και 

καταδικάστηκαν πρωτοδίκως μόνον δύο εκτίουν ποινή φυλάκισης. Παρότι τα πράγματα 

τελευταία άλλαξαν χρειάζεται πολλά ακόμη να γίνουν. Γι΄αυτό θα 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. 

 

11) Ασέλγεια παρά φύση άρ. 347 Π.Κ 

 

Η διάταξη του αρ. 347 ΠΚ ρυθμίζει την παρά φύση ασέλγεια μεταξύ αρρένων. Από το 

νομολογιακό υλικό συμπεραίνεται ότι αφορά αγόρια ανήλικα τα οποία συνήθως είναι 

εγκαταλελειμμένα. Οι δράστες είναι άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας, πολύ συχνά ιερείς, που 

χρησιμοποιούν αυτά τα νεαρά αγόρια είτε για τη δική τους ικανοποίηση είτε για την 

εκμετάλλευσή τους. 
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Ενδεικτικό είναι το παρακάτω απόσπασμα της με αρ. 785/2012 απόφασης του Αρείου Πάγου 

που έχει ως εξής: «…δεδομένου ότι ο ανήλικος Α. -ο οποίος, όπως ήδη ελέχθη, πάσχει από 

διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, με σημαντικές δυσκολίες στο περιεχόμενο και στη δομή του 

λόγου- αδυνατεί, όπως κατηγορηματικά αποφαίνονται στην κοινή έκθεσή τους οι 

πραγματογνώμονες Ζ. και Π. , να πλάσει ιστορίες με τη φαντασία του, ενώ όσα απέδωσε στον 

κατηγορούμενο δεν ήταν δυνατόν να είναι υποβολιμαία, αφού, για να τα επαναλάβει σε 

τρίτους, θα χρειαζόταν τη διαρκή παρέμβαση του υποβολέα, δεν θα περιέγραφε δε την 

εκσπερμάτιση ως ούρηση αλλά ως έκχυση κάποιου άσπρου υγρού. Συνεπώς, αποδείχθηκε 

πλήρως ότι ο εκκαλών κατηγορούμενος στις 20 Μαρτίου του 2006, τις πρωϊνές ώρες, στο 

βοηθητικό δωμάτιο του κτηνιατρείου του, όπου οδήγησε τον ανήλικο Α. Π.-Γ. , του ζήτησε ν' 

ανοίξει το στόμα του και να κλείσει τα μάτια του για να παίξουν ένα παιχνίδι και, ακολούθως, 

αφού κατέβασε το παντελόνι του, υποχρέωσε τον ανήλικο, κτυπώντας τον επανειλημμένα στον 

αυχένα, να δεχθεί, παρά τη θέλησή του, την εισαγωγή του εν στύσει πέους του στο στόμα του 

και να ενεργήσει πεολειχία, λέγοντάς του δε τη φράση "λίγο ακόμα .. λίγο ακόμα", 

εκσπερμάτισε μέσα σ' αυτό, ενώ ακολούθως, έδωσε στον ανήλικο ένα ποτήρι νερό και ένα 

σοκολατάκι". 

 

12) Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας. 

 

Ο Ν. 3896/ 2010 «Εναρμόνιση της κειμένης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και άλλες συναφείς διατάξεις» προβλέπει ότι 

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 στη 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, 
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β) βάναυση προσβολή, δηλαδή 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. 

 

Το νομολογιακό υλικό για το έγκλημα της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας 

αποτελείται από τρεις ουσιαστικά αποφάσεις. Συγκεκριμένα τη με αρ. 844/2001 απόφαση του 

Αρείου Πάγου που αφορά μετατροπή της κατηγορίας από σεξουαλική παρενόχληση σε 

εξύβριση διότι δεν αιτιολογήθηκε το «βάναυσο» της συμπεριφοράς του κατηγορουμένου που 

απαιτείται από το νόμο, τη με αρ. ΑΠ 20/2011 απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά 

καταδίκη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας για ασελγείς χειρονομίες μεταξύ ανδρών που 

βρίσκονται στο στρατό και τη με αρ. 1546/2011 απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά 

προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανδρός που τελέσθηκε με την αποστολή γραπτών 

μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο. 

 

Εν κατακλείδι, από τη μελέτη του νομολογιακού υλικού προκύπτει ότι η γυναίκα εμφανίζεται 

στις αποφάσεις και τα βουλεύματα των ποινικών μας δικαστηρίων περισσότερο ως θύμα και 

λιγότερο ως δράστης. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη ενημέρωσης των εφαρμοστών του 
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δικαίου αφενός σε θέματα ισότητας αφετέρου σε ζητήματα θυματολογίας και ειδικότερα 

θυματοποίησης γυναικών. 

 

Προτείνεται, λοιπόν, να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα σπουδών τόσο των Νομικών μας Σχολών 

όσο και της Εθνικής Σχολής Δικαστών με μαθήματα θυματολογίας γυναικών και έμφυλης 

εγκληματικότητας. 

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι από την ανάγνωση του νομολογιακού υλικού συμπεραίνεται ότι 

υπάρχουν διατάξεις του Ποινικού Κώδικα οι οποίες θα πρέπει άμεσα να καταργηθούν διότι 

έχουν ήδη καταργηθεί στην εφαρμογή τους. Για παράδειγμα, το έγκλημα της απατηλής 

επίτευξης συνουσίας που προβλέπεται στο αρ. 341 του Ποινικού μας Κώδικα αποτελεί μία 

ξεπερασμένη διάταξη η οποία πλέον δεν εφαρμόζεται. Στην αναζήτηση του νομολογιακού 

υλικού προέκυψαν δύο εγγραφές για το έγκλημα της απατηλής επίτευξης συνουσίας. 

Συγκεκριμένα το με αρ. 89/1951 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών και η 

νεότερη μεν απόφαση του Αρείου Πάγου 334/1979 που ήδη μετρά τριάντα χρόνια από την 

έκδοσή της. Αναδεικνύεται ανάγλυφα ότι πλέον το άρθρο 341 του Ποινικού μας Δικαίου απλά 

κοσμεί τον Ποινικό μας Κώδικα χωρίς να έχει καμία απολύτως χρηστικότητα. 

Εκτός όμως από τις διατάξεις οι οποίες πλέον δεν έχουν καμία εφαρμογή, υπάρχουν και 

διατάξεις οι οποίες θα πρέπει να αναμορφωθούν προκειμένου να ανταποκρίνονται στη νέα 

κοινωνική πραγματικότητα. Από το νομολογιακό υλικό προέκυψε ότι το έγκλημα της 

εκμετάλλευσης της πόρνης βαυκαλίζει ακόμη την έννοια του ανδρισμού εκκινώντας από την 

παραδοχή ότι ο ανδρισμός θίγεται εφόσον συντηρείται από τα πορνικά κέρδη. 

 

Δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί ότι ήδη έχει συντελεστεί μία μεγάλη αλλαγή του νομικού μας 

πλαισίου που αφορά εγκλήματα με έμφυλη σημαντικότητα. Για παράδειγμα, το νομικό πλαίσιο 

που ρυθμίζει τα εγκλήματα της ενδοοικογενειακής βίας (Ν. 3500/06), αλλά και της 

σωματεμπορίας έχει αλλάξει την τελευταία δεκαετία (Ν. 3064/2002). Ως εκ τούτου, το 

νομολογιακό υλικό δεν είναι πλούσιο με βάση το νέο αυτό νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να 

εκτιμηθούν οι μετατοπίσεις που, ενδεχομένως, έχουν συντελεστεί σε επίπεδο συλλογικού 

ασυνειδήτου. Όμως, η αλλαγή αυτή του νομικού πλαισίου έχει μία σημαντική συμβολική 

διάσταση η αξία της οποίας ήδη είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Γιατί από τη μελέτη των 

δικαστικών αποφάσεων αναδεικνύεται με ανησυχητικό τρόπο η ευάλωτη θέση των γυναικών 

θυμάτων βίας. Οι περισσότερες αποφάσεις που αφορούν τα σοβαρότερα εγκλήματα, όπως το 

βιασμό και τη σωματεμπορία, δείχνουν ότι αυτά συρρέουν είτε μεταξύ τους είτε με άλλα 
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εγκλήματα ιδιαίτερης ποινικής σοβαρότητας. Πολλές είναι οι ακραίες συμπεριφορές σε βάρος 

των γυναικών και πολλές φορές το αποτέλεσμα αυτών έχει μοιραία αποτελέσματα για τα 

θύματα. Οι ανθρωποκτονίες των γυναικών είναι συχνά το αποτέλεσμα των εγκλημάτων του 

βιασμού, της σωματεμπορίας και της ενδοοικογενειακής βίας.  

 

Ως εκ τούτου, για τις περιπτώσεις αυτών των εγκλημάτων, ιδιαίτερα δε για τα εγκλήματα της 

σωματεμπορίας και της ενδοοικογενειακής βίας, που ρυθμίζονται από σύγχρονες νομικές 

διατάξεις, θα ήταν χρήσιμο να δημιουργηθούν δομές ή παρατηρητήρια παρακολούθησης της 

πορείας των υποθέσεων, προκειμένου να υπάρχει ανατροφοδότηση για την ορθή και 

αποτελεσματική εφαρμογή του νομικού μας πλαισίου. 
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7. Κώδικας ελληνικής ιθαγένειας – μεταναστευτική πολιτική 
 
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων που αφορούν ζητήματα εφαρμογής της ισότητας των φύλων σε υποθέσεις 
σχετικά με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και την μεταναστευτική πολιτική Αναλυτικά τα κείμενα των αποφάσεων στο Παράρτημα 7 (σελ. 1070)  

 
7.1. Συνοπτική παρουσίαση νομολογίας  
 

Α/Α 
Δικαστική 
Απόφαση 

Χρονολογία 
Έκδοσης  

Νόμος/διάταξη 
που αφορά  

Άλλες διατάξεις/ 
νόμοι που 
επηρεάζονται 

Σύνοψη απόφασης  Σημασία απόφασης  
 Αντικείμενο/ 
Βασικοί 
Ωφελούμενοι  

1.  ΣτΕ 3151 2009 

αρθ 3παρ 4 ν. 
2163/1993, αρθ 
63 ν. 
1892/1990 

 
Η ελληνική ιθαγένεια της μητέρας δεν είναι προϋπόθεση για τη 
χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος 

 Πολύτεκνες γυναίκες 

2.  
ΔΕΦ 
230/2009 

2009 
αρθ 63 ν. 
1892/1990 αρθ 
21 Σ 

 
Τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε πολύτεκνες και 
τρίτεκνες μητέρες αποτελούν έκφραση της συνταγματικά 
κατοχυρωμένης προστασίας της οικογένειας. 

 
Πολύτεκνες, 
τρίτεκνες γυναίκες 

3.  ΣτΕ 771  2007 

αρθ 63 ν. 
1892/990, αρθ 
21 Σ, , αρθ 
8&14 ΕΣΔΑ 

 
Η ελληνική ιθαγένεια της μητέρας ως προϋπόθεση για την 
καταβολή προνοιακών επιδομάτων δεν θεωρείται αντίθετη στο 
Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. 

 
Γυναίκες / 
προνοιακά 
επιδόματα 
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7.2. Αξιολόγηση της νομολογίας σχετικά με διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής 

Ιθαγένειας και διατάξεις που αφορούν τη μεταναστευτική πολιτική 

 
7.2.1. 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. Πρόκειται για μια διάταξη η οποία έως σήμερα δεν έχει κριθεί νομολογιακά. 

Μπορούμε βάσιμα να εικάσουμε ότι η παράλειψη αυτή οφείλεται στο ότι με τη θέσπιση της 

διάταξης επανορθώθηκε μια προηγούμενη απόκλιση από την αρχή της ισότητας. 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 

το 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 ενός 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 (αρθ 14 παρ 

1), αφετέρου η αναφορά μόνο στο ένα φύλο (πατέρας) στην διάταξη του αρθ 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 είχαν πρακτικά πρόβλημα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ήταν τα 

τέκνα Ελλήνων πατέρων ο γάμος των οποίων θεωρούταν ανυπόστατος σύμφωνα με το 

ελληνικό δίκαιο. Ωστόσο οι διατάξεις αυτές θέτουν ένα ζήτημα συμβατότητάς τους με τη 

νομολογία του ΕΔΑΔ 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). 
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Όσον αφορά τη διάταξη του άρθρου 21 του ΚΕΙ πρόκειται για μια 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 και συνεπώς δεν ήταν δυνατό να αναπτυχθεί νομολογία επί του 

ζητήματος. 

 

7.2.2. Διατάξεις που αφορούν τη μεταναστευτική πολιτική 

 

Στις διατάξεις αυτές υπάρχουν διατάξεις στις οποίες γίνεται απευθείας αναφορά στο ένα φύλο 

όπως είναι οι διατάξεις που αφορούν τη χορήγηση των προνοιακών επιδομάτων. 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 

χορήγησής 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) όσον αφορά τη χορήγηση των προνοιακών 

επιδομάτων. Οι αντίστοιχες ρυθμίσεις του Ν. 1892/1990 μετά από πρόσφατη τροποποίηση 

τους με το Ν. 3918/2011 αρθ 43 παρ 1&2 δεν θέτουν πλέον ανάλογα ζητήματα. Θα πρέπει 

πάντως να σημειωθεί ότι έως σήμερα δεν υπάρχει νομολογία σχετικά με τις ανωτέρω διατάξεις 

η οποία να τις εξετάζει υπό το πρίσμα της διάκρισης λόγω φύλου. Η πάγια νομολογία των 

ελληνικών δικαστηρίων τις αντιμετωπίζει ως μια ειδικότερη έκφανση της συνταγματικής 

προστασίας της οικογένειας (αρθ 21 Σ) και η οποία φαίνεται να περιορίζεται μόνο στις 

μητέρες και τα τέκνα (ενδεικτικά ΔΕΦ ΑΘ 230/20009). Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η 

νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων θεωρεί ότι η διάκριση με βάση την ιθαγένεια είναι 

θεμιτή σύμφωνα με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ (Σ.τ.Ε 351/2009). 
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8. Νομολογία για την Ελληνίδα αγρότισσα 

 

Κατόπιν έρευνας που έγινε σε νομικές βάσεις δεδομένων εξήχθη το συμπέρασμα ότι δεν 

υπάρχει κάποια δικαστική απόφαση, η οποία να άπτεται των νομοθετικών διατάξεων που 

αφορούν στην αγρότισσα. Είναι, άλλωστε, γεγονός ότι το περιεχόμενο και η νομική φύση των 

διατάξεων αυτών (αλλά και προγενεστέρων αυτών) δεν δημιουργούν ζητήματα που θα 

προκαλούσαν αντιδικία. 
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9. Κοινωνική Ασφάλιση 
 
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων και οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
αφορούν θέματα εφαρμογής της ισότητας των φύλων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και η αξιολόγησή τους. Αναλυτικά τα κείμενα των 
αποφάσεων στο Παράρτημα 8 (σελ. 1080)  

 
9.1. Συνοπτική παρουσίαση νομολογίας των εθνικών δικαστηρίων  
 

Α/Α 
Δικαστική 
Απόφαση 

Χρονολο
γία 
Έκδοσης  

Νόμος 
/διάταξη που 
αφορά  

Άλλες 
διατάξεις/ 
νόμοι 
που 
επηρεά-
ζονται 

Σύνοψη απόφασης  
Σημασία 
απόφασης 

 Αντικείμενο/ 
Βασικοί 
Ωφελούμενοι  

1 
ΑΕΔ 
39/2011 

2011 
Άρθρο 5 παρ. 
1β' ΚΠΣΣ (ΟΔ 
166/2000) 

 

Κρίση της ΟλΕλΣυν ότι η ευνοϊκές διατάξεις μόνο υπέρ των άγαμων θυγατέρων κι όχι και υπέρ των άγαμων 
γιών δεν είναι αντισυνταγματικές κι επομένως δεν γίνεται να επεκταθούν και σε ποιοι δεν δικαιούνται 
σύνταξη από εργασία.  Ερμηνεία του ΣτΕ ως προς τη συνταγματικότητα της διάταξης του άρ. 62 του Ν. 
2676/1999, ως προς τον χρόνο έναρξης καταβολής σύνταξης στον επιζώντα (χήρο) σύζυγο. Ερμηνεία του 
ΕλΣυν  ως προς τη συνταγματικότητα του άρ. 5 παρ. 1β του π.δ. 166/2000. Μη ταυτόσημο νομικό ζήτημα, 
απαράδεκτη η παρούσα αίτηση 

  Άγαμες θυγατέρες 

2 
ΣτΕ 
3011/2010 

2010 
Άρθρο 28 παρ. 
6 ΑΝ 1846/51 

 

Η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 6 του αν.ν. 1846/1951 αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος, κατά 
το μέρος που θεσπίζει πρόσθετες προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση του χήρου, οπότε εφαρμοστέο είναι 
το συνταξιοδοτικό καθεστώς που ισχύει για τη χήρα. Αιτιολογημένα το δικάσαν δικαστήριο έκρινε ότι ο 
αναιρεσίβλητος δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου της συζύγου του. 

  
Σύνταξη ανδρών 
λόγω θανάτου της 
συζύγου 

3 
ΣτΕ 
1580/2010 
Ολομ. 

 2010 

Άρθρο 28 παρ. 
3 περ. δ' ΑΝ 
1846/51 όπως 
αντικαταστάθη
κε με την παρ. 
1 του άρθρου 
27 ν. 1902/90 

 

Η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 3 περ. δ΄ του Α.Ν. 1846/1951 προβλέπει ότι οι γυναίκες ασφαλισμένες, που 
είναι μητέρες ανήλικων ή ανίκανων για εργασία τέκνων, δικαιούνται πρόωρη σύνταξη γήρατος στο 50ο έτος 
της ηλικίας τους, είναι εξαιρετική και τυχόν κρίση περί αντισυνταγματικότητας αυτής οδηγεί σε μη εφαρμογή 
της στην ανωτέρω  κατηγορία και όχι στην επέκταση της εφαρμογής της και σε άλλες κατηγορίες, όπως οι 
άρρενες ασφαλισμένοι. Η προβολή τυχόν αντισυνταγματικότητας της διάταξης από άρρενα εργαζόμενο, ο 
οποίος επιδιώκει επέκταση της εφαρμογής της και στον ίδιο, είναι αλυσιτελής. Αντίθετη μειοψηφία. Το 
Δικάσαν δικαστήριο ορθά έκρινε ότι ο αναιρεσείων δεν εδικαιούτο μειωμένης συντάξεως γήρατος, διότι δεν 
είχε και την αποκλειστική γονική μέριμνα των ανηλίκων παιδιών του, αλλά την ασκούσε από κοινού με τη 
σύζυγό του. Απορρίπτεται η αναίρεση (επικυρώνει την  υπ΄ αριθ. 1887/2005 απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών). Η αίτηση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 
3100/2008 αποφάσεως του Α΄ Τμήματος 

Δεν δέχεται την 
επεκτατική 
εφαρμογή της 
αρχής της 
ισότητας των 
φύλων. Ανατρέπει 
τη νομολογία. 

Γυναίκες μητέρες 
ανηλίκων ή 
ανίκανων για 
εργασία τέκνων - 
πρόωρη 
συνταξιοδότηση 
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4 
ΣτΕ 
755/2010 

2010 
Άρθρο 63 ν. 
1892/90 

 

Πολύτεκνοι. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 1892/1990, κατά το μέρος που δεν προβλέπει ότι, σε 
περίπτωση θανάτου της δικαιούχου της ισόβιας σύνταξης μητέρας, τη σύνταξη μπορεί να λάβει ο επιζών 
σύζυγός της, ο οποίος μετά το θάνατο της μητέρας είχε την ευθύνη για τη διατροφή των τέκνων, δεν είναι 
σύμφωνη με τα άρθρα 4 και 21 του Συντάγματος. Δεν είναι συνταγματικά ανεκτό να χορηγείται μόνο στον 
ένα από τους συζύγους παροχή, υπό την ιδιότητα του πολύτεκνου συζύγου, σε περίπτωση δε θανάτου να 
μη λαμβάνει ο επιζών σύζυγος την παροχή αυτή, εφόσον και οι δύο σύζυγοι αποτελούν μέλη της 
συνταγματικά προστατευόμενης οικογένειας. Η ισόβια σύνταξη θα πρέπει να καταβάλλεται στον επιζώντα 
σύζυγο και στην περίπτωση κατά την οποία η πολύτεκνη μητέρα, λόγω της ενηλικίωσης των τέκνων της, 
ελάμβανε ήδη προ του θανάτου της την ισόβια σύνταξη. Αντίθετη μειοψηφία. Η απόρριψη σχετικού 
αιτήματος του αιτούντος από τον ΟΓΑ δεν είναι νόμιμη.  

  Πολύτεκνοι 

5 
ΣτΕ 
581/2010 

2010 
Άρθρο 41 Π.Δ. 
422/81 

 

Διατάξεις που θέσπιζαν διακρίσεις ήταν ανεκτές έως τις 31 Δεκεμβρίου 1982 και εφόσον είχαν θεσπιστεί 
πριν από το Σύνταγμα του έτους 1975. Επιτρέπεται όμως η θέσπιση με νόμο ρυθμίσεων ευμενών ή 
δυσμενών αναλόγως του φύλου ή η διατήρηση προϋφιστάμενων τέτοιων ρυθμίσεων, εφόσον υφίστανται 
σοβαροί λόγοι. Η διάταξη του άρθρου 41 του π.δ. 422/1981, κατά το μέρος που ορίζει ότι μόνον οι χήρες με 
ανήλικα τέκνα δικαιούνται το μέρισμα του Μ.Τ.Π.Υ. με τις ευμενέστερες γι` αυτές προϋποθέσεις, ήταν ανεκτή 
έως τις 31.12.1982, ενώ δεν υφίσταντο σοβαροί λόγοι για να διατηρηθεί η ρύθμιση αυτή και μεταγενέστερα.  

  
Χήρες με ανήλικα 
τέκνα 

6 
ΕλΣ 
2081/2010 
Ολομ 

2010 
Άρθρο 5 παρ. 1 
περ. β' ΠΔ 
166/2000 

 
Μεταβίβαση σύνταξης στα άρρενα τέκνα θανόντος πολιτικού υπαλλήλου ή συνταξιούχου, εφόσον αυτά είναι 
ανίκανα προς εργασία κατά ποσοστό 50% και άγαμα. Κρίση ότι οι θέσπιση πρόσθετων προϋποθέσεων για 
τα άρρενα τέκνα, εν σχέσει με τις άγαμες θυγατέρες δεν είναι αντίθετη στο Σύνταγμα.  

  
Άρρενα τέκνα 
θανόντος 

7 
ΕλΣ 
1824/2010 
Ολομ. 

2010 
Άρθρο 5 παρ. 1 
περ. β' ΠΔ 
166/2000 

 

Συνταξιοδότηση τέκνων θανόντος υπαλλήλου ή συνταξιούχου του Δημοσίου. Διαφοροποίηση των αρρένων 
ενηλίκων τέκνων, ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σε σχέση με τις θυγατέρες, για τις οποίες 
αρκεί μόνο η έλλειψη γάμου και δεν απαιτείται και ανικανότητα για εργασία. Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 
περ. β΄ του π.δ. 166/2000 δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας των δύο φύλων και δεν μπορεί να επεκταθεί 
και στους άρρενες η ευνοϊκή ρύθμιση των θυγατέρων. 

Η Ολομ. του 
Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 
επανέρχεται στην 
προ του έτους 
1996 νομολογία 
του. 
Εγκαταλείπεται η 
νομολογία που 
διαμορφώθηκε με 
την Ολομ. ΕλΣ 
1273/96 

Τέκνα θανόντος 
υπαλλήλου/συνταξιο
ύχου του Δημοσίου 

8 
ΔιοικΕφΑθ 
3130/2010 

2010 
Άρθρο 44 παρ. 
8 ΠΔ 284/1974 

 

Με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ, 8 του καταστατικού του εκκαλούντος Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού 
Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, θεσπίζονται προϋποθέσεις για την προσαύξηση της σύνταξης της 
συνταξιούχου αυτού λόγω συζύγου, πρόσθετες και πέραν εκείνων που καθορίζονται για την αντίστοιχη 
προσαύξηση της σύνταξης του συνταξιούχου του ίδιου Ταμείου, χωρίς, όμως, να υφίσταται αποχρών λόγος 
που να δικαιολογεί την πλεονεκτική θέση στην οποία τίθεται με τον τρόπο αυτό, ο συνταξιοδοτούμενος από 
το εφεσίβλητο Ταμείο, έναντι της συνταξιοδοτούμενης γυναίκας συναδέλφου του. 

 

Συνταξιούχος 
γυναίκα - 
προσαύξηση 
σύνταξης λόγω 
συζύγου  
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9 
ΔιοικΕφΑθ 
2190/2010 

2010 
Άρθρο 26 Π.Δ. 
169/2007 

 

Δικαίωμα καταβολής συντάξεως των μονίμων στρατιωτικών υπαλλήλων. Κρίση ότι η διάταξη του άρ. 26 του 
π.δ. 169/2007, που προβλέπει ότι, ειδικώς εκείνες οι γυναίκες ασφαλισμένες, που πληρούν τις εξαιρετικές 
προϋποθέσεις της εν λόγω διάταξης, και δη οι τρίτεκνες μητέρες, δικαιούνται πρόωρης σύνταξης με τη 
συμπλήρωση μειωμένου χρόνου πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, παρίσταται ως εξαιρετική και 
δεν μπορεί να έχει εφαρμογή και στους άρρενες εργαζόμενους. 

Μη αποδοχή της 
επεκτατικής 
ισότητας. 
Αναδίπλωση της 
νομολογίας. 

Μόνιμοι στρατιωτικοί 
υπάλληλοι - 
δικαίωμα καταβολής 
σύνταξης 

10 
ΔιοιΕφΑθ 
1726/2010 

2010 
Άρθρο 15 ΝΔ 
398/74 

 

Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας - Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας. Το άρθρο 15 του Ν.Δ. 
398/1974, που θεσπίζει πρόσθετες προϋποθέσεις για τη λήψη εφάπαξ παροχής από το άρρεν ενήλικο τέκνο 
αποβιώσαντος μετόχου σε περίπτωση που αυτός είχε σύζυγο και άγαμες θυγατέρες, και το άρθρο 3 του 
Ν.Δ. 354/1976 που δεν προβλέπει τη λήψη εφάπαξ χρηματικής αρωγής από τα άρρενα ενήλικα τέκνα του 
μετόχου, αλλά μόνο από τις ενήλικες άγαμες θυγατέρες, αντίκεινται στην αρχή της ισότητας των δύο φύλων. 
Παθητική νομιμοποίηση του Ταμείου κατά την άσκηση αγωγής από τον άρρεν τέκνο. Το γεγονός ότι το 
Ταμείο κατέβαλε τις παροχές αυτές στη σύζυγο και τις θυγατέρες του θανόντος δεν το απαλλάσσει από την 
υποχρέωση καταβολής στον εφεσίβλητο του δικού του μεριδίου, το οποίο μπορεί να αναζητήσει από τους 
λοιπούς δικαιούχους 

  

Άρρενα ενήλικα 
τέκνα θανόντος 
μετόχου Μετοχικού 
Ταμείου Αεροπορίας 

11 
ΔιοικΕφΑθ 
1047/2010 

2010 
Άρθρο 28 par. 
3 Α.Ν. 1846/51 

 
ΙΚΑ και χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε γυναίκες με ανήλικα τέκνα. Το προνόμιο αυτό χορηγείται και στον 
ασφαλισμένο πατέρα ανηλίκων τέκνων, άλλως παραβιάζεται η αρχή της ισότητας των φύλων και η διάταξη 
της παρ. 3 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 είναι αντισυνταγματική 

  
Γυναίκες με ανήλικα 
τέκνα / χορήγηση 
μειωμένης σύνταξης 

12 

ΤριμΔιοικ 
Πρωτ 
Χανίων 
136/2010 

2010 
άρθρο 28 παρ. 
3 περ. δ' ΑΝ 
1846/51 

 

Σύνταξη γήρατος μητέρας με ανήλικα τέκνα. Επέκταση του δικαιώματος και στον πατέρα κατ΄ εφαρμογή της 
αρχής της ισότητας των φύλων. Άρθρο 28 ΑΝ 1846/1951. Τα προβλεπόμενα από τη διάταξη αυτή προνόμια 
για την ασφαλισμένη μητέρα ανηλίκων παιδιών πρέπει να μπορούν να εφαρμοσθούν και για τον 
ασφαλισμένο πατέρα ανηλίκων παιδιών, ανεξαρτήτως του εάν ο πατέρας έχει και την αποκλειστική γονική 
μέριμνα των ανηλίκων τέκνων του 

  
Μητέρα με ανήλικα 
τέκνα - σύνταξη 
γήρατος 

13 
ΣτΕ 
3587/2009 

2009 
Άρθρο 29 παρ. 
3 ΑΝ 1846/51 

 

ΙΚΑ. Το ποσό της συντάξεως λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνει ο ένας από τους συζύγους 
προσαυξάνεται, ανεξάρτητα από το φύλο του άλλου συζύγου, εφόσον αυτός δεν εργάζεται ή δεν είναι 
συνταξιούχος ασφαλιστικού οργανισμού, του Δημοσίου ή νπδδ. Η προσαύξηση αυτή αποτελεί πρόσθετη 
ασφαλιστική παροχή και καταβάλλεται προς ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Η μη χορήγηση 
της προσαύξησης αυτής στους έγγαμους συνταξιούχους του Ι.Κ.Α. των οποίων οι σύζυγοι δεν 
συγκεντρώνουν τις πιο πάνω προϋποθέσεις δεν αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας. Η επίμαχη 
διάταξη του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/1951 δεν αντίκειται στο άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος.  

  
Σύζυγοι / 
προσαύξηση ποσού 
συντάξεως  

14 
ΣτΕ 
3057/2009 

2009    

Οι συνταγματικές διατάξεις για την ισότητα των φύλων έχουν τεθεί από το συντακτικό νομοθέτη με σκοπό να 
παρέχεται στους εκπροσώπους του φύλου, που εκάστοτε φέρεται ως αδικούμενο από νομοθετικές ρυθμίσεις 
ή διοικητικές πρακτικές, η δυνατότητα να επιτυγχάνουν την άρση των παρατηρούμενων ανισοτήτων και την 
διόρθωση αποκλίσεων από την ισότιμη μεταχείριση και όχι την επίτασή τους. Φορέας του οικείου ατομικού 
δικαιώματος είναι μόνον εκείνος που ανήκει στο εκάστοτε φερόμενο ως τιθέμενο σε μειονεκτική θέση φύλο. 
Δεν είναι νοητή η επίκληση παραβιάσεως της αρχής αυτής από ανήκοντα στο ωφελούμενο από φερόμενη 
ως αντισυνταγματική διάταξη φύλο. 

  Άνδρες, γυναίκες 
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15 
ΣτΕ 
3002/2009 

2009 
Άρθρο 29 παρ. 
3 ΑΝ 1846/51 

 

ΙΚΑ. Το ποσό της συντάξεως λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνει ο ένας από τους συζύγους 
προσαυξάνεται, ανεξάρτητα από το φύλο του άλλου συζύγου, εφόσον ο σύζυγος του συνταξιούχου δεν 
εργάζεται ή δεν είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού οργανισμού, του Δημοσίου ή νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου. Η μη χορήγηση της προσαύξησης στους έγγαμους συνταξιούχους του Ι.Κ.Α. των οποίων 
οι σύζυγοι δεν συγκεντρώνουν τις πιο πάνω προϋποθέσεις δεν αντίκειται στη συνταγματική αρχή της 
ισότητας και στο άρθρο 21 παρ.1 του Συντάγματος, παραβιάζει το άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Το δικάσαν Εφετείο ορθά έκρινε ότι η προβλεπόμενη προσαύξηση της συντάξεως 
λόγω οικογενειακών βαρών αποτελεί πρόσθετη ασφαλιστική παροχή και η χορήγησή της μόνο στους 
ανωτέρω συνταξιούχους δεν παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας ούτε το συνταγματικώς 
προστατευόμενο θεσμό της οικογένειας. 

  
Σύζυγοι / 
προσαύξηση ποσού 
συντάξεως 

16 
ΣτΕ 
3001/2009 

2009 
Άρθρο 29 παρ. 
3 ΑΝ 1846/51 

 

ΙΚΑ. Προσαυξάνεται η σύνταξη εφόσον ο σύζυγος του συνταξιούχου δεν εργάζεται ή δεν είναι συνταξιούχος 
ασφαλιστικού οργανισμού, του Δημοσίου ή νπδδ. Των ανωτέρω συνταξιούχων δικαιολογείται η 
προσαύξηση της σύνταξης με τη χορήγηση ποσού ίσου με ενάμισι ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. Η μη 
χορήγηση της προσαύξησης στους έγγαμους συνταξιούχους των οποίων οι σύζυγοι δεν συγκεντρώνουν τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας ούτε στη διάταξη του άρθρου 21 
παρ.1 του Συντάγματος και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Το δικάσαν 
Εφετείο έκρινε ότι η προβλεπόμενη προσαύξηση της συντάξεως λόγω οικογενειακών βαρών αποτελεί 
πρόσθετη ασφαλιστική παροχή, η οποία θεμιτώς δεν χορηγείται σε όλους τους έγγαμους συνταξιούχους και 
η θέσπιση της σχετική διακρίσεως δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Η κρίση αυτή είναι νόμιμη 

  
Σύζυγοι / 
προσαύξηση ποσού 
συντάξεως 

17 
ΕλΣ 
3157/2009 

2009 
Άρθρο 5 παρ. 1 
περ. β' ΠΔ 
166/2000 

  

Η θέσπιση πρόσθετων όρων για τη συνταξιοδότηση του άγαμου άρρενος ενήλικου τέκνου αποβιώσαντος 
στρατιωτικού συνταξιούχου, πέραν από εκείνες που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση της άγαμης 
θυγατέρας αντίκειται στο σύνταγμα και οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 περ. β΄ του κώδικα πολιτικών και 
στρατιωτικών συντάξεων εισάγει ανεπίτρεπτη ανισότητα για τα άρρενα τέκνα πολιτικού συνταξιούχου. 

  

Άγαμα άρρενα 
ενήλικα τέκνα 
αποβιώσαντος 
στρατιωτικού 
συνταξιούχου 

18 
Ελ.Σ. 
1938/2009 
Ολομ. 

2009 
Άρθρο 58 παρ. 
8 ΠΔ 166/2000 

 

Συνταξιούχοι του Δημοσίου. Η διάταξη του άρθρου 58 παρ. 8 του πδ 166/2000, που απαγορεύει την 
καταβολή διπλής σύνταξης από το Δημόσιο, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και ο σχετικός περιορισμός είναι 
θεμιτός. Δεν υφίσταται άνιση μεταχείριση των ανασφάλιστων χηρών συνταξιούχων του Δημοσίου σε σχέση 
με εκείνες που έχουν θεμελιώσει ίδιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα και διεκδικούν τη μεταβίβαση σε αυτές της 
σύνταξης του αποβιώσαντος συζύγου τους. Δεν υφίσταται άνιση μεταχείριση ούτε σε σχέση με τις χήρες 
συνταξιούχων του Δημοσίου που θεμελιώνουν ίδιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα από ασφαλιστικό φορέα 
διάφορο του Δημοσίου. Ο ανωτέρω περιορισμός εφαρμόζεται αδιακρίτως σε άνδρες και γυναίκες που 
τελούν σε χηρεία.  

  

Συνταξιούχοι 
δημοσίου / 
απαγόρευση 
καταβολής διπλής 
σύνταξης 

19 
ΕλΣ 
642/2009 
Ολομ 

2009 
Άρθρο 31 παρ. 
1 περ. β' και δ' 
ΚΠΣΣ 

 

Η θέσπιση πρόσθετων όρων για τη συνταξιοδότηση του άγαμου άρρενος ενήλικου τέκνου αποβιώσαντος 
στρατιωτικού, πέραν εκείνων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση της άγαμης θυγατέρας, αντίκειται στην 
αρχή της ισότητας των δυο φύλων. Οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 περ. β` και δ` του κώδικα πολιτικών 
και στρατιωτικών συντάξεων, που θεσπίζουν τέτοιες πρόσθετες προϋποθέσεις είναι αντισυνταγματικές και 
ανίσχυρες. Η ευνοϊκότερη ρύθμιση που αφορά στη συνταξιοδότηση της άγαμης θυγατέρας πρέπει να 
επεκταθεί και στα ανωτέρω τέκνα. Η άνιση μεταχείριση των άρρενων τέκνων δεν ήρθη ούτε με το άρθρο 1 
παρ. 5 του ν. 1902/1990 

  

Άγαμα άρρενα 
ενήλικα τέκνα 
αποβιώσαντος 
στρατιωτικού 
συνταξιούχου 
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20 
ΕλΣ 44/2009 
Ολομ. 

2009 

Κώδικας 
Πολιτικών και 
Στρατιωτικών 
Συντάξεων 

 

Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων και συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων. Το οικείο 
συνταξιοδοτικό σύστημα εμπίπτει στην οδηγία 79/7/ΕΟΚ και όχι στο άρθρο 141 ΕΚ. Έννοια του όρου 
"αμοιβή" κατά την τελευταία διάταξη της συνθήκης ΕΚ. Δεν αποτελούν αμοιβή τα συστήματα ή οι παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης που ρυθμίζονται απευθείας από το νόμο. Οι διατάξεις του συνταξιοδοτικού κώδικα 
(ΠΔ 166/2000) που θεσπίζουν μικρότερα όρια για τη συνταξιοδότηση των γυναικών δεν υπάγονται στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 141 ΕΚ και δεν αντίκεινται στη διάταξη αυτή ή στην οδηγία 79/7/ΕΟΚ, αλλά 
στο άρθρο 4 παρ. 2 του συντάγματος. Για την αποκατάσταση της αντισυνταγματικότητας επεκτείνεται και 
στους άνδρες ασφαλισμένους του δημοσίου η μικρότερη ηλικία συνταξιοδότησης που εφαρμόζεται για τις 
γυναίκες 

  

Ασφαλισμένοι 
δημοσίου / όρια 
ηλικίας 
συνταξιοδότησης 

21 
ΔιοικΕφΑθ 
1193/2009 

2009 
Άρθρο 29 παρ. 
3 ΑΝ 1846/51 

 

ΙΚΑ. Προσαύξηση της συντάξεως αν ο σύζυγος του συνταξιούχου δεν εργάζεται ή δεν είναι συνταξιούχος 
ασφαλιστικού οργανισμού, του Δημοσίου ή νπδδ. Η μη χορήγηση της προσαύξησης στους έγγαμους 
συνταξιούχους του Ι.Κ.Α. των οποίων οι σύζυγοι δεν συγκεντρώνουν τις πιο πάνω προϋποθέσεις δεν 
αντίκειται στα άρθρα 4 και 21 του Συντάγματος και άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της 
ΕΣΔΑ. Η οικογενειακή παροχή του άρθρου 12 του ν. 2470/1997 χορηγείται μόνο στους εν ενεργεία εγγάμους 
υπαλλήλους του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, καθώς και στους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του 
Δημοσίου. Η επεκτατική εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων και σε συνταξιούχους του ΙΚΑ δεν επιβάλλεται 
από την αρχή της ισότητας. 

  

Έγγαμοι 
συνταξιούχοι / 
προσαύξηση 
σύνταξης 

22 
ΔιοικΕφΑθ 
897/2009 

2009 
Άρθρο 29 παρ. 
3 ΑΝ 1846/51 

 

ΙΚΑ και προσαύξηση της σύνταξης όταν ο σύζυγος του συνταξιούχου δεν εργάζεται ή δεν λαμβάνει σύνταξη. 
Η προσαύξηση αυτή αποτελεί πρόσθετη ασφαλιστική παροχή και χορηγείται για την ενίσχυση του 
οικογενειακού εισοδήματος των συνταξιούχων του ΙΚΑ που είναι ασθενέστεροι από οικονομική άποψη. Η μη 
χορήγηση της προσαύξησης αυτής σε όσους δεν συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις δεν αντίκειται 
στη συνταγματική αρχή της ισότητας, ούτε στο άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος περί προστασίας της 
οικογένειας.  

 

Έγγαμοι 
συνταξιούχοι / 
προσαύξηση 
σύνταξης 

23 
ΔιοικΕφΑθ 
882/2009 

2009 
Άρθρο 44 παρ. 
8 ΠΔ 284/1974 

 

Ε.Τ.Α.Π. ΜΜΕ. Δεν απαιτείται ως προϋπόθεση για τη διεκδίκηση επί μέρους κονδυλίου της συντάξεως η 
υποβολή σχετικής αιτήσεως. Νόμω αβάσιμος ο ισχυρισμός, ότι εσφαλμένα το πρωτόδικο Δικαστήριο δεν 
απέρριψε την αγωγή ως απαράδεκτη, λόγω μη υποβολής προηγουμένως αιτήσεως προς το Ταμείο, κατά 
παράβαση του άρθρου 71 παρ. 5 του ΚΔιοικΔ. Αρχή της ισότητας και εφαρμογή της από το Δικαστήριο. Η 
διάταξη του άρθρου 44 παρ. 8 του π.δ. 284/1974, κατά την οποία χορηγείται προσαύξηση της σύνταξης 
στον άνδρα ασφαλισμένο, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία η σύζυγός του εργάζεται ή 
συνταξιοδοτείται, ενώ δεν ισχύει το ίδιο και για τη γυναίκα ασφαλισμένη, αντίκειται στο άρθρο 4 του 
Συντάγματος. Εφαρμογή της διάταξης αυτής και στις γυναίκες συνταξιούχους. 

 

Έγγαμοι 
συνταξιούχοι / 
προσαύξηση 
σύνταξης 

24 
ΔιοικΕφΑθ 
40/2009 

2009 
Άρθρο 29 παρ. 
3 ΑΝ 1846/51 

 

ΙΚΑ. Το ποσό της σύνταξης λόγω αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνει ο ένας από τους συζύγους 
προσαυξάνεται, ανεξάρτητα από το φύλο του άλλου συζύγου, εφόσον ο σύζυγος του συνταξιούχου δεν 
εργάζεται ή δεν είναι συνταξιούχος ασφαλιστικού οργανισμού ή του Δημοσίου ή νπδδ. Η προσαύξηση αυτή 
αποτελεί πρόσθετη ασφαλιστική παροχή. Η μη χορήγησή της στους έγγαμους συνταξιούχους του Ι.Κ.Α., των 
οποίων οι σύζυγοι δεν συγκεντρώνουν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, δεν αντίκεινται στη συνταγματική αρχή 
της ισότητας. Η επίμαχη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 3 του α.ν.1846/1951, δεν αντίκειται και στη διάταξη του 
άρθρου 21 παρ. 1 του Συντάγματος. 

 

 Έγγαμοι 
συνταξιούχοι / 
προσαύξηση 
σύνταξης 
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25 
ΤριμΔιοικ 
ΠρωτΑθ 
5115/2009 

2009 

Άρθρο 28 παρ. 
3 περ. δ' ΑΝ 
1846/51 όπως 
αντικαταστάθη
κε με την παρ. 
1 του άρθρου 
27 ν. 1902/90 

 

ΙΚΑ. Συνταξιοδότηση προνομιακή της ασφαλισμένης μητέρας με ανήλικα τέκνα ή ανίκανα για κάθε 
βιοποριστική εργασία. Το προνόμιο αυτό, όπως διατυπώθηκε στο άρθρο 28 του α.ν. 1846/1951 και στο 
άρθρο 27 παρ. 3 περ. δ` του ν. 1902/1990, συνιστά δυσμενή διάκριση σε σχέση με το φύλο και αντίκειται 
στα άρθρα 4 παρ. 2 και 116 του συντάγματος. Για να αρθεί η διάκριση αυτή πρέπει να εφαρμοστούν και για 
τον ασφαλισμένο πατέρα ανήλικων παιδιών, ανεξαρτήτως αν ο πατέρας έχει και την αποκλειστική γονική 
μέριμνα των τέκνων. 

 
Μητέρα με ανήλικα 
τέκνα 

26 
ΤριμΔιοικ 
ΠρωτΑθ 
4114/2009 

2009 Ν. 1902/1990  

ΙΚΑ. Ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της μητέρας ασφαλισμένης που έχει ανήλικα τέκνα. Η 
θέσπιση τέτοιου προνομίου μόνο υπέρ των γυναικών, συνιστά δυσμενή διάκριση με βάση το φύλο και η 
σχετική διάταξη του ν. 1902/1990 αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να 
επεκταθεί και στον πατέρα ασφαλισμένο, ανεξάρτητα αν έχει και την αποκλειστική γονική μέριμνα των 
ανηλίκων τέκνων του. 

  
Μητέρα με ανήλικα 
τέκνα 

27 
ΣτΕ 
3100/2008 

2008 
Άρθρο 28 Α.Ν. 
1846/51 

 

Προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω γήρατος στην ασφαλισμένη μητέρα με ανήλικα ή ανάπηρα τέκνα. 
Το προνόμιο αυτό του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 παρ. 3 περ. δ΄ 
του ν. 1902/1990, συνιστά δυσμενή διάκριση με βάση το φύλο των ασφαλισμένων και πρέπει να επεκταθεί 
η εφαρμογή του και στον πατέρα ασφαλισμένο με ανήλικα ή ανάπηρα τέκνα, έστω και αν δεν έχει την 
αποκλειστική γονική μέριμνα αυτών 

  
 Μητέρα με ανήλικα 
ή ανάπηρα τέκνα 

28 
ΣτΕ 
158/2008 

2008 
Άρθρο 10 ν. 
1902/90, άρθρο 
141 ΣυνθΕΚ 

 

Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Από την έναρξη ισχύος του ν. 
1902/1990 για την απονομή συντάξεων στα θήλεα τέκνα των ασφαλισμένων ή συνταξιούχων των ειδικών 
ταμείων ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την απονομή συντάξεων στα άρρενα τέκνα. Δεν 
θίγονται ήδη θεμελιωμένα δικαιώματα για συντάξεις ή προσαυξήσεις συντάξεων. Για να λάβει το τέκνο 
συνταξιούχου του ταμείου ποσοστό 60% της σύνταξης του θανόντος γονέα του όταν είναι ορφανό και από 
τους δύο γονείς και το δικαίωμά του να είχε θεμελιωθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 1902/1990, ήτοι 
να είχε τότε συμβεί ο θάνατος του γονέα. Η αναιρεσίβλητη δεν δικαιούται το ανωτέρω ποσοστό της 
σύνταξης, αφού το συνταξιοδοτικό της δικαίωμα θεμελιώθηκε το έτος 1998. Οι σχετικές διατάξεις του ν. 
1902/1990 δεν αντίκειται στη ΣΥΝΘΕΟΚ, στο Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το πρώτο 
πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ.  

  
Θήλεα τέκνα 
ασφαλισμένων 
ειδικών ταμείων 

29 
ΕλΣ 
1609/2008 

2008 
Άρθρο 6 παρ. 1 
Π.Δ. 166/2000 

 

Θάνατος δημοσίου υπαλλήλου και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των άπορων άγαμων αδελφών αυτού, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του συνταξιοδοτικού κώδικα. Η διάταξη αυτή, κατά το μέρος που δεν 
αναγνωρίζει δικαίωμα σύνταξης στα άγαμα άρρενα αδέλφια που είναι άπορα και συντηρούνταν κυρίως από 
το θανόντα, εισάγει αδικαιολόγητη διάκριση των δυο φύλων και αντίκειται στο σύνταγμα. Για την άρση της 
άνισης αυτής μεταχείρισης των δυο φύλων, πρέπει να επεκταθεί και στους ανωτέρω η ευνοϊκή ρύθμιση που 
ισχύει για τις άγαμες άπορες αδελφές του θανόντος που έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης από το δημόσιο 

  
Άπορα άγαμα 
αδέλφια 

30 
ΔιοικΕφΑθ 
3612/2008 

2008 
Άρθρο 29 παρ. 
3 ΑΝ 1846/51 

  
ΙΚΑ. Προσαύξηση της σύνταξης αν ο σύζυγος του συνταξιούχου δεν εργάζεται ή δεν είναι συνταξιούχος. Η 
μη χορήγηση της προσαύξησης και στους λοιπούς συνταξιούχους δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας και 
στο άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος, καθώς και στην αρχή της ανταποδοτικότητας.  

  
Σύζυγοι / 
προσαύξηση 
σύνταξης 
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31 
ΤριμΔιοικ 
ΠρωτΑθ 
10352/2008 

2008 Π.Δ. 284/1974   

Προς αποκατάσταση της επιβαλλομένης μεταχείρισης των δύο φύλων είναι εφαρμοστέα και για τη 
συνταξιούχο του εναγομένου Ταμείου, η ισχύουσα για τον άντρα συνταξιούχο αυτού, ρύθμιση, κατά την 
οποία για τη χορήγηση της προσαύξησης της σύνταξης αρκεί μόνο η ύπαρξη συζύγου, χωρίς να απαιτείται 
και να μην εργάζεται ή να μη συνταξιοδοτείται αυτός 

  
Σύζυγοι / 
προσαύξηση 
σύνταξης 

32 
ΣτΕ 
3088/2007 
Ολομ. 

2007 
Άρθρο 17 παρ. 
1 περ. ζ' ΝΔ 
4114/60 

 

Όροι της καταβολής μηνιαίας συντάξεως των ασφαλισμένων στο ταμείο νομικών. Η ρύθμιση σύμφωνα με 
την οποία οι γυναίκες συνταξιοδοτούνται μετά από 25ετή υπηρεσία, χωρίς άλλη προϋπόθεση, ενώ οι άντρες 
πρέπει να έχουν συμπληρώσει και το 60ο έτος της ηλικίας τους, εισάγει διαφορετική μεταχείριση μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και ως εκ τούτου αποτελεί αδικαιολόγητη διάκριση επί του φύλου, αντικείμενη στο 
Σύνταγμα 

  
Άνδρες και γυναίκες 
/ όρια 
συνταξιοδότησης 

33 
ΣτΕ 
314/2007 
Ολομ. 

2007 
Άρθρο 63 ν. 
1892/90 

 

Σύνταξη πολύτεκνης μητέρας. Αν αποβιώσει η δικαιούχος της σύνταξης αυτή καταβάλλεται και στον 
πολύτεκνο πατέρα, λόγω της προστασίας της οικογένειας κατά το άρθρο 21 του συντάγματος και της 
εφαρμογής της αρχής της ισότητας. Η διάταξη του άρθρου 63 παρ. 6 του ν. 1892/1990 αντίκειται στην 
ανωτέρω συνταγματική διάταξη. Αντίθετη μειοψηφία. Κατά των αποφάσεων του προϊσταμένου του κλάδου 
Οικογενειακών Επιδομάτων του ΟΓΑ ασκείται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής του ΟΓΑ, η 
απόφαση της οποίας προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης.  

  Πολύτεκνες μητέρες 

34 
ΕλΣ 
1052/2007 

2007 
Άρθρο 31 
ΚΠΣΣ 

  

Απονομή σύνταξης στα άγαμα άρρενα τέκνα υπαλλήλου ή συνταξιούχου του Δημοσίου. Προϋποθέσεις. Οι 
διατάξεις του αρ. 31 του ΣΚ, που τάσσουν πρόσθετες προϋποθέσεις στα άγαμα άρρενα τέκνα πέρα από 
εκείνες που απαιτούνται για τις άγαμες θυγατέρες, αντίκεινται στο άρθρο 4 του Σ., καθώς συνιστούν 
δυσμενή διάκριση σε βάρος των ανδρών με κριτήριο το φύλο.  

  

Άγαμα άρρενα τέκνα 
υπαλλήλου ή 
συνταξιούχου του 
Δημοσίου 

35 
ΤριμΔιοικ 
ΠρωτΑθ 
5774/2007 

2007 

Άρθρο 15 
Κανονισμού 
Περίθαλψης 
Ταμείου 
Προνοίας 
Δικηγόρων 

  

Ταμείο προνοίας δικηγόρων Αθηνών. Το άρθρο 15 του κανονισμού περίθαλψης του ταμείου, με το οποίο 
ορίζεται ότι επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού δικαιούνται μόνον οι γυναίκες δικηγόροι και οι ασκούμενες-
άμεσα ασφαλισμένες του ταμείου και όχι και οι άντρες συνάδελφοι τους, εισάγει δυσμενή διάκριση εις 
βάρος των τελευταίων και αντίκειται στο σύνταγμα, τη συνθήκη ΕΚ και την οδηγία 79/7/ΕΟΚ, που 
κατοχυρώνουν την ίση μεταχείριση των δυο φύλων. Ο ενάγων από την προσβαλλόμενη απόφαση που 
απέρριψε σχετικό αίτημά του υπέστη υλική ζημία ίση με το ποσό που καταβάλει το ταμείο για το ανωτέρω 
επίδομα καθώς και ηθική βλάβη λόγω της μη καταβολής του ποσού αυτού.  

  

Γυναίκες δικηγόροι / 
επίδομα 
βρεφονηπιακού 
σταθμού 

36 
ΤριμΔιοικ 
ΠρωτΑθ 
5155/2007 

2007 
Άρθρο 44, παρ. 
8 Καταστατικού 
ΤΣΠΕΑΘ 

  

Η διάταξη της παρ.8 του άρθρου 44 του καταστατικού του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης,, κατά το μέρος, που εισάγει αδικαιολόγητη διάκριση μεταξύ φύλων, αντίκειται 
στην συνταγματική αρχή της ισότητας και είναι ανίσχυρη. Εφαρμοστέα και για τη συνταξιούχο του 
εναγομένου, η ισχύουσα για τον άντρα συνταξιούχο ρύθμιση, κατά την οποία για τη χορήγηση της 
προσαύξησης της σύνταξης αρκεί μόνο η ύπαρξη συζύγου, χωρίς να απαιτείται και να μην εργάζεται ή να μη 
συνταξιοδοτείται αυτός.  

  
Σύζυγοι / 
προσαύξηση 
σύνταξης 

37 
ΤριμΔιοικ 
ΠρωτΑθ 
617/2007 

2007 

Άρθρο 2 του  
Καταστατικού 
Παροχών 
Ταμείο 
Επικουρικής 
Ασφαλίσεως 

  
Αντίθετη στο άρθρο 4 του Συντ. η διάταξη του άρθ. 2 παρ. 1 του Καταστατικού του Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ. που απαιτεί 
μεγαλύτερο όριο ηλικίας για τους άνδρες ασφαλισμένους -65 έτη- από τις γυναίκες -60 έτη. 

  
Άνδρες και γυναίκες 
/ όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης 
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Υπαλλήλων 
Εμπορίου 
Τροφίμων 

38 
ΣτΕ 
3006/2006 

2006 
Άρθρο 29, παρ. 
3 ΑΝ 1846/51 

  

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 29 παρ. 3 του αν.ν. 1846/1951 προσαύξηση της συντάξεως λόγω συζύγου, 
αποτελεί πρόσθετη ασφαλιστική παροχή η οποία χορηγείται για ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος 
των συνταξιούχων του ΙΚΑ που είναι ασθενέστεροι από οικονομική άποψη, τέτοιοι δε θεωρούνται κατ΄ 
αρχήν εκείνοι, των οποίων ο σύζυγος δεν εργάζεται ή δεν συνταξιοδοτείται. Ως εκ τούτου, η επίμαχη διάταξη 
δεν αντίκειται στο άρθρο 21 παρ. 1 ούτε και στο άρθρο 4 του Συντάγματος. Εξάλλου δεν αντίκειται στο 
κοινοτικό δίκαιο. 

  
Σύζυγοι / 
προσαύξηση 
σύνταξης 

39 
ΣτΕ 
355/2005 

2005 

Άρθρα 10 παρ. 
6 ν. 1902/90 
και 27 ν. 
2084/92 

  

Ταμείο Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού ΑΤΕ. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου 
του Ταμείου δικαιούνται σύνταξη ο χήρος ή η χήρα. Η απονομή σύνταξης μόνο στη χήρα αντίκειται στα 
άρθρα 4 παρ. 2 και 116 του Συντάγματος. Στην ένδικη υπόθεση δεν έχουν εφαρμογή τα άρθρα 10 παρ. 6 του 
Ν. 1902/1990 και 27 του Ν. 2084/1992 

  
Χήρος ή χήρα / 
δικαίωμα σύνταξης 

40 
ΕλΣ 
852/2005 

2005 
Άρθρο 5 παρ. 3 
εδ. α' ΚΠΣΣ 

  
Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 3 εδ. α` του πδ 166/2000, κατά το μέρος που θεσπίζει πρόσθετες 
προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση του χήρου συζύγου υπαλλήλου ή συνταξιούχου του Δημοσίου, πέραν 
αυτών που απαιτούνται για τη χήρα, αντίκειται στην αρχή της ισότητας και είναι ανίσχυρη.  

  
Χήρος σύζυγος 
υπαλλήλου 

41 
ΕλΣ 
645/2005 

2005 
Άρθρο 19 παρ. 
1 ν. 2084/92 

  Συντάξεις χηρείας   Χήροι 

42 
ΔιοικΕφΠειρ 
496/2005 

2005 
Άρθρο 28 παρ. 
5 ΑΝ 1846/51 

  

Το άρθρο 28 παρ. 5 του ΑΝ 1846/1951, που προβλέπει για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης γήρατος σε 
ασφαλισμένη μητέρα με ανήλικα παιδιά ή με παιδιά ανίκανα προς εργασία, αντίκειται στη συνταγματική 
αρχή της ισότητας των δύο φύλων και στο κοινοτικό δίκαιο. Εφαρμογή της ρύθμισης αυτής και στον πατέρα 
ανηλίκων τέκνων 

  
Μητέρα με ανήλικα ή 
ανίκανα προς 
εργασία τέκνα 

43 
ΤριμΔιοικ 
ΠρωτΑθ 
9209/2005 

2005     

ΤΣΑΥ. Συνταξιοδότηση διαζευγμένων θυγατέρων. Διαζευγμένη θυγατέρα ασφαλισμένου θεμελιώνει 
δικαίωμα συνταξιοδότησης εφόσον σωρευτικά ο θάνατος του γονέα και η λύση του γάμου επήλθε πριν τις 
17.10.1990 εκτός εάν είχαν τη χρονολογία αυτή συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους. Συνταγματικές οι 
άνω διατάξεις. Αιτιολογημένη η απορριπτική απόφαση. 

  
Διαζευγμένες 
θυγατέρες 

44 
ΤριμΔιοικ 
ΠρωτΑθ 
15416/2004 

2004 
Άρθρο 10 Ν. 
2592/98 

  

Προσφυγή ασφαλισμένης στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., κατά αποφάσεως του εν λόγω ταμείου, με την οποία αυτό, 
κατόπιν προηγηθείσας αιτήσεώς της με αίτημα την μεταφορά στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό σύστημα των 
δικαιωμάτων που απέκτησε ούσα ασφαλισμένη στο ανωτέρω ταμείο, υπολόγισε το προς μεταφορά στην 
Ε.Ε. αναλογιστικό ισοδύναμο αυτής προς κυρία σύνταξη και για την σύνταξη του ειδικού λογαριασμού 
πρόσθετων παροχών του ιδίου ταμείου. Κρίση ότι, λαμβανομένου υπ` όψη ότι η αιτούσα δεν 
συνταξιοδοτείται από κάποιον φορέα, ούτε ζητά την χορήγηση συντάξεως, αλλά την μεταφορά των 
συνταξιοδοτικών της δικαιωμάτων, ώστε ο χρόνος ασφαλίσεώς της στο ανωτέρω ταμείο, να μετατραπεί σε 
χρόνο ασφαλίσεως στο σύστημα της ΕΕ, για τον ανωτέρω υπολογισμό, εφαρμοστέος συντελεστής 
αναλογιστικού ισοδυνάμου για την προσφεύγουσα είναι εκείνος που αφορά άνδρες, των οποίων η ηλικία 
ενάρξεως πληρωμής της συντάξεώς τους είναι το ίδιο έτος με εκείνο της προσφεύγουσας και τούτο κατ` 
εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων. 

  
Γυναίκες 
ασφαλισμένες 
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45 
ΣτΕ 
993/2003 

2003 
Άρθρο 62 ν. 
2676/1999 

  

Οι διατάξεις του ν. 1676/1999, αναφορικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του επιζώντος συζύγου, 
δεν εφαρμόζονται όταν, κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου, τα όργανα των ασφαλιστικών οργανισμών 
είχαν ήδη εκδώσει τις οικείες πράξεις για τη συνταξιοδότηση του επιζώντος συζύγου, όπως στην ένδικη 
υπόθεση 

  
Επιζώντες σύζυγοι / 
συνταξιοδότηση 

46 
ΣτΕ 
1312/2002 

2002 
Άρθρο 9 ν. 
4491/66 

  
Σύνταξη γήρατος υπαλλήλου ΔΕΗ. Δικαίωμα χορήγησης της συντάξεως στο χήρο σύζυγο. Αντίκειται στο 
κοινοτικό δίκαιο και στο Σύνταγμα η απαίτηση επιπροσθέτων προϋποθέσεων για τη χορήγηση της σύνταξης 
στο χήρο συνταξιούχου 

  
Χήρος σύζυγος / 
δικαίωμα 
συνταξιοδότησης 

47 
ΣτΕ 
3821/2001 

2001 
Άρθρο 20 παρ. 
1 Π.Δ. 913/78 

  Συνταξιοδότηση διαζευγμένης θυγατέρας θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΝΑΤ   
Διαζευγμένες 
θυγατέρες 

48 
ΕλΣ 
614/2001 

2001 
Άρθρα 5 παρ. 1 
και 62 
ΠΔ166/2000 

  

Υπάλληλοι δημόσιοι και συνταξιοδότηση του χήρου συζύγου λόγω θανάτου της συζύγου του, δημοσίου 
υπαλλήλου ή συνταξιούχου. Προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης στο χήρο σύζυγο. Αν ο δικαιούχος της 
σύνταξης καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε ποινή κάθειρξης για ορισμένα αδικήματα, 
όπως για ανθρωποκτονία από πρόθεση, χάνει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι να λήξει η επιβληθείσα 
ποινή. Αν ο καταδικασθείς απολυθεί από τις φυλακές με όρους δεν μπορεί να ασκήσει το συνταξιοδοτικό 
του δικαίωμα.  

  
Χήρος σύζυγος / 
δικαίωμα 
συνταξιοδότησης 

49 
ΔιοικΕφΑθ 
4611/2001   

2001 

Άρθρο 59 παρ. 
3 Καταστατικού 
Ταμείου Ασφ. 
Προσωπικού 
Εθνικής 

 

Προσαύξηση της σύνταξης λόγω οικογενειακών βαρών. Δεν αποτελεί μέρος του μισθού και κατ` επέκταση 
της σύνταξης και δεν εμπίπτει στην έννοια της αμοιβής. Αντίθετα αποτελεί οικονομική ενίσχυση των 
συνταξιούχων όταν ο σύζυγός τους δεν εργάζεται ή δεν συνταξιοδοτείται. Αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι πρέπει 
η προσαύξηση να καταβάλλεται σε όλους τους συνταξιούχους χωρίς καμία διάκριση. Παραβίαση της αρχής 
της ισότητας των φύλων και της ΟΔΕΟΚ 79/7 από το άρ. 59 παρ. 3 του καταστατικού ταμείου ασφάλισης 
προσωπικού Εθνικής Ασφαλιστικής, γιατί ενώ προβλέπει για τους άνδρες προσαύξηση στη σύνταξή τους 
κατά 10% λόγω οικογενειακών βαρών, και δη επειδή οι γυναίκες τους δεν εργάζονται ή δεν 
συνταξιοδοτούνται, δεν αναγνωρίζει την προσαύξηση στις γυναίκες συνταξιούχους με τις ίδιες 
προϋποθέσεις, αλλά θέτει άλλες, και δη ότι ο σύζυγός τους είναι ανάπηρος ή άπορος. 

 
Άνδρες και γυναίκες 
/ προσαύξηση 
σύνταξης 

50 
ΔιοικΕφΑθ 
3903/2001 

2001 

Άρθρα 62 ν. 
2676/99 και 9 
παρ. 1α' ν. 
4491/66 

 

Η διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 4491/1966 "περί ασφαλίσεως του προσωπικού της ΔΕΗ", η οποία 
προβλέπει διαφορετική μεταχείριση του χήρου ασφαλισμένης ή συνταξιούχου της ΔΕΗ σε σχέση με την 
χήρα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου της ιδίας, και τούτο με την θέσπιση για τον χήρο πρόσθετων 
προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, εισάγει εις βάρος του τελευταίου αδικαιολόγητη διαφοροποίηση που 
έρχεται σε αντίθεση με τα σύγχρονα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και αντιλήψεις και είναι συνεπώς 
ανίσχυρη, ως αντίθετη προς τα άρθρα 4 παρ. 2 και 116 του Συντάγματος, οπότε, προς αποκατάσταση της 
επιβαλλόμενης εν προκειμένω ίσης μεταχείρισης των δύο φύλλων, εφαρμοστέο είναι και για τον χήρο 
ασφαλισμένης ή συνταξιούχου της ΔΕΗ το συνταξιοδοτικό καθεστώς που ισχύει για την χήρα ασφαλισμένου 
ή συνταξιούχου της ισίας ως άνω επιχειρήσεως (ΔΕΗ). Με το άρθρο 62 του ν. 2676/1999 ρυθμίστηκε πλέον, 
από 5.1.1999, κατά τρόπο ενιαίο και ανεξαρτήτως φύλλου, το δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως του επιζώντος 
συζύγου σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου. Η εν λόγω διάταξη όμως και η δι` αυτής 
εισαχθείσα νέα ρύθμιση καταλαμβάνει τις υποθέσεις με το ανωτέρω αντικείμενο που κατά την έναρξη της 
ισχύος της, ήτοι κατά την 5.1.1999, ήσαν ήδη εκκρεμείς ενώπιον των Διοικ. Δικαστηρίων.  

  
Χήροι / δικαίωμα 
σύνταξης 
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51 
ΤριμΔιοικ 
ΠρωτΑθ 
5610/2001 

2001 
Άρθρο 2 παρ. 1 
περ. β' του ΒΔ 
665/1962 

 Ασφάλιση συζύγων ανδρών ως προστατευόμενο μέλος της συζύγου  

Άνδρες σύζυγοι / 
ασφάλισή τους ως 
προστατευόμενο 
μέλος 

52 
ΕλΣ 
977/2000 
Ολομ. 

2000 
Άρθρο 5 παρ. 1 
ΚΠΣΣ, άρθρο 
19 ν. 2084/92 

 

Η συνδρομή των λόγων απόκλισης ελέγχεται από τα δικαστήρια. Από τις υπερεθνικής ισχύος διατάξεις του 
ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου επιβάλλεται η ομοιόμορφη μεταχείριση των δύο φύλων ως προς τις 
προϋποθέσεις του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν. 2084/1992 εισάγει 
ανεπίτρεπτα ευμενέστερο καθεστώς ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των γυναικών δημοσίων 
υπαλλήλων, αφού η προστασία της οικογένειας και των παιδιών, (όχι δε και της μητρότητας) στην οποία 
αποσκοπεί η διάταξη δεν δικαιολογεί τη διαφορετική μεταχείριση των δύο φύλων. Συνεπώς, οι διατάξεις που 
αφορούν στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος της χήρας δημοσίου υπαλλήλου με άγαμα τέκνα 
επεκτείνονται και στους άνδρες δημοσίους υπαλλήλους που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Η ανωτέρω 
διάταξη εφαρμόζεται και για τους έχοντες 15ετή συντάξιμη υπηρεσία που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 
έχουν ήδη εξέλθει ή απομακρυνθεί της υπηρεσίας τους, έστω και απέκτησαν οικογένεια μετά την 
απομάκρυνσή τους. 

 

Χήρα δημοσίου 
υπαλλήλου / 
δικαίωμα 
συνταξιοδότησης 

53 
ΕλΣ 
751/2000 

2000 
Άρθρο 32 παρ. 
1 περ. β' ΠΔ 
1041/79 

 

Για τον κανονισμό σύνταξης από μεταβίβαση στη μητέρα θανόντος στρατιωτικού συνταξιούχου θεσπίζεται 
πρόσθετη προϋπόθεση, πέρα από εκείνες που απαιτούνται για τον κανονισμό σύνταξης από μεταβίβαση 
στον πατέρα του θανόντος, ήτοι απαιτείται η μητέρα να είναι χήρα ή άγαμη. Η σχετική διάταξη του άρθρου 
32 παρ. 1 περ. β` του πδ 1041/1979 αντίκειται στα άρθρα 4 και 116 του Συντάγματος, αφού εισάγει δυσμενή 
διάκριση σε βάρος της μητέρας. 

Επεκτατικό 
αποτέλεσμα της 
αρχής της 
ισότητας των 
φύλων. Τομή στη 
νομολογία του 
Δικαστηρίου 
αυτού 

Μητέρα θανόντος 
στρατιωτικού 
συνταξιούχου 

54 
ΕλΣ 
650/1999  

1999 
Άρθρο 36 
ΚΠΣΣ 

 
Αντίθεση στην ισότητα κατά το μέτρο που θέτει πρόσθετους όρους για τη συνταξιοδότηση φονευθέντος 
αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης, πέραν των όρων που τίθενται για τη συνταξιοδότηση της αδελφής 

  
Αγωνιστές Εθνικής 
Αντίστασης 

55 
ΤριμΔιοικ 
ΠρωτΑθ 
5647/1999 

1999 

Άρθρο 28 παρ. 
6α ΑΝ 1846/51, 
όπως 
τροποποιήθηκε 
από 27 παρ. 
6α ν. 1902/90 

 
Η διαφορετική νομοθετική μεταχείριση του χήρου ασφαλισμένου ασφαλισμένης ή συνταξιούχου του ΙΚΑ, 
που είναι εις βάρος του έναντι της αντίστοιχης μεταχείρισης της χήρας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του εν 
λόγω ιδρύματος, αντίκειται στην συνταγματική αρχή της ισότητας και ως εκ τούτου είναι ανίσχυρη 

  Χήροι / χήρες 
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56 
ΣτΕ 
1379/1998 

1998 
Άρθρο 28 παρ. 
5 ΑΝ 1846/51 

 

Κατά το άρθρο 4 και 116 του Συντάγματος απαγορεύεται η διαφοροποίηση του νομικού καθεστώτος των 
πολιτών με βάση το φύλο και επιβάλλεται η παροχή ίσων δυνατοτήτων και στα δύο φύλα. Αποκλίσεις από 
την αρχή επιτρέπονται μόνο εφόσον τίθενται ευθέως ή προβλέπονται συγκεκριμένα από ειδική διάταξη και 
δικαιολογούνται από αποχρώντες λόγους. Κατά τη διάταξη του άρθρου 28 παρ. 5 του ΑΝ 1846/1951 που 
προβλέπει ότι η διαζευγμένη με ανήλικα παιδιά που έχει συμπληρώσει το 50ό έτος της ηλικίας της και 5.500 
τουλάχιστον ημέρες εργασίας δικαιούται μειωμένης σύνταξης γήρατος. Η διάταξη αυτή ενόψει των ανωτέρω 
συνταγματικών διατάξεων πρέπει να θεωρηθεί ότι καταλαμβάνει και τον διαζευγμένο πατέρα με ανήλικα 
παιδιά. 

  
Διαζευγμένη με 
ανήλικα τέκνα / 
δικαίωμα σύνταξης 

57 
ΣτΕ 
2978/1997 

1997 

Άρθρο 23 
Κανονισμού 
Ταμείου 
Συντάξεων 
Προσωπικού 
Εμπορικών και 
Βιομηχανικών 
Επιμελητηρίων 

 

Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων του Κράτους. Η διάταξη του 
άρθρου 23 του Κανονισμού Συντάξεων του Ταμείου είναι αντίθετη στα άρθρα 4 παρ. 2 και 116 του 
Συντάγματος, αφού με αυτή θεσπίζονται πρόσθετες προϋποθέσεις για την απονομή εφάπαξ παροχής στον 
χήρο ασφαλισμένης του Ταμείου σε σχέση με τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται για τη χήρα 
ασφαλισμένου. Ειδικότερα απαιτούνται επιπλέον η αναπηρία και η απορία του χήρου, θιγομένης έτσι της 
αρχής της ισότητας των φύλων. Η δυσμενής αυτή διάκριση του χήρου αποκαθίσταται με τη θέσπιση και για 
αυτόν των ίδιων προϋποθέσεων απονομής εφάπαξ παροχής που ισχύουν και για τη χήρα, αρκούσης μόνον 
της χηρείας αυτού.  

  
Χήροι – χήρες / 
εφάπαξ παροχή 

58 
ΣτΕ 
2435/1997 

1997 
Άρθρο 8 ΝΔ 
95/1973 

 

Αίτηση χήρου στο Ταμείο Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων για την χορήγηση σε αυτόν επικουρικής 
συντάξεως λόγω θανάτου της συζύγου του βοηθηματούχου του Ταμείου. Απόρριψη του αιτήματος με την 
δικαιολογία της μη προβλέψεως από τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 και 2 του ν.δ. 95/1973 της άνω 
παροχής συντάξεως στον επιζώντα σύζυγο. Αντισυνταγματικότητα των άνω διατάξεων λόγω της ανίσου 
καταστάσεως μεταξύ των πολιτών βάσει της διαφοράς του φύλου καθόσον τίθενται γενικώς και απολύτως 
άνευ κριτηρίου η χήρα σε πλεονεκτική θέση έναντι του χήρου. Μη δυνατή η επέκταση εφαρμογής των άνω 
διατάξεων και στους χήρους λόγω της άνω αντισυνταγματικότητας γιατί τούτο θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη 
επέμβαση του δικαστού στα έργα της νομοθετικής εξουσίας. 

  Χήροι 

59 
ΣτΕ 
6252/1996 

1996 
Άρθρο 28 παρ. 
6 Α.Ν. 1846/51 

 
Συντάξεις λόγω θανάτου. Αντισυνταγματικότητα του άρθρου 28 παρ. 6 του ΑΝ 1846/1951 που προβλέπει την 
εφαρμογή δύο διαφορετικών συστημάτων συντάξεων επιζώντων, ανάλογα αν ο αποβιώσας ασφαλισμένος 
του ΙΚΑ ήταν ανδρικού ή γυναικείου φύλου.  

  
Άνδρες – γυναίκες / 
συντάξεις λόγω 
θανάτου 

60 
ΣτΕ 
3251/1996 

1996 
ΑΝ 559/37, ΠΔ 
10.5/20.7.1925 

 

Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Ασφαλιστικές παροχές του ταμείου στις νυμφευόμενες θυγατέρες των μετόχων ή 
μερισματούχων λόγω προικός. Επιστροφή των καταβληθεισών λόγω προικοδοτήσεως κρατήσεως σε 
περίπτωση θανάτου της θυγατέρας υπό το καθεστώς του ν. 1105/1980. Απαγόρευση της χορήγησης 
παροχών λόγω γάμου σε θυγατέρες μόνο, ασφαλισμένων ή συνταξιούχων σύμφωνα με το ν. 1329/1983 και 
θέσπιση βοηθήματος επαγγελματικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας για τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά την 
17/2/1983, ανεξαρτήτως φύλου. Οι υφιστάμενες μέχρι το χρόνο αυτό σχέσεις κοινωνικής ασφάλισης 
διατηρούνται σε ισχύ και διέπονται από τις προϊσχύουσες του ν. 1329/1983 διατάξεις. Επιστροφή 
κρατήσεων λόγω προικοδοτήσεως σε περίπτωση θανάτου της θυγατέρας υπό το καθεστώς του ν. 
1105/1980. 

  
Στρατιωτικοί / 
νυμφευόμενες 
θυγατέρες 
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61 
ΣτΕ 
3256/1996 

1996 
Άρθρο 28 παρ. 
6 ΑΝ 1846/51 

 

Συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ του χήρου συζύγου λόγω θανάτου της συζύγου του, ασφαλισμένης ή 
συνταξιούχου του ΙΚΑ. Με τον αν 1846/1951 θεσπίζονται πρόσθετες προϋποθέσεις πέραν εκείνων οι οποίες 
θεσπίζονται για τη συνταξιοδότηση της χήρας συζύγου θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. 
Συγκεκριμένα απαιτείται ο χήρος να είναι ανάπηρος και άπορος και να εβάρυνε τη συντήρησή του κυρίως η 
θανούσα σύζυγός του. Κατά το άρθρο 4 του Συντάγματος απαγορεύεται η δημιουργία άνισων καταστάσεων 
και η διαφοροποίηση του περιεχομένου των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των πολιτών. Αποκλίσεις 
επιτρέπονται εφόσον τίθενται ευθέως ή προβλέπονται από ειδική διάταξη και δικαιολογούνται από 
αποχρώντες λόγους αναφορικά με την ανάγκη προστασίας της γυναίκας. Κατά το χρόνο θανάτου της 
συζύγου του αναιρεσιβλήτου (1969) δεν ίσχυε το Σύνταγμα του 1975 και δεν είναι επιτρεπτή η εφαρμογή του 
άρθρου ή αυτού στη συγκεκριμένη περίπτωση.  

  Χήροι σύζυγοι 

62 
ΣτΕ 
2654/1996 

1996 
Άρθρο 23 ΝΔ 
4114/60 

 

Εξομοίωση των δύο φύλων από την άποψη της ισότητας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Διατάξεις που 
προβλέπουν διακρίσεις είναι ανεκτές μέχρι 31/12/1982 ή αν δικαιολογούνται από σοβαρούς λόγους, 
βιολογικής ή κοινωνικής φύσεως. Προικοδότηση ή άλλες παροχές γάμου που χορηγούνται σε θυγατέρες 
ασφαλισμένων. Υποχρέωση επέκτασης αυτών και στους γιούς των ασφαλισμένων. Χορήγηση εφάπαξ 
επικουρικής παροχής στις θυγατέρες ασφαλισμένων ή συνταξιούχων στο Ταμείο Νομικών. Απαραίτητη η 
ύπαρξη ασφαλιστικού δεσμού του πατέρα με το Ταμείο κατά το χρόνο τέλεσης του γάμου της κόρης του για 
τη χορήγηση της παροχής 

  
Θυγατέρες 
ασφαλισμένων / 
προικοδότηση 

63 
ΕλΣ 
1273/1996 
Ολομ. 

1996 
Άρθρο 5 παρ. 3 
εδ. α' ΚΠΣΣ 

 

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης χήρου από το Δημόσιο. Θέσπιση με το άρθρο 5 παρ. 3 εδ.α του Κώδικα 
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων πρόσθετων προϋποθέσεων (αναπηρία και ανικανότητα προς 
άσκηση επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 65%), πέραν εκείνων που απαιτούνται για τη 
συνταξιοδότηση της χήρας συζύγου θανόντος υπαλλήλου ή συνταξιούχου. Η ρύθμιση του ανωτέρω άρθρου 
αντίκειται στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας και στην κοινοτική νομοθεσία και ως εκ 
τούτου είναι ανίσχυρη. Εφαρμογή της ευνοϊκότερης ρύθμισης που αφορά τη χήρα δημοσίου υπαλλήλου και 
επί των χήρων ανδρών. Καθιέρωση της ίσης μεταχείρισης χήρων και χηρών το πρώτον με τον ν. 2084/1992 
και εφαρμογή της ρύθμισης για τους προσληφθέντες υπαλλήλους από 1.1.93 και εφεξής.  

  
Χήροι / 
συνταξιοδότηση 

64 
ΣτΕ 
4378/1995 

1995 
Άρθρο 6 παρ. 4 
ν. 982/82 

 

Συνταξιοδότηση διαζευγμένων θυγατέρων ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΣΑΥ. Το άρθρο 6 παρ. 4 
του Ν. 982/82 δεν καταργήθηκε δικά του Ν. 997/1979. Η θέσπιση της διατάξεως του άρθρου αυτού κατά τη 
μεταβατική περίοδο του άρθρου 116 του Συντάγματος είναι θεμιτή, και δεν αντίκειται στην αρχή της ισότητας 
των φύλλων. Αντίθετα η γνώμη μέλους. Η ως άνω διάταξη εφαρμόζεται και όταν η σύνταξη που είχε 
απονεμηθεί στην κατά το χρόνο του θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου ή συνταξιούχου άγαμη θυγατέρα 
διεκόπη, λόγω της συνάψεως υπ`αυτής γάμου, ο οποίος ακολούθως ελύθη διά διαζυγίου, εντός της 
μεταβατικής περιόδου του άρθρου 116 του Συντάγματος. 

  
Διαζευγμένες 
θυγατέρες 

65 
ΣτΕ 
3841/1994 

1994    
ΝΑΤ. Συνταξιοδότηση διαζευγμένης θυγατέρας θανόντος ναυτικού. Προϋποθέσεις για την συνταξιοδότηση. 
Ισότητα των φύλων. Εάν ο θάνατος του ναυτικού επήλθε πριν την 31/12/1982, η ρύθμιση για 
συνταξιοδότηση διαζευγμένης θυγατέρας δεν προσκρούει στην αρχή της ισότητας. 

  
Διαζευγμένες 
θυγατέρες 
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66 
ΣτΕ 
1261/1994 

1994 

Άρθρο 29 παρ. 
3 Α.Ν. 1846/51, 
όπως τροπο-
ποιήθηκε 

 
Η προσαύξηση του ποσού της σύνταξης του ΙΚΑ που προβλέπεται μόνον για τη σύζυγο που δεν εργάζεται ή 
δεν συνταξιοδοτείται, παρέχεται και για τον σύζυγο της συνταξιούχου, ο οποίος δεν εργάζεται ή δεν 
συνταξιοδοτείται 

  
Σύζυγοι / 
προσαύξηση 
σύνταξης 

67 
ΕλΣ 
1338/1994 

1994    
 Προϋποθέσεις μεταβίβασης σύνταξης σε διαζευγμένη θυγατέρα. Για τη στέρηση του ανωτέρω δικαιώματος 
δεν αρκεί η περιστασιακή ασφάλιση αυτής σε οργανισμό κύριας σύνταξης. Απαιτείται η ύπαρξη 
ασφαλιστικού δεσμού ικανού να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.  

  
Διαζευγμένες 
θυγατέρες 

68 
ΔιοικΕφΑθ 
242/1994 

1994 
Άρθρο 2 παρ. 1 
ΒΔ 665/62 

 
Αποκατάσταση ισότητας. Ο σύζυγος ασφαλισμένης του Δημοσίου δικαιούται υγειονομικής περίθαλψης από 
ασφαλιστικό Οργανισμό αρμοδιότητας του Υπουργείου ΥΠΚΑ με μόνη προϋπόθεση την ιδιότητα της 
συζύγου του ως δημοσίου υπαλλήλου.  

  
Σύζυγοι 
ασφαλισμένης 
δημοσίου 

69 
ΔιοικΕφ 
821/1993 

1993 
Άρθρο 28 παρ. 
5 ΑΝ 1846/51 

 

ΙΚΑ. Συντάξεις. Καθιέρωση μειωμένου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τις μητέρες ή χήρες ασφαλισμένες 
με ανήλικα τέκνα. Η ρύθμιση συνιστά δυσμενή διάκριση κατά των ανδρών ασφαλισμένων οι οποίοι 
βρίσκονται στην ίδια κατάσταση (χηρεία και ανήλικα παιδιά). Επέκταση εφαρμογής της διάταξης και στους 
χήρους πατέρες ανηλίκων 

  
Μητέρες ή χήρες με 
ανήλικα τέκνα / 
συνταξιοδότηση 

70 
ΤριμΔιοικ 
ΠρωτΘεσ 
28/1993 

1993 
Άρθρο 28 παρ. 
4 α' ΑΝ 
1846/51 

 
Συνταξιοδότηση του χήρου συζύγου λόγω θανάτου της συνταξιούχου λόγω γήρατος συζύγου του με 
πρόσθετες προϋποθέσεις. Αρχή της ισότητας των δύο φύλων και δικαίωμα δικαστικής αξίωση της 
επέκτασης και στον σύζυγο των τυχόν αδικαιολόγητων ευνοϊκότερων διατάξεων που ισχύουν για τη σύζυγο. 

  
Χήροι σύζυγοι / 
συνταξιοδότηση 

71 
ΣτΕ 
1028/1992 

1992 
Άρθρο 71 Ν. 
5945/34 

 

Δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγαμων θυγατέρων των αποβιωσάντων ασφαλισμένων του Τ.Σ.Α.Υ. 
Διάταξη νόμου με την οποία προβλέπεται και η συνταξιοδότηση των διαζευγμένων θυγατέρων. 
Αντισυνταγματική ως εισάγουσα διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων, εάν ο θάνατος του ασφαλισμένου 
επήλθε μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου του άρθρ. 116 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος. 

  Άγαμες θυγατέρες 

72 
ΤριμΔιοικ 
ΠρωτΑθ 
3151/1992 

1992 
Άρθρο 9 ν. 
4491/66 

 
Ανίσχυρη και αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 4491/1966 που προβλέπει διαφορετικές 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του χήρου έναντι της χήρας σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου της 
ΔΕΗ. Εφαρμογή της ευνοϊκής ρύθμισης και υπέρ εκείνου ο οποίος έχει αποκλεισθεί απ` αυτήν. 

  Χήροι - χήρες 

73 
ΣτΕ 
1810/1991 

1991 ΝΔ 4114/61  
Επαναφορά ευμενούς συνταξιοδοτικού καθεστώτος για τις θυγατέρες θανόντων ασφαλισμένων του ταμείου 
Νομικών. Προϋποθέσεις. Ποιες περιπτώσεις καταλαμβάνονται. Η σχετική ρύθμιση δεν αντιβαίνει στο 
Σύνταγμα (άρθρα 4 παρ 2, 116) γιατί στηρίζεται σε αποχρώντες λόγους.  

  
Θυγατέρες θανόντων 
ασφαλισμένων 

74 
ΣτΕ 
200/1991 

1991 Ν.Δ. 95/1973  

Αποκλίσεις γίνονται ανεκτές μόνον όταν δικαιολογούνται αποχρώντως, πάντοτε όμως εντός των ορίων. - 
Επιστροφή εισφορών λόγω μη καταβολής παροχών. Πλεονεκτική θέση χήρας έναντι χήρου, 
αντισυνταγματική (ν.δ.95/1973 άρθρο 7 παρ. 3, όπως αντικατ. από το άρθρο 4 του ν. 253/1976). Δεν 
δύναται όμως η αντισυνταγματικότητα αυτή να οδηγήσει στην επέκταση της διατάξεως και στους χήρους, 
επεμβαίνοντας έτσι στο έργο του νομοθέτη. 

  Χήροι - χήρες 
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75 
ΤριμΔιοικ 
ΠρωτΑθ 
8431/1991 

1991 

Ταμείο Ασφαλί-
σεως 
Συμβολαιογρά
φων 

 

Δικαίωμα στα πρόσωπα του κάθε φύλλου να αξιώνουν δικαστικώς την επέκταση και σ`αυτά τυχόν ευνοϊκών 
διατάξεων που ισχύουν για το άλλο φύλλο. Αδικαιολόγητη διάκριση των γυναικών σε βάρος των ανδρών 
αντιβαίνει διατάξεις του Συντάγματος. Δικαίωμα στους συζύγους γυναικών ασφαλισμένων στο ΤΑΣ, να 
ζητήσουν την επέκταση της ασφαλίσεως και επ`αυτών. 

  
Σύζυγοι / επέκταση 
ασφαλίσεως 

76 
ΣτΕ 
3016/1990 

1990 
Οργανισμός 
ΤΑΣ 

 

Μέχρι 31-12/1982 (πέρας της μεταβατικής περιόδου) ήσαν ανεκτές από το Σύνταγμα διατάξεις 
παρεκκλίνουσες της αρχής της ισότητας. - Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος σε χήρο σύζυγο θανόντος 
συμβολαιογράφου ως αίτημα προς το Ταμείο Ασφαλ. Συμβ/φων λόγω αποβιώσεως της θανούσης το 1979 
συζύγου του Πρόβλεψη από τον Οργανισμό του Ταμείου για το εφάπαξ βοήθημα που λαμβάνει η χήρα 
σύζυγος. Η απόρριψη του αιτήματος δεν παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Α ναίρεση αποφάσεως που 
εφήρμοσε εν προκειμένω το άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος.  

  Χήροι 

77 
ΣτΕ 
1856/1990 

1990 
Άρθρο 6 παρ. 1 
περ.  β' εδάφιο 
τελευταίο ΚΠΣΣ  

 
Συνταξιοδότηση διαζευγμένων θυγατέρων λόγω θανάτου ασφαλισμένου. Μετά τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου του άρθρου 116 παρ.1 του Συντάγματος οι σχετικές αντίθετες διατάξεις παύουν να ισχύουν, αφού 
δεν συντρέχουν αποχρώντες λόγοι. 

  
Διαζευγμένες 
θυγατέρες 

78 
ΤριμΔιοικ 
ΠρωτΑθ 
10391/1990 

1990 

Καταστατικό 
Ταμείο 
Επικουρικής 
Ασφαλίσεως 
Χημικών 

 

Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Χημικών. Συνύπαρξη στο ίδιο πρόσωπο της ιδιότητας του δικαιούχου και 
του δικαιοδόχου συντάξεως δεν αποκλείει τη σχετική παροχή. Ισότητα στη κοινωνική ασφάλιση. Το 
δικαστήριο της ουσίας οφείλει να αποκαθιστά με τρόπο θετικό την ισότητα, επεκτείνοντας την εφαρμογή των 
ευνοϊκών διατάξεων και στο άλλο φύλο. 

  
Άνδρες, γυναίκες / 
ισόστηα στην 
κοινωνική ασφάλιση 

79 
ΣτΕ 
828/1989 

1989 Ν. 1276/82  Συνταξιοδότηση διαζευγμένων θυγατέρων, λόγω θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου   
Διαζευγμένες 
θυγατέρες 

80 
ΣτΕ 
4698/1988 
Ολομ. 

1988 
Άρθρο 8, παρ. 
1 Ν. 38/75 

 
Συνταξιοδότηση τέκνων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων λόγω θανάτου. Αποτελεί παρέκκλιση στηριζόμενη 
στο κριτήριο του φύλλου, η συνταξιοδότηση διαζευγμένων θυγατέρων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων οι 
οποίοι απεβίωσαν μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.82). 

  
Διαζευγμένες 
θυγατέρες 

81 
ΣτΕ 
4325/1988 

1988 
Άρθρο 8 ΝΔ 
95/1973 

 

Αίτηση χήρου στο Ταμείο Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων για την χορήγηση σε αυτόν επικουρικής 
συντάξεως λόγω θανάτου της συζύγου του βοηθηματούχου του Ταμείου. Απόρριψη του αιτήματος με την 
δικαιολογία της μη προβλέψεως από τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 και 2 του ν.δ. 95/1973 της άνω 
παροχής συντάξεως στον επιζώντα σύζυγο. Αντισυνταγματικότητα των άνω διατάξεων λόγω της ανίσου 
καταστάσεως μεταξύ των πολιτών βάσει της διαφοράς του φύλου καθόσον τίθενται γενικώς και απολύτως 
άνευ κριτηρίου η χήρα σε πλεονεκτική θέση έναντι του χήρου. Μη δυνατή η επέκταση εφαρμογής των άνω 
διατάξεων και στους χήρους λόγω της άνω αντισυνταγματικότητας γιατί τούτο θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη 
επέμβαση του δικαστού στα έργα της νομοθετικής εξουσίας 

  Χήροι 
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82 
ΤριμΔιοικ 
ΠρωτΑθ 
13045/1988 

1988 

Καταστατικό 
Ταμείου 
Συντάξεως 
Προσωπικού 
ΕΤΕ 

 
Συνταγματική η υπέρ των διαζευγμένων θυγατέρων μέριμνα του καταστατικού του Ταμείου Συντάξεως 
Προσωπικού Ε.Τ.Ε. 

  
Διαζευγμένες 
θυγατέρες 

83 
ΣτΕ 
4688/1987 

1987 
Άρθρο 56 
ΚΠΣΣ (ΠΔ 
166/2000) 

 
Τα μικρότερα όρια συνταξιοδότησης των γυναικών σε σχέση με τους άνδρες αντίκεινται στο άρθρο 4 παρ. 2 
Συντ. 

  
Γυναίκες – άνδρες / 
όρια 
συνταξιοδότησης 

84 
ΣτΕ 
5400/1987 

1987    

Διατάξεις που περιέχουν ρυθμίσεις ευμενής ή δυσμενείς για το ένα φύλο είναι αντισυνταγματικές εκτός αν 
υφίστανται αποχρώντες λόγοι βιολογικής ή κοινωνικής φύσεως. Η παροχή δικαιώματος λήψεως συντάξεως 
στις διαζευγμένες θυγατέρες λόγω θανάτου του πατρός των είναι αντισυνταγματική. Αδικαιολόγητη υπέρ του 
φύλου, παρέκκλιση από την αρχή ότι τα τέκνα των θανόντων ασφαλισμένων πρέπει να είναι άγαμα για να 
τύχουν συντάξεως. 

  
Διαζευγμένες 
θυγατέρες 
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9.2. Συνοπτική παρουσίαση νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

Α/Α 
Δικαστική 
Απόφαση 

Χρονολογία 
Έκδοσης  

Νόμος/διάταξη 
που αφορά  

Άλλες 
διατάξεις/ 
νόμοι 
που 
επηρεάζο
-νται 

Σύνοψη απόφασης  Σημασία απόφασης  
Αντικείμενο/ Βασικοί 
Ωφελούμενοι  

1 

C-236/09 Test-
Achats κατά 
Conseil des 
ministres 

1/3/2011 
Άρθρο 5 παρ. 1 
της Οδηγίας 
2004/113 

 

Καθορισμός ασφαλίστρων πρέπει να γίνεται ανεξαρτήτως φύλου - Τα 
κράτη μέλη δεν έχουν δυνατότητα διαφοροποιήσεων σε ζητήματα 
ασφαλίστρων και παροχών οσάκις το φύλο αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα για την εκτίμηση των κινδύνων 

Η παρέκκλιση του άρθρου 5 
παρ. 2 είναι αντίθετη στα 
άρθρα 21 και 23 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

Άνδρες - γυναίκες 

2 

C-123/10 
Brachner 
κατά 
Pensionsversi
cherungsanst
alt 

20/10/2011 
Άρθρα 3 και 4 
Οδηγίας 
79/7/ΕΟΚ 

 

Μη χορήγηση του αντισταθμιστικού επιδόματος στους συνταξιούχους 
των οποίων τα εισοδήματα, κατόπιν συνυπολογισμού των εισοδημάτων 
του συζύγου που ζει στο ίδιο νοικοκυριό, υπερβαίνουν το βασικό αυτό 
ποσό. Έμμεση διάκριση σε βάρος των γυναικών –  

 

Άνδρες γυναίκες / 
χορήγηση 
αντισταθμιστικού 
επιδόματος 

3 

C-147/08 
Jurgen Romer 
κατά Freie und 
Hansestadt 
Hamburg 

10/5/2011 
Οδηγία 
2000/78/ΕΚ 

 

Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία Επαγγελματικό 
σύστημα ασφαλίσεως υπό τη μορφή καταβολής επικουρικής συντάξεως 
γήρατος σε πρώην εργαζομένους οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και 
στους επιζώντες αυτών – Μέθοδος υπολογισμού της εν λόγω συντάξεως 
γήρατος η οποία ευνοεί τους έγγαμους δικαιούχους έναντι όσων συζούν 
στο πλαίσιο καταχωρισμένης σχέσεως συμβιώσεως – Δυσμενής 
διάκριση λόγω γενετήσιου προσανατολισμού 

 
Έγγαμοι, τελούντες σε 
σχέση συμβίωσης 

4 
C-577/08 
Pensioenen 
κατά Brouwer 

29/7/2010 
Οδηγία 
79/7/ΕΟΚ 

 
Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής 
ασφαλίσεως – Οδηγία 79/7/ΕΟΚ – Μεθοριακοί εργαζόμενοι – 
Υπολογισμός συντάξεων 

 

Άνδρες γυναίκες / ίση 
μεταχείριση, 
υπολογισμός 
συντάξεων 

5 

C-356/09 
Pensionsversic
herungsanstalt 
κατά. Christine 
Kleist 

18/11/2010 

Οδηγία 
76/207/ΕΟΚ 
(άρθρο 3 παρ. 
1 στοιχείο γ') 

 

Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και 
απασχόλησης - Εθνική νομοθεσία διευκολύνουσα την καταγγελία των 
συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που έχουν αποκτήσει δικαίωμα 
συντάξεως – Σκοπός της προωθήσεως της απασχόλησης των νέων 
εργαζομένων – Εθνική νομοθεσία ορίζουσα ως ηλικία συνταξιοδοτήσεως 
το 60ό έτος για τις γυναίκες και το 65ο έτος για τους άνδρες 

 
Άνδρες, γυναίκες 
εργαζόμενοι 
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6 

Υποθ. C-
559/07 
Επιτροπή 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 
κατά Ελληνικής 
Δημοκρατίας 

26/3/2009 Άρθρο 141 ΕΚ  

Παράβαση κράτους μέλους – Κοινωνική πολιτική – Άρθρο 141 EΚ – 
Ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων – Εθνικό 
σύστημα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων – Διαφορετική 
μεταχείριση ως προς την ηλικία συνταξιοδοτήσεως και την ελάχιστη 
προαπαιτούμενη υπηρεσία – Δικαιολογητικός λόγος – Δεν υφίσταται 

 

Άνδρες, γυναίκες / 
ηλικία συνταξιοδότησης 
– προαπαιτούμενη 
υπηρεσία 

7 

C-423/04 
Richards κατά 
Secretary of 
State for Work 
and Pensions 

27/4/2006 
Οδηγία 
79/7/ΕΟΚ 

 
Άρνηση χορηγήσεως συντάξεως γήρατος σε ηλικία 60 ετών σε 
τρανσεξουαλικό άτομο το οποίο υποβλήθηκε σε εγχείρηση αλλαγής 
φύλου ώστε να γίνει από άνδρας γυναίκα 

 Τρανσεξουαλικά άτομα 

8 

C-4/02 και C-
5/02 Hilde 
Schönheit  
κατά Stadt 
Frankfurt am 
Main και Silvia 
Becker  κατάι 
Land Hessen 

23/10/2003 

Άρθρο 119 της 
Συνθήκης ΕΚ, 
πρωτόκολλο 
σχετικά με το 
άρθρο 119 της 
Συνθήκης ΕΚ, 
άρθρο 141  
παράγραφοι 1 
και 2, ΕΚ, της 
οδηγίας 
79/7/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, 
της 19ης 
Δεκεμβρίου 
1978, οδηγία 
97/80/ΕΚ του 
Συμβουλίου 

 

Δεν επιτρέπεται εφαρμογή νομοθεσίας, η οποία μπορεί να συνεπάγεται 
μείωση του ποσού της συντάξεως των δημοσίων υπαλλήλων που 
άσκησαν τα καθήκοντά τους με μειωμένο ωράριο κατά τη διάρκεια 
τουλάχιστον μέρους της σταδιοδρομίας τους, όταν αυτή η κατηγορία 
υπαλλήλων περιλαμβάνει σημαντικά υψηλότερο αριθμό γυναικών παρά 
ανδρών, εκτός αν η νομοθεσία αυτή δικαιολογείται από παράγοντες 
αντικειμενικούς και ξένους προς οποιαδήποτε διάκριση λόγω φύλου. Ο 
στόχος περιορισμού των δημοσίων δαπανών δεν μπορεί να 
δικαιολογήσει τη διαφορετική μεταχείριση λόγω φύλου.  

  
Δημόσιοι υπάλληλοι / 
μειωμένο ωράριο - 
μείωση σύνταξης 

9 

C-366/99 
Griesmar κατά 
Ministre de 
l'Économie, des 
Finances et de 
l'Industrie, 
Ministre de la 
Fonction 
publique, de la 
Réforme de 

29/11/2001 

Άρθρο 119 
ΣυνθΕΟΚ, 
Άρθρο 141 
Ε.Κ., Άρθρο 6 
παρ. 3 
Συμφωνίας για 
την Κοινωνική 
Πολιτική 

 

Γαλλικό σύστημα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων - Επίδομα 
τέκνων μόνον υπέρ των γυναικών υπαλλήλων - Παραδεκτό ενόψει του 
άρθρου 6, παράγραφος 3, της συμφωνίας για την κοινωνική πολιτική ή 
των διατάξεων της οδηγίας 79/7/ΕΟΚ 

 
Γυναίκες / επίδομα 
τέκνων 
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l'État et de la 
Décentralisatio
n 

10 
C-50/99, 
Podesta κατά 
CRICA 

25/5/2000 
Άρθρο 119 
ΣυνθΕΟΚ 

 

Σύστημα συμπληρωματικής συντάξεως, ιδιωτικό και διεπαγγελματικό, 
βάσει ορισμένων εισφορών, υποκείμενο σε διαχείριση διά κατανομής - 
Συντάξεις θανόντος συζύγου, ως προς τις οποίες διαφέρει η 
προϋπόθεση της ηλικίας χορηγήσεως αναλόγως του φύλου 

 
Άνδρες, γυναίκες 
εργαζόμενοι 

11 
C-147/95 Εβρε-
νόπουλος κατά 
ΔΕΗ 

17/4/1997 

Άρθρο 119 
ΣυνθΕΚ, 
Οδηγία 
79/7/ΕΟΚ 

 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) κατά Ευθυμίου Εβρενόπουλου. 
- Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Διοικητικό Εφετείο 
Αθηνών - Ελλάς. - Κοινωνική πολιτική - Άνδρες και γυναίκες εργαζόμενοι 
- Ίση μεταχείριση - Δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 119 της 
Συνθήκης ΕΚ ή της οδηγίας 79/7/ΕΟΚ - Ασφαλιστικό καθεστώς δημόσιας 
επιχειρήσεως ηλεκτρισμού - Σύνταξη επιζώντος - Πρωτόκολλο 2 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Άνδρες, γυναίκες 
εργαζόμενοι 

12 C-7/93 Beune 28/9/1994 

Πρωτόκολλο 2 
για το άρθρο 
119 Συνθήκη 
ΕΟΚ 

 

Για να προσδιοριστεί αν ένα συνταξιοδοτικό σύστημα εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 79/7 ή του άρθρου 119 της Συνθήκης, μόνο 
αποφασιστικό κριτήριο αποτελεί η διαπίστωση ότι η σύνταξη 
καταβάλλεται στον εργαζόμενο λόγω της σχέσεως εργασίας μεταξύ του 
ενδιαφερομένου και του πρώην εργοδότη του.  

  

Άνδρες και γυναίκες 
εργαζόμενοι - Ίση 
αμοιβή - Σύστημα 
συνταξιοδότησης 

13 
C-109/91, Ten 
Oever 

6/10/1993 
Άρθρο 119 
ΣυνθΕΟΚ 

 

Δεν μπορεί να γίνει επίκληση του αμέσου αποτελέσματος του άρθρου 
119 της Συνθήκης, προκειμένου να ζητηθεί η εφαρμογή της ίσης 
μεταχειρίσεως στον τομέα επαγγελματικών συντάξεων παρά μόνον ως 
προς τις παροχές που οφείλονται βάσει περιόδων απασχολήσεως που 
έχουν διανυθεί μετά τις 17 Μαΐου 1990, με την επιφύλαξη της εξαιρέσεως 
που προβλέπεται υπέρ των εργαζομένων ή των ελκόντων δικαιώματα 
από αυτούς οι οποίοι, πριν από την ημερομηνία αυτή, είχαν ασκήσει 
ένδικη προσφυγή ή είχαν υποβάλει ισοδύναμη κατά το εφαρμοστέο 
εθνικό δίκαιο ένσταση 

 
Άνδρες, γυναίκες / 
συντάξεις επιζώντων 

14 
C-170/84 Bilka 
κατά Weber 
von Hartz 

13/5/1986 
Άρθρο 119 
ΣυνθΕΟΚ 

   
Γυναίκες εργαζόμενες / 
Επικουρική σύνταξη 
από εργοδότη 

15 

C-80/70 
Defrenne κατά 
βελγικού 
δημοσίου 

25/5/1971 
Άρθρο 119 της 
Συνθήκης ΕΟΚ 

 
Τα γενικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης (νομικά συστήματα) δεν 
καλύπτονται από το άρθρο 119 της συνθήκης ΕΚ 

 

Άνδρες και γυναίκες 
εργαζόμενοι / παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης - 
συντάξεις 
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9.3. Αξιολόγηση εθνικής νομολογίας για την ισότητα των φύλων στην 

κοινωνική ασφάλιση  

 

1. Οι ανισότητες σε βάρος των γυναικών που εμφιλοχωρούν στην κοινωνική ασφάλιση είναι 

κυρίως ανισότητες εισηγμένες από την αγορά εργασίας (μικρότερες αμοιβές, ασυνεχής 

σταδιοδρομία, προσωρινότητα απασχόλησης κ.α.) και την κατανομή των καθηκόντων μέσα 

στην οικογένεια. Με άλλα λόγια, η δυσμενής ασφαλιστική μεταχείριση των γυναικών είναι 

σύμπτωμα του εργασιακού και κοινωνικού παραγκωνισμού τους. Επομένως, η επίτευξη της 

ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στο πεδίο αυτό του δικαίου είναι αδύνατη αν δεν 

διορθωθούν οι εξωγενείς πηγές ανισοτήτων. 

 

Η ελληνική νομολογία δεν ασχολήθηκε με την αντιμετώπιση των βαθύτερων πηγών της άνισης 

θέσης των γυναικών στην κοινωνική ασφάλιση. Στο ΣτΕ και τα διοικητικά δικαστήρια 

έφθασαν κυρίως υποθέσεις όσον αφορά κάποια «προνόμια» υπέρ των γυναικών, δηλαδή 

διατάξεις που καθιέρωναν μια άνιση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση των ανδρών έναντι 

των γυναικών. Στην κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία απαντώνται διακρίσεις σε βάρος των 

ανδρών, στο μέτρο που ισχύουν ευνοϊκότερες διατάξεις για τη χορήγηση παροχών υπέρ των 

γυναικών (λ.χ. όρια συνταξιοδότησης, συντάξεις αγάμων θυγατέρων, συντάξεις χηρείας, 

συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων). Οι διατάξεις αυτές ήταν απομεινάρι μιας παραδοσιακής 

μορφής οικογένειας και της κατανομής ρόλων ανάμεσα στα δύο φύλα. 

 

Μέχρι την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος, το άρθρο 116 παρ. 2, με την ερμηνεία των 

αποχρώντων λόγων58, επέτρεπε τη διατήρηση ειδικών προνομίων των γυναικών στις 

περιπτώσεις που όριζε ειδικά ο νόμος59. Κατά τη νομολογία, οι αποχρώντες (σοβαροί) λόγοι 

δεν αναζητήθηκαν μόνο στις βιολογικές ή ψυχικές ιδιαιτερότητες της γυναίκας ή του άνδρα, 

αλλά και στο κοινωνικό επίπεδο. Η νομολογία όμως αυτή ξεπεράστηκε μετά την τελευταία 

αναθεώρηση. Βαθμιαία, έγινε δεκτό ότι οι μόνες διακρίσεις που δικαιολογούνται σήμερα στα 

συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, είναι εκείνες που αναφέρονται στη βιολογική λειτουργία60, 

δηλαδή εκείνες που σχετίζονται με την προστασία της εγκυμοσύνης και της μητρότητας (ΕλΣ 

                                                           
58 Βλ. σχετικά Α. Στεργίου, Η συνταγματική προστασία της κοινωνικής ασφάλισης, 1994. 
59 Βλ. Γ. Γεραπετρίτη, «Τα θετικά μέτρα στο Σύνταγμα : το ταξίδι προς την ουσιαστική ισότητα», στο Κέντρο 
Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, τ. Ι, Αθήνα-
Κομοτηνή, 2006, σελ. 542. 
60 Βλ. υπόθεση C-218/98, Abdoulaye c./ Régie nationale des usines Renault. 
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1052/2007). Οι λοιπές διαφορές δεν αποτελούν παρά κοινωνικές προκαταλήψεις, σχετικά με 

τους επιβαλλόμενους στα δύο φύλα κοινωνικούς ρόλους. 

 

2. Η ελληνική νομολογία στην κοινωνική ασφάλιση στηρίζεται συνήθως στα άρθρα 4 παρ. 2 

και 116 του Συντάγματος, επειδή η Οδηγία 79/7 εξαιρεί (προσωρινά) τα όρια 

συνταξιοδότησης. Με την προσφυγή στα προαναφερόμενα άρθρα του Συντάγματος, η 

νομολογία του ΣτΕ έφθασε στο ίδιο αποτέλεσμα της αποκατάστασης της ισότητας των φύλων. 

Χαρακτηριστική είναι η απόφαση της Ολομ. ΣτΕ 3088/2007 (Ταμείο Νομικών). Μάλιστα, το 

ΣτΕ με την απόφαση αυτή προχώρησε έτι περισσότερο προς την κατεύθυνση της εξίσωσης 

των ορίων, αφού δέχθηκε την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων στα όρια 

συνταξιοδότησης στα εκ του νόμου συστήματα που εξαιρούνται ρητώς από το πεδίο 

εφαρμογής της Οδηγίας 79/7/ΕΟΚ. Από την πλευρά του, το ΔΕΕ έχει επεκτείνει την αρχή στο 

ειδικό σύστημα συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων που θεωρήθηκε όμως ως 

επαγγελματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (ΔΕΚ, απόφ. 26.3.09, Υποθ. C-559/07, 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας). 

 

Ορθότερο είναι να ερμηνεύονται οι σχετικές διατάξεις του Συντάγματος από κοινού με το 

ενωσιακό δίκαιο. Μέσα από μια εναρμονισμένη ερμηνεία, εμπλουτίζεται το περιεχόμενο της 

ισότητας των φύλων. Η νομολογία του ΔΕΕ μπορεί να αξιοποιηθεί για την ερμηνεία και την 

επίρρωση των αντίστοιχων άρθρων του Συντάγματος.  

 

3. Τα ελληνικά δικαστήρια εφαρμόζουν με αρμόζουσα συνέπεια τη νομολογία του ΔΕΕ για το 

άμεσο αποτέλεσμα της ισότητας. Δηλαδή σε περίπτωση έλλειψης ειδικών μέτρων μεταφοράς 

της Οδηγίας εφαρμόζουν άμεσα τον κανόνα της ισότητας των φύλων. Με άμεση εφαρμογή της 

Οδηγίας 79/7/ΕΟΚ κρίθηκε ανίσχυρη διάταξη του Κανονισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ 

που εισάγει διάκριση σε βάρος των γυναικών στη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος 

(ΤριμΔιοικΠρωτΑθ 17326/1989, ΕΔΚΑ ΛΒ’, σελ. 182), 

 

4. Ο σεβασμός στην επιταγή της ισότητας φύλων επιβάλλει και τον τρόπο αποκατάστασής 

της. Το αίτημα για ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών ικανοποιείται μόνο όταν η ισότητα 

γίνει αποδεκτή ως δημιουργική με την έννοια ότι δεν περιορίζεται, για την επαναφορά τής 

συνταγματικής νομιμότητας, στην κήρυξη του νόμου ως αντισυνταγματικού, αλλά δημιουργεί 
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δικαίωμα υπέρ των θιγόμενων να αξιώσουν δικαστικά την επέκταση και σε αυτούς τυχόν 

ευνοϊκών διατάξεων που ισχύουν για το άλλο φύλο61. 

 

Κατά πάγια νομολογία του ΔΕΕ, σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 4 παρ. 1 της Οδηγίας 

79/7, η κατηγορία που περιέρχεται σε δυσμενέστερη μοίρα δικαιούται να ζητήσει ως προς 

αυτό την εφαρμογή του μέτρου που ισχύει για την ευνοούμενη κατηγορία που βρίσκεται στην 

ίδια κατάσταση. Το ευμενέστερο καθεστώς αποτελεί το μόνο έγκυρο σύστημα αναφοράς. 

 

Η κρίση δημόσιου χρέους που αντιμετωπίζει η χώρα, εγκυμονεί μια νομολογιακή 

αποδυνάμωση της αρχής της ισότητας των φύλων. Παρά το γεγονός ότι εντάσσεται στις 

θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 2), η ισότητα φύλων φαίνεται να υποχωρεί 

ερμηνευτικά για δημοσιονομικούς λόγους. Δεν είναι μόνο η απόφαση της Ολομ. ΣτΕ 668/12 

που έκρινε συνταγματική την κοινωνική οπισθοδρόμηση με τα Μνημόνια. Πράγματι, κατά την 

Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, τα μέτρα που αποβλέπουν τόσο στην 

αντιμετώπιση τής (κατά την εκτίμηση) του νομοθέτη άμεσης ανάγκης κάλυψης των 

οικονομικών αναγκών της χώρας, όσο και στη βελτίωση της μελλοντικής δημοσιονομικής και 

οικονομικής κατάστασης, εξυπηρετούν σκοπούς που συνιστούν λόγους σοβαρού δημοσίου 

συμφέροντος. Ωστόσο, η απόφαση αυτή, αλλά εννοείται και η ίδια η κρίση, δημιούργησαν μια 

γενική προδιάθεση των δικαστών που με επίκληση ή όχι του δημοσιονομικού συμφέροντος 

υιοθετούν εκείνες λύσεις που δεν επηρεάζουν την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.  

 

Έτσι, σημειώθηκε μια οπισθοδρόμηση όσον αφορά την αποδοχή της δημιουργικής ισότητας. 

Η νομολογία του ΣτΕ δεχόταν το επεκτατικό αποτέλεσμα. Με την απόφαση του ΣτΕ 1580/2010 

(Ολομ) ανατράπηκε η προηγούμενη νομολογία. Μέχρι το 1997 επικρατούσε η αλυσιτελής 

αντίληψη ότι η αρχή της ισότητας των φύλων οδηγεί στην αφαίρεση των όποιων προνομίων 

από το ευνοημένο φύλο. Με αυτό τον τρόπο, απογυμνωνόταν η εφαρμογή της αρχής από 

αποτελεσματικότητα. Με την απόφαση ΣτΕ 2435/97 άρχισε μια μακρά διεργασία που 

παγιώθηκε η αποκαταστατική προσέγγιση (ΣτΕ 3088/07 Ολομ). Το ρήγμα επήλθε είναι 

άγνωστο όμως αν θα εμπεδωθεί. 

 

                                                           
61 Η επεκτατική εφαρμογή είχε γίνει δεκτή στο πεδίο της ισότητας φύλων υπό τη θετική επίδραση του κοινοτικού 
δικαίου (ΣτΕ 993/03, ΕΔΚΑ 2003, σελ. 754, ΣτΕ 3088/07, ΕΔΚΑ 2007, σελ. 827, ΣτΕ 2435/97, ΕΔΚΑ ΛΘ’, σελ. 
484, ΣτΕ 2978/97, ΕΔΚΑ ΛΘ’, σελ. 709, Α. Ταμπάση, Η κοινοτική επιταγή της ίσης μεταχείρισης των φύλων στην 
κοινωνική ασφάλιση και η πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ΕΔΚΑ 1994, σελ. 65). Πρβλ. 
ακόμη ΤριμΔιοικΠρωτΑθ 4114/09, ΕΔΚΑ Ν’(2009), σελ. 656.  
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Η ίδια αντίδραση παρατηρείται στη νομολογία του Ελ.Σ. Με την απόφαση 1824/2010 της 

Ολομέλειας, το Ελεγκτικό Συνέδριο επανέρχεται στην προ του 1996 νομολογία του. Η 

νομολογία αυτή είχε εγκαταλειφθεί με την απόφαση της Ολομ. 1273/96 την οποία είχαν 

ακολουθήσει πολλές αποφάσεις που δεχόντουσαν την επεκτατική εφαρμογή της 

συνταγματικής αρχής της ισότητας των φύλων (Ε. Καραθανασόπουλου, Η εξέλιξη της 

νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως προς την εφαρμογή της αρχής της ισότητας των δύο 

φύλων, ΕΔΚΑ 2010, σελ. 1014). 

 

Μπορεί η πρόσφατη απόρριψη της επεκτατικής εφαρμογής της αρχής της ισότητας των φύλων 

να οφείλεται στις δημοσιονομικές της επιπτώσεις, ωστόσο έτσι σημειώνεται απόκλιση από 

την πάγια νομολογία του ΔΕΕ που δέχεται ότι σε περίπτωση παράβασης των Οδηγιών, η 

κατηγορία των ενδιαφερομένων που περιέρχεται σε δυσμενή μοίρα δικαιούται να ζητήσει ως 

προς αυτήν την εφαρμογή του ίδιου συστήματος που ισχύει για την ευνοημένη κατηγορία που 

βρίσκεται στην ίδια κατάσταση (Αγγ. Στεργίου, Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στο 

κοινοτικό δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας, ΕΔΚΑ 1996, 81 επ., ΔΕΚ Απόφ. 17.4.1997 Υποθ. 

Εβρενόπουλος). Άλλωστε, κατά τη νομολογία του ΔΕΕ, εκτιμήσεις αναγόμενες –εδώ, είναι 

εικαζόμενες- στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να δικαιολογήσουν διακρίσεις λόγω φύλου 

(ΔΕΚ, απόφ. 23.10.2003, υποθ. C-4/02 – C-5/03 Schönheit). 

 

5. Το ΕλΣ διαφοροποιήθηκε από τη νομολογία του ΔΕΕ ως προς την υπαγωγή τού 

συνταξιοδοτικού συστήματος των δημοσίων υπαλλήλων (ΠΔ 166/2000) στην Οδηγία 79/7, 

καθώς και στο άρθρο 141 Συνθήκης. Η απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

44/2009 μπορεί να μην υπήγαγε το εν λόγω σύστημα στο κοινοτικό δίκαιο, κατέληξε ωστόσο 

στο ανεπίτρεπτο της άνισης μεταχείρισης σε βάρος των ανδρών με βάση το άρθρο 4 παρ. 2 

του Συντάγματος. Ακολούθησε η καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΕ (ΔΕΚ, απόφ. 26.3.09, 

Υποθ. C-559/07, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας) με το 

χαρακτηρισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος των δημοσίων υπαλλήλων ως 

επαγγελματικού και την κατ’ επέκταση εφαρμογή του άρθρου 141 ΕΚ.  

 

6. Η νομολογία της κοινωνικής ασφάλισης δεν φαίνεται να δέχεται τις έμμεσες διακρίσεις. Την 

έννοια της έμμεσης διάκρισης διαμόρφωσε δικαιοπλαστικά το ΔΕΕ. Το Δικαστήριο 

αποσαφηνίζοντας την έννοια αυτή δέχθηκε την ύπαρξή της, όταν η εφαρμογή ενός μέτρου θίγει 

κατά κύριο λόγο το ένα φύλο (συνήθως τις γυναίκες), χωρίς η διαφοροποίηση να 
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δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες (ΔΕΚ, απόφ. 23.10.2003, υποθ. C-4/02 – C-

5/03 Schönheit). Έτσι, λ.χ., η απόφαση ΕλΣ 1938/09 δεν έλαβε υπόψη του ότι στατιστικώς οι 

επιζώσες χήρες είναι περισσότερες από τους επιζώντες χήρους. Δεν πρόκειται για δύσκολα 

στατιστικά αποδείξιμη υπόθεση. 

 

7. Ως προς τις θετικές δράσεις που αποβλέπουν στην επίσπευση της αποκατάστασης μιας 

πραγματικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, η νομολογία του ΣτΕ κείται ευνοϊκά. Μετά 

την απόφαση ορόσημο 1933/88, κρίνονται αναγκαία τα θετικά μέτρα, που πρέπει να είναι 

πρόσφορα και αναγκαία, για να αντιμετωπιστεί ο «κοινωνικός παραγκωνισμός» των 

γυναικών. Ωστόσο, κατά το ΔΕΕ, οι ευνοϊκές για τις γυναίκες διατάξεις του ΚΠΣΣ (χαμηλότερα 

όρια συνταξιοδότησης) δεν δικαιολογούνται ούτε ως θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών 

(ΔΕΚ, απόφ. 26.3.09, Υποθ. C-559/07, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά 

Ελληνικής Δημοκρατίας). 

 

8. Τα μέτρα που αναφέρονται στην ανατροφή των παιδιών, υπερβαίνουν κάθε αυστηρά 

βιολογική λειτουργία. Έχουν αναχθεί σε γενικές αρχές και δεν αποτελούν θετικά μέτρα. 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 είναι βασική πηγή των ανισοτήτων και των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών 

 

Η ελληνική νομολογία ευθυγραμμίζεται βαθμιαία με την κοινοτική ως προς την απαγόρευση 

αποκλεισμού του πατέρα από πλεονεκτήματα που θεσπίζονται για την ανατροφή των 

παιδιών. Η προστασία της οικογένειας (άρθρο 21 παρ. 1 Συντ.) οφείλει να είναι σύμφωνη με 

το άρθρο 4 παρ. 2 του Συντάγματος, δηλαδή με την επιταγή της ίσης κατανομής δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεων μέσα στην οικογένεια. Τα προστατευτικά μέτρα αφορούν και τους δύο 

γονείς. Και οι δύο σύζυγοι αποτελούν μέλη της συνταγματικώς προστατευόμενης (πολύτεκνης) 

οικογένειας (ΣτΕ Ολομ. 314/07). Με άλλα λόγια, όπως έγινε δεκτό, οι λόγοι εισαγωγής 

ευνοϊκού καθεστώτος για την προστασία της οικογένειας και των παιδιών (σε περίπτωση 

χηρείας, κλπ) δεν επιτρέπουν τη θέσπιση διαφορετικής μεταχείρισης των δύο φύλων, εφόσον 

και οι δύο γονείς έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο ανατροφής των παιδιών και της 

ενότητας της οικογένειας (Ελ.Σ. 977/2000 (Ολομ.), ΕΔΚΑ ΜΒ΄, σελ. 839). 
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Ομοίως, από ΔιοικΕφΠειραιά 496/05 κρίθηκε ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία 

των γυναικών υπό την ιδιότητα τους ως γονέων (όσα σχετίζονται με την ανατροφή των 

τέκνων), δηλαδή υπό ιδιότητα που συντρέχει και για τα δύο φύλα, παραβιάζουν την εν λόγω 

αρχή και δεν δικαιολογούνται. Ο πατέρας που έχει συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας του 

και 5500 ημέρες εργασίας, δικαιούται της μειωμένης σύνταξης που χορηγείται από το ΙΚΑ στις 

μητέρες. Η αρχή της ισότητας των φύλων επιβάλλει να εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες 

διευκολύνσεις και στους δύο γονείς, κοινό έργο των οποίων είναι, σύμφωνα με τις σύγχρονες 

κοινωνικοοικονομικές αντιλήψεις, η ανατροφή των τέκνων. 

 

9.4. Αξιολόγηση της νομολογίας του ΔΕΕ για την ισότητα των φύλων σε 

ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης  

 

Η νομολογία του ΔΕΕ για την ισότητα των φύλων είναι ιδιαίτερα πλούσια στον τομέα της 

κοινωνικής ασφάλειας. Η Ε.Ε. ασκεί μια ισχυρή «πίεση επιλογών», στον τομέα της ισότητας 

φύλων, στους εθνικούς νομοθέτες. Το Δικαστήριο, μερικές φορές, στο ρόλο του καταλύτη της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μπροστά στη θεσμική αδράνεια, προήγαγε την ίση μεταχείριση 

ανδρών και γυναικών πέρα από τα όρια του κοινοτικού νομοθέτη.  

 

Οι σχετικές αποφάσεις αποτελούν ένα πραγματικό νομολογιακό κεκτημένο που ανά 

διαστήματα ενσωματώνεται στην κοινοτική νομοθεσία. Έτσι, λ.χ., πρωτοποριακή ήταν η 

νομολογία για τις έμμεσες διακρίσεις. Η έννοια αναπτύχθηκε από το Δικαστήριο (βλ. 

ενδεικτικά Bilka-Kaufhaus GmbH v Weber von Harz, case 170/84) και αργότερα 

ενσωματώθηκε στις σχετικές με την ισότητα φύλων Οδηγίες. Πολύ δημιουργική ήταν και η 

νομολογία που διευκρίνισε σε τι συνίστανται οι θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών στην 

κοινωνική ασφάλιση (απόφ. 29 Νοεμ.2001, Griesmar, C-366/99). Η νομολογία αυτή 

απομάκρυνε κατά βάση τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και δέχθηκε ως θετική δράση κάθε 

μέτρο που επιτρέπει στις γυναίκες τον επί ίσοις όροις ανταγωνισμό των ανδρών στην αγορά 

εργασίας. 

 

Κυρίως όμως η νομολογία του ΔΕΕ συνέτεινε στην εξίσωση των ορίων ηλικίας για τη 

συνταξιοδότηση ανδρών και γυναικών με προσφυγή στο άρθρο 141 ΣυνθΕΚ (πρώην 119).  

Ειδικότερα, η έκταση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 

εξαρτάται από τη φύση του συστήματος. Η ισότητα φύλων δεν εφαρμόζεται με την ίδια ένταση 
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σε όλα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας. Η διαβάθμιση –άμεση ή προοδευτική εφαρμογή 

της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών- στηρίζεται σε μια διαφοροποίηση των 

συστημάτων σε συστήματα «εκ του νόμου» (statutory schemes, régimes légaux) και σε 

επαγγελματικά συστήματα (occupational schemes, régimes professionnels). Στα συστήματα 

«εκ του νόμου» εφαρμόζεται η Οδηγία 79/7/ΕΟΚ περί προοδευτικής εφαρμογής της αρχής 

ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης.  

 

Ποια συστήματα θεωρούνται «εκ του νόμου» (ή «νομικά», κατά την αδόκιμη μετάφραση του 

κοινοτικού κειμένου); Εδώ ανήκουν όλα τα συστήματα που εντάσσονται στη δημόσια 

κοινωνική ασφάλιση, όπου το κράτος εμπλέκεται έντονα τόσο σε επίπεδο χρηματοδότησης 

όσο και εποπτείας. Το ΔΕΕ δεν επιχείρησε να ορίσει τα «εκ του νόμου» συστήματα. Πάντως, 

το γεγονός ότι ένα καθεστώς θεσπίζεται με νόμο, δεν αρκεί για το χαρακτηρισμό του ως 

τέτοιου. Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου, οι παροχές των συστημάτων αυτών δεν 

θεωρούνται αμοιβή και γι’ αυτό δεν τυγχάνει εφαρμογής σε αυτά το άρθρο 141 Συνθ ΕΚ περί 

ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας μεταξύ ανδρών και γυναικών (Jonkman συνεκδ. υπόθ. C-

231/06 έως C-233/06, απόφαση 21.6.2007). Δηλαδή η εφαρμογή της Οδηγίας 79/7 αποκλείει 

την προσφυγή στο άρθρο 141 Συνθ ΕΚ -άρθρο 157 Λισαβόνας. 

 

Η Οδηγία 79/7/ΕΟΚ διαγράφει κάποια όρια στην εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 

γυναικών, που προκύπτουν από την προοδευτική εφαρμογή της. Ειδικότερα, η 

προοδευτικότητα εκδηλώνεται με κάποιες παρεκκλίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 1 

της Οδηγίας και για τις οποίες δεν προβλέπεται, όσον αφορά τη διατήρησή τους, 

συγκεκριμένος χρονικός περιορισμός. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, ανάμεσα 

στα άλλα, δεν θίγεται η ευχέρεια των κρατών μελών να καθορίζουν την ηλικία 

συνταξιοδότησης62. Κατά τη νομολογία, η εξαίρεση δεν ισχύει μόνο για τα όρια 

συνταξιοδότησης, αλλά αφορά και «τις συνέπειες που μπορεί να έχουν αυτά για τις άλλες 

παροχές» (υπόθεση C-92/94 Graham)63,64.  

                                                           
62 Βλ. Α. Στεργίου, Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στο κοινοτικό δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας, ΕΔΚΑ 
ΛΗ΄ (1996), σελ. 81 επ. (87), Δ. Κοντιζά, Η εφαρμογή της αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στην 
κοινωνική ασφάλιση, ΕΔΚΑ ΛΗ΄ (1996), σελ. 529 επ. 
63 Βλ. S. van Raepenbusch, La jurisprudence de la CJCE en matière d’égalité de traitement entre hommes et 
femmes, 2006. 
64 Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η εξαίρεση των ορίων ηλικίας από την αρχή της ισότητας των φύλων στα «εκ 
του νόμου» συστήματα δεν σημαίνει και γενική συμφωνία των διαφορετικών ορίων με την εν λόγω αρχή. Το 
Δικαστήριο διευκρίνισε ότι ο λόγος της εξαίρεσης αυτής θα πρέπει να αναζητηθεί στη βούληση του κοινοτικού 
νομοθέτη να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να διατηρήσουν προσωρινώς, όσον αφορά τις συντάξεις, τα 
πλεονεκτήματα που έχουν αναγνωριστεί στις γυναίκες (μικρότερο όριο ηλικίας), ώστε αυτά να μπορέσουν να 
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Ο ορισμός του επαγγελματικού συστήματος διευρύνθηκε από τη νομολογία του ΔΕΕ. Η 

διεύρυνση αυτή, αν και έγινε για τις ανάγκες της ισότητας των φύλων65, είναι ικανή να 

δημιουργήσει μια σύγχυση γύρω από την έννοια του επαγγελματικού συστήματος κοινωνικής 

ασφάλειας. Έτσι, παραγνωρίστηκαν βασικά στοιχεία των επαγγελματικών συστημάτων, όπως 

τα ήθελε το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο -λ.χ. ο συμπληρωματικός χαρακτήρας που δεν 

κρίνεται κατά το ΔΕΕ απαραίτητος για το χαρακτηρισμό ενός συστήματος ως επαγγελματικού. 

 

Η υπαγωγή του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των δημοσίων υπαλλήλων στο πεδίο εφαρμογής 

του άρθρου 141 ΣυνθΕΚ προϋποθέτει το χαρακτηρισμό του ως επαγγελματικού (υπόθεση C-

559/07 Επιτροπή κατά Ελλάδος). Ας σημειώσουμε ότι ο χαρακτηρισμός του συστήματος ως 

επαγγελματικού μπορεί να είναι και έμμεσος: όταν δεχόμαστε την εξομοίωση της σύνταξης με 

αμοιβή και εφαρμόζουμε το άρθρο 141 ΣυνθΕΚ, κατά βάση δεχόμαστε ότι το σύστημα είναι 

επαγγελματικό. Στην υπόθεση C-559/07 Επιτροπή κατά Ελλάδος, όπως και στην υπόθεση C-

366/99, Griesmar66, το Δικαστήριο απείχε από το χαρακτηρισμό του επίδικου συστήματος 

δημοσίων υπαλλήλων ως επαγγελματικού, κάτι που φανερώνει και την αμηχανία του σε 

σχέση με τις συνέπειες ενός τέτοιου χαρακτηρισμού. Το Δικαστήριο, χωρίς να ονοματίσει το 

σύστημα, επέλεξε ανάμεσα στην εφαρμογή της Οδηγίας 79/7 του 1978 και το άρθρο 141 Συνθ 

ΕΚ. 

 

Η επέκταση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα συνταξιοδοτικά 

καθεστώτα των δημοσίων υπαλλήλων στηρίχθηκε κατά βάση σε μια διπλή διεύρυνση: 

διευρύνθηκε η έννοια της αμοιβής, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν οι επαγγελματικές 

συντάξεις, καθώς επίσης διευρύνθηκε κι η έννοια του επαγγελματικού συστήματος, κατά 

τρόπο που να συμπεριληφθούν κάποια ειδικά συστήματα συνταξιοδότησης –που κανονικά 

ανήκουν στα «εκ του νόμου» συστήματα κοινωνικής ασφάλισης-, όπως είναι εκείνα των 

δημοσίων υπαλλήλων. 

                                                                                                                                                                      
προβούν προοδευτικώς στην τροποποίηση των συνταξιοδοτικών τους συστημάτων (υπόθεση C-9/91, Equal 
Opportunities Commission). Δηλαδή, η εξαίρεση είχε έναν προσωρινό χαρακτήρα –ωστόσο, κι εδώ επαληθεύεται 
το ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Σε αυτή την προοπτική, το Δικαστήριο έχει τάση να ερμηνεύει την εν 
λόγω εξαίρεση κατά τρόπο περιοριστικό (υπόθεση C-377/96, De Vriendt, υπόθεση C- 154/96 Wolfs, υπόθεση 
152/84 Thomas). 
65 Είναι αλήθεια ότι η διασταλτική ερμηνεία του 119 της Συνθήκης (νυν 141) οφείλεται, όπως τονίζεται, στον 
τονισμό του κοινωνικού στόχου του άρθρου αυτού. Βλ. Α. Πετρόγλου, «Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης και 
η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», στο ΕΔΕΚΑ, Επαγγελματικά συστήματα 
ασφάλισης και ζητήματα εργατικού δικαίου από την ιδιωτική ομαδική ασφάλιση, Αθήνα-Κομοτηνή, 2004, σελ. 75. 
66 Βλ. ΕΔΚΑ ΜΓ΄ (2001), σελ. 890. 
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Κατά την ερμηνεία του άρθρου 141 (πρώην 119) της Συνθήκης ΕΚ που καθιερώνει την αρχή 

της ισότητας των αμοιβών ανδρών και γυναικών (για όμοια εργασία ή για εργασία της ίδιας 

αξίας), οι λύσεις που δόθηκαν από το ΔΕΚ υπακούουν σε μια τόσο εμφανή όσο και συνειδητή 

προσπάθεια διασταλτικής ερμηνείας της έννοιας της αμοιβής. Ίσως, να αποτελούν για το 

Δικαστήριο έναν τρόπο να επεκτείνει την υλοποίηση της αρχής της ισότητας ανδρών και 

γυναικών σε περιοχές της κοινωνικής ασφάλισης, όπου διατηρείται ακόμη η διαφορετική 

μεταχείριση (λ.χ. όρια συνταξιοδότησης). 

 

Οι παροχές που χορηγούνται βάσει ενός συνταξιοδοτικού συστήματος που, κατά τα ουσιώδη, 

αποτελεί συνάρτηση της θέσης την οποία κατέχει ο ενδιαφερόμενος, συνδέονται με την αμοιβή 

την οποία αυτός ελάμβανε και εμπίπτουν επομένως στο άρθρο 141 ΕΚ (C-559/07, Επιτροπή 

κατά Ελλάδας, σκέψη 42). Κατά το ΔΕΚ, από την υπόθεση Barber 262/88 της 12ης Μαΐου 1986 

κι εφεξής οι επαγγελματικές συντάξεις και γενικά οι παροχές που χορηγούνται από τα 

επαγγελματικά συστήματα αποτελούν αμοιβή υπό την έννοια του άρθρου 119 (142 ΣυνθΕΚ).  

 

Η διάκριση ανάμεσα στα «εκ του νόμου» και τα επαγγελματικά συστήματα, που αναδείχθηκε 

πολλές φορές σε μια λεπτή διαδικασία υπερβάσεων, έγινε αφορμή μιας πλούσιας νομολογίας 

του ΔΕΚ. Το Δικαστήριο διεύρυνε την έννοια του επαγγελματικού συστήματος, ωθώντας την 

στα άκρα, προκειμένου να επεκτείνει την εφαρμογή της ισότητας των φύλων. Από αυτή την 

άποψη, η καταδικαστική απόφαση για την Ελλάδα, όσον αφορά τα διαφορετικά όρια ανδρών 

και γυναικών του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, ήταν απόλυτα 

ευθυγραμμισμένη με τη νομολογία του ΔΕΚ και γι’ αυτό δεν έκρυβε και εκπλήξεις.  

 

Κατ’ αρχήν, η ονομασία του συστήματος δεν είναι δηλωτική και του είδους του. Το ΔΕΚ, 

κατασκευάζοντας την κοινοτική έννοια του επαγγελματικού συστήματος, αναζητά την 

επαλήθευση ενός κριτηρίου που θεωρεί αποφασιστικό, του κριτηρίου της απασχόλησης. Από 

εκεί και πέρα υπάρχουν ενδείξεις που θεωρούνται αδιάφορες και γι’ αυτό απομακρύνονται 

από τη διαδικασία του χαρακτηρισμού, καθώς και ενδείξεις που απλώς μπορούν να 

ενισχύσουν τη σύνδεση της σύνταξης με την απασχόληση.  

 

Ειδικότερα, από το 1994 με την απόφαση Beune (υπόθεση 7/93) –αφορούσε Ολλανδούς 

δημοσίους υπαλλήλους- το ΔΕΚ δέχεται ότι για την υπαγωγή ενός συνταξιοδοτικού 
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συστήματος στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 141 ΣυνθΕΚ το μόνο καθοριστικό κριτήριο είναι 

το κριτήριο της απασχόλησης (critère de l’emploi). Το κριτήριο αυτό στηρίζεται στη 

διαπίστωση της συνδρομής ενός συνδέσμου ανάμεσα στη σχέση εργασίας και τη σύνταξη 

(Επιτροπή κατά Ελλάδας C-559/07, σκέψη 48). Λίγο πολύ το νομολογιακό κριτήριο στηρίζεται 

στη διατύπωση του άρθρου 141 Συνθ ΕΚ. Η σύνταξη καταβάλλεται στον εργαζόμενο λόγω της 

σχέσης εργασίας μεταξύ αυτού και του πρώην εργοδότη του (χαρακτηριστικές υποθέσεις 

Beune, Griesmar, Niemi67, Εβρενόπουλος, Επιτροπή κατά Ιταλίας68). Με αυτό τον τρόπο, το 

ΔΕΚ οδήγησε τα ειδικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα των δημοσίων υπαλλήλων στο άρθρο 141 

ΣυνθΕΚ και κατ’ επέκταση στην κατηγορία των επαγγελματικών.   

 

Η ερμηνεία αυτή του ΔΕΚ ενσωματώθηκε στην Οδηγία 2006/53/ΕΚ (κωδικοποιητική Οδηγία) –

που ακολουθεί την τεχνική της «αναδιατύπωσης»69-, για την εφαρμογή της αρχής ίσων 

ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης. 

Η παρ. 2 του άρθρου 7 της Οδηγίας (καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής) αντανακλά την ως άνω 

πάγια νομολογία του ΔΕΚ: «Το παρόν κεφάλαιο (2) εφαρμόζεται επίσης στα συνταξιοδοτικά 

συστήματα για συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι, αν οι 

παροχές που προβλέπονται από το σύστημα καταβάλλονται λόγω της εργασιακής σχέσης με 

το δημόσιο εργοδότη. Το γεγονός ότι το εν λόγω σύστημα αποτελεί τμήμα γενικού εκ του 

νόμου συστήματος δεν ασκεί επιρροή συναφώς». 

 

Το ανωτέρω κριτήριο, κατά τη νομολογία, είναι καθοριστικό αλλά όχι κι αποκλειστικό (C-

147/95, Εβρενόπουλος, απόφαση της 17ης Απριλίου 1997). Περαιτέρω, η νομολογία του ΔΕΚ 

αναζητά τη συνδρομή άλλων τριών ειδικότερων κριτηρίων τα οποία ενισχύουν ή καλύτερα 

εξειδικεύουν το κύριο κριτήριο της απασχόλησης. Τα κριτήρια αυτά είναι τα εξής : 

α) η σύνταξη καταβάλλεται σε μια ειδική κατηγορία εργαζομένων. Οι δημόσιοι υπάλληλοι 

συνιστούν μια τέτοια ειδική κατηγορία. Το ΔΕΕ έχει διευκρινίσει στην υπόθεση Griesmar ότι 

οι δημόσιοι υπάλληλοι που εντάσσονται σε συνταξιοδοτικό σύστημα, πρέπει να θεωρούνται 

ως αποτελούντες μια ιδιαίτερη κατηγορία εργαζομένων, ενόψει του ότι οι εργαζόμενοι αυτοί 

διακρίνονται από μια ομάδα εργαζομένων μιας επιχείρησης ή ενός ομίλου επιχειρήσεων, ενός 

οικονομικού ή επαγγελματικού ή διεπαγγελματικού κλάδου, μόνο λόγω των ιδιαίτερων 

                                                           
67 Βλ. υπόθεση C-351/00, Niemi. 
68 Βλ. aff. C-46 /O7, Commission c. République italienne, arrêt du 13 Nov. 2008. 
69 Βλ. Σ. Γιαννακούρου, Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών κατά το κοινοτικό και το ελληνικό εργατικό 
δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή, 2008, σελ. 71 και 72. 
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χαρακτηριστικών που εμφανίζει η σχέση εργασίας τους με το κράτος, με άλλους οργανισμούς 

ή εργοδότες του δημοσίου τομέα (C-366/99, Griesmar, σκέψη 31,C-351/00, Niemi, σκέψη 48, 

Επιτροπή κατά Ελλάδας, σκέψη 52, Επιτροπή κατά Ιταλίας, σκέψη 40). Στην περίπτωση των 

δημόσιων υπαλλήλων, η σύνταξη που καταβάλλει το κράτος είναι παρόμοια (συγκρίσιμη) με 

αυτήν που καταβάλλει ο εργοδότης του ιδιωτικού τομέα στους πρώην μισθωτούς του 

(Επιτροπή κατά Ιταλίας, σκέψη 47).    

β) λόγω της σχέσης εργασίας μεταξύ του εργαζομένου και του πρώην εργοδότη του, η σύνταξη 

υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ετών υπηρεσίας που συμπλήρωσε ο εργαζόμενος 

(Griesmar, σκέψη 34). Το κριτήριο της άμεσης συνάρτησης της σύνταξης με το χρόνο 

υπηρεσίας δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση από κάποιες προβλεπόμενες εξαιρετικές 

περιπτώσεις πλασματικών χρόνων (Επιτροπή κατά Ελλάδας, σκέψη 57), και 

γ) η σύνταξη υπολογίζεται βάσει του τελευταίου (βασικού) μισθού που λάμβανε ο εργαζόμενος 

πριν από τη συνταξιοδότησή του. Το κριτήριο αυτό έχει περαιτέρω σχετικοποιηθεί, ώστε δεν 

περιορίζεται μόνο στον τελευταίο μισθό, αλλά περιλαμβάνει εξίσου μια μικρή χρονική περίοδο 

αναφοράς πριν από τη συνταξιοδότηση. Έτσι, μια βάση υπολογισμού που συνίσταται στο 

μέσο όρο των αποδοχών που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που 

προηγήθηκαν αμέσως της ημερομηνίας της συνταξιοδότησης πληροί, κατ’ ουσίαν, το κριτήριο 

που έθεσε το Δικαστήριο (Επιτροπή κατά Ελλάδας, σκέψη 58, Επιτροπή κατά Ιταλίας, σκέψη 

52). 

 

Να σημειώσουμε ως αρνητικό στοιχείο το γεγονός ότι η ευρεία νομολογιακή κατασκευή του 

επαγγελματικού συστήματος, μπορεί να συμβάλλει στην πλήρη και άμεση εφαρμογή της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, αγνοεί ωστόσο συνολικές και συνεκτικές 

αντιλήψεις που έχουν διαμορφωθεί από άλλα κοινοτικά όργανα. 
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10. Εργατικό δίκαιο 
 
Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων και οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
αφορούν θέματα εφαρμογής της ισότητας των φύλων στον τομέα του εργατικού δικαίου, καθώς και η αξιολόγησή τους. Αναλυτικά τα κείμενα των αποφάσεων 
στο Παράρτημα 9 (σελ. 1365)  

 
10.1. Συνοπτική παρουσίαση νομολογίας των εθνικών δικαστηρίων  
 

Α/Α 
Δικαστική 
Απόφαση 

Χρονο-
λογία 
Έκδοσης  

Νόμος/ 
διάταξη που 
αφορά  

Άλλες 
διατάξεις/ 
νόμοι 
που 
επηρεάζο
νται 

Σύνοψη απόφασης  
Σημασία 
απόφασης  

Αντικείμενο/ Βασικοί 
Ωφελούμενοι  

 1 Α.Π. 10/2010 2010 
Άρθρο 9 της 
από 24.5.2004 
ΕΓΣΣΕ 

 

Χορήγηση σε εργαζόμενη μητέρα αντί μειωμένου ωραρίου, συνεχόμενης ισόχρονης άδειας με 
αποδοχές για να αναθρέψει το νεογέννητο τέκνο της. Η μη χορήγηση της σχετικής συναίνεσης του 
εργοδότη αποτελεί εκδήλωση του διευθυντικού δικαιώματός του και υπόκειται στον έλεγχο της 
καταχρηστικής άσκησής του.  

  

Εργαζόμενη μητέρα / 
χορήγηση ισόχρονης 
άδειας αντί μειωμένου 
ωραρίου 

 2 
ΕφΑθ 
4741/2010 

2010 
Άρθρο 15 ν. 
1483/84 

 

Προστασία της εγκύου εργαζομένης, έστω και αν απασχολείται με άκυρη σύμβαση εργασίας. Άκυρη 
η απόλυση της εργαζομένης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ένα έτος μετά τον τοκετό. Η 
ακύρως απολυθείσα μπορεί να ζητήσει αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας και καταβολή 
αποδοχών υπερημερίας. Σε περίπτωση όμως πλημμελούς ή μη προσήκουσας εκτέλεσης των 
καθηκόντων της εγκύου ή μη συμμόρφωσης στις οδηγίες του εργοδότη μπορεί να θεμελιωθεί 
σπουδαίος λόγος που επιτρέπει την καταγγελία.  

  

Έγκυος εργαζόμενη / 
άκυρη απόλυση κατά την 
εγκυμοσύνη και ένα έτος 
μετά τον τοκετό 

 3 
Α.Π. 
1366/2009 

2009 
Άρθρο 9 της 
από 24.5.2004 
ΕΓΣΣΕ 

 

Μειωμένο ωράριο λόγω θηλασμού και εν γένει φροντίδας του τέκνου. Αίτηση της εργαζομένης για 
χορήγηση αδείας με αποδοχές ισόχρονης με την περίοδο που χορηγείται μειωμένο ωράριο. 
Παραπομπή στην Ολομέλεια, για να ελεγχθεί, αν η χορήγηση αυτή της άδειας ανήκει στη διακριτική 
ευχέρεια του εργοδότη ή συνιστά δικαίωμα με όρια την καταχρηστική άσκηση αυτού.  

  
Θηλάζουσα μητέρα / 
μειωμένο ωράριο ή 
ισόχρονη άδεια 

 4 
Α.Π. 
1362/2009 

2009 
Άρθρο 15 παρ. 
1 ν. 1483/84 

 

Οι εργαζόμενες που αποχωρούν από την εργασία τους για να γεννήσουν αλλά το έμβρυό τους 
γεννιέται νεκρό απολαμβάνουν την ίδια νομική προστασία με όσες γεννούν χωρίς προβλήματα. 
Καταγγελία εργασιακής σχέσεως κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης. Πότε είναι έγκυρη. Περίπτωση 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ιατρικής επισκέπτριας με φαρμακευτική εταιρία, η οποία 
απουσίασε εκ της εργασίας της λόγω τοκετού νεκρού εμβρύου και συνακόλουθης άδειας λοχείας 

Απόφαση 
ορόσημο για την 
προστασία της 
μητρότητας ακόμη 
κι όταν το έμβρυο 

Εργαζόμενη μητέρα / 
άκυρη καταγγελία 
σύμβασης για ένα έτος 
μετά τον τοκετό ακόμη και 
σε περίπτωση γέννησης 
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της, άνευ σπουδαίου λόγου και χωρίς την τήρηση του προβλεπόμενου τύπου. Άκυρη η καταγγελία 
αυτή. Απολύτως άκυρη η καταγγελία σύμβασης εργασίας εργαζομένης, γενόμενη πριν από την 
πάροδο ενός έτους μετά τον τοκετό, χωρίς να υπάρχει σπουδαίος προς τούτο λόγος, έστω και αν το 
έμβρυο γεννήθηκε νεκρό 

γεννηθεί νεκρό. Η 
ελληνική 
νομολογία 
προηγήθηκε της 
νομολογίας του 
ΔΕΕ 

νεκρού εμβρύου 

 5 
ΕφΘεσ 
1751/2009 

2009 
Άρθρο 10 ΠΔ 
176/97, άρθρο 
15 ν. 1483/84 

  
Απόλυση εγκύου. Προϋποθέτει την ύπαρξη σπουδαίου λόγου, ο οποίος να καθιστά δυσβάσταχτη 
την περαιτέρω συνέχιση της σύμβασης εργασίας. Ο σπουδαίος λόγος πρέπει να αναφέρεται στο 
έγγραφο της απόλυσης.  

  
Έγκυος εργαζόμενη/ 
απόλυση 

6 
Α.Π. 
315/2007 

2007 
Άρθρο 4 παρ. 2 
Ν. 1414/84 

  

Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως. Εφαρμογή της επί του δικαιώματος αμοιβής των εργαζομένων. Έννοια 
αμοιβής. Εμπίπτουν στην έννοια αυτή και τα διάφορα επιδόματα. Τρόπος καταβολής του 
επιδόματος γάμου και τέκνων σε συζύγους ή γονείς. Αντισυνταγματικές οι διατάξεις που θέτουν όρια 
στην ακέραιη καταβολή του εν λόγω επιδόματος σε κάθε εργαζόμενο σύζυγο ή γονέα. Ανύπαρκτος ο 
λόγος αναίρεσης που δημιουργείται από πράξεις αυτού που δημιουργεί το λόγο, εκτός αν πρόκειται 
για κανόνα δημοσίας τάξεως. 

  
Σύζυγοι – γονείς / 
επίδομα γάμου και τέκνων 

7 
Α.Π. 21/2006 
Ολομ. 

2006 
Άρθρο 
1414/84, ΔΑ 
83/1981 

  

Η διάταξη της ΔΑ 83/1981, κατά την οποία χορηγείται οικογενειακό επίδομα στους μισθωτούς των 
ΚΤΕΛ για καθένα από τα θήλεα τέκνα τους όσο χρόνο παραμένουν άγαμα, εισάγει ευνοϊκή ρύθμιση 
με βάση το φύλο και είναι ανίσχυρη ως αντισυνταγματική. Επομένως δεν μπορεί η διάταξη αυτή να 
αποτελέσει βάση για εξίσωση υπέρ των μισθωτών που έχουν ενήλικα άγαμα αγόρια.  

  
Γονείς μισθωτοί ΚΤΕΛ / 
οικογενειακό επίδομα για 
άγαμες θυγατέρες 

8 
ΕφΑθ 
8860/2006 

2006 
Άρθρο 15 ν. 
1483/84 

  

Άκυρη η καταγγελία της σύμβασης εργασίας εργαζόμενης τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
όσο και ένα έτος μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο διάστημα λόγω ασθένειας, 
που οφείλεται στην κύηση ή στον τοκετό, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Δεν συνιστά 
σπουδαίο λόγο η μειωμένη απόδοση της εγκύου λόγω της κατάστασής της. Δεν απαιτείται ο 
εργοδότης να γνώριζε ή όχι την εγκυμοσύνη της εργαζόμενης. Επί άκυρης καταγγελίας η εργαζόμενη 
μπορεί να ζητήσει μισθούς υπερημερίας και τόκο υπερημερίας από τότε που έπρεπε να καταβληθεί 
κάθε απαίτηση. Υποχρέωση του εργοδότη να αποδέχεται πραγματικά τις προσφερόμενες από το 
μισθωτό υπηρεσίες και εκτέλεση. Καταδίκη σε χρηματική ποινή αν παραβιαστεί η απόφαση, χωρίς 
να απαιτείται νέα δικαστική απόφαση.  

  
Έγκυος εργαζόμενη/ 
καταγγελία σύμβασης 



Η συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην ισότητα των φύλων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής 
Παρουσίασης  
        Παραδοτέο 5 
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 9 
ΕφΑθ 
4164/2006 

2006 
Άρθρο 15 ν. 
1483/84 

 

Προστασία της εργαζόμενης εγκύου γυναίκας, ασχέτως αν ο εργοδότης γνώριζε ή όχι την 
κατάστασή της. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας για σπουδαίος. Τι θεωρείται ως σπουδαίος 
λόγος. Ο εργοδότης, στα πλαίσια του διευθυντικού δικαιώματος, δεν μπορεί να μεταβάλει 
μονομερώς τους όρους της εργασιακής σχέσης, με βλάβη του εργαζόμενου, εκτός αν αυτό 
προβλέπεται από το νόμο ή τη σύμβαση και δεν υπάρχει καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Κρίση 
ότι στην ένδικη υπόθεση τα κίνητρα που ώθησαν την εναγόμενη στην καταγγελία της σύμβασης 
εργασίας της ενάγουσας ήταν η αιφνιδιαστική εγκυμοσύνη της σε συνδυασμό με τον υψηλό μισθό 
της, της μη συμπλήρωσης διμήνου από της προσλήψεώς της και την αλλαγή του διευθύνοντος 
συμβούλου. Άκυρη ως καταχρηστική η καταγγελία αυτή και επιδίκαση στην ενάγουσα μισθών 
υπερημερίας και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. 

  
Έγκυος εργαζόμενη/ 
καταγγελία σύμβασης 

10 
ΜονΠρωτΑθ 
119/2006 

2006 
Άρθρα 6, 10, 
15 Ν. 1414/84 

 

Καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας. Η λύση της 
σύμβασης εργασίας με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας δεν είναι υποχρεωτική αλλά δυνητική. Ο 
μισθωτός δικαιούται να παραμείνει στην εργασία του παρά τη συμπλήρωσή του. Ο εργοδότης που 
τον απολύει χωρίς τη συναίνεσή του είναι υπερήμερος, γιατί η καταγγελία της σύμβασης εργασίας 
είναι άκυρη.  

  

Μισθωτοί / άκυρη 
καταγγελία σύμβασης 
εξαρτημένης εργασίας 
λόγω συμπλήρωσης 
ορίου ηλικίας 

 11 
Α.Π. 
130/2005 

2005 

83/891 
απόφαση 
ΔΔΔΔ Αθηνών 
(άρθρο 4) 

 

Συνταγματικές αρχές της ισότητας των δύο φύλων και της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας. 
Έννοια του όρου "αμοιβή" της ανωτέρω διατάξεως υπ΄ αρ. 83/1981 απόφαση του ΔΔΔΔ Αθηνών, 
άρθρο 4 αυτής. Χορήγηση, βάσει αυτής και σε εφαρμογή και εκτέλεσή της οικογενειακού επιδόματος 
στο προσωπικό των ΚΤΕΛ σε ποσοστό 5% για το κάθε ένα και μέχρι τριών ανηλίκων τέκνων, εφ΄ 
όσον αυτά, ανεξαρτήτως φύλου είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών ή των 25, εφ΄ όσον σπουδάζουν, ή 
εφ΄ όρου ζωής, εάν είναι ανίκανα λόγω αναπηρίας και ειδικώς για τα θήλεα εξ αυτών, για όσο χρόνο 
παραμένουν άγαμα. Κρίση ότι η ανωτέρω κανονιστική διάταξη εισάγει ευνοϊκή ρύθμιση, με βάση το 
φύλο για τους εργαζομένους των ΚΤΕΛ με ενήλικα άγαμα θήλεα τέκνα σε βάρος των συναδέλφων 
τους με ενήλικα άγαμα άρρενα τέκνα και αντιβαίνει προς τις εκ προπαρατεθεισών διατάξεων 
καθιερούμενες αρχές, αφού μάλιστα η επίμαχη διαφορετική μεταχείριση δεν απαιτεί για τη 
χορήγηση του επιδόματος, αλλά, πλην της αγαμίας, προσδιοριστικά στοιχεία. Επομένως, δεν 
μπορεί να αποτελέσει η καταργημένη πλέον διάταξη της ανωτέρω διαιτητικής αποφάσεως βάση για 
εξίσωση υπέρ των εργαζομένων με ανήλικα άγαμα άρρενα τέκνα, αφού αυτοί δεν μπορούν να 
αρυσθούν δικαιώματα από καταργημένη διάταξη 

Πρόκειται για μια 
στροφή της 
νομολογίας του 
Α.Π. κατά της 
επεκτατικής 
εφαρμογής της 
αρχής της 
ισότητας των 
φύλων 

Εργαζόμενοι / ισότητα 
αμοιβής 



Η συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην ισότητα των φύλων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής 
Παρουσίασης  
        Παραδοτέο 5 
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 12 
Α.Π. 
1429/2004 

2004 
Άρθρα 5, 6, 10 
Ν. 1414/84 

 

Οργανισμός Υπηρεσίας της Τράπεζας AMERICAN EXPRESS BANK LTD, καταρτισθείς με ειδική 
σ.σ.ε. και δημοσιευθείς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόβλεψη σε αυτόν ότι η σύμβαση 
εργασίας των εργαζομένων της ανωτέρω τράπεζας λύεται, μεταξύ άλλων και με τη συμπλήρωση 
ορίου ηλικίας, διαφοροποιουμένου όμως αναλόγως του φύλλου αυτών, και δή μείζονος για τους 
άνδρες έναντι του αντιστοίχου των γυναικών, καθώς και με την καταγγελία, αλλά κατόπιν 
εισηγήσεως του πειθαρχικού συμβουλίου της τράπεζας. Κρίση ότι: α) η διά των διατάξεων του 
ανωτέρω οργανισμού καθιέρωση διαφορετικού ορίου ηλικίας για την υποχρεωτική λύση της 
συμβάσεως εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών υπαλλήλων της τράπεζας αντίκειται στην και 
συνταγματικώς κατοχυρωμένη ισότητα των φύλων και είναι συνεπώς ανίσχυρη, με συνέπεια και οι 
γυναίκες εργαζόμενες να αποχωρούν υποχρεωτικώς με τη συμπλήρωση του ιδίου με τους άνδρες 
συναδέλφους τους ορίου ηλικίας και β) η σύμβαση εργασίας μεταξύ της τράπεζας και των 
υπαλλήλων της είναι ορισμένου χρόνου, διότι η διά καταγγελίας πρόωρη λύση της, εφ΄ όσον 
προϋποθέτει την προηγούμενη, έστω και μη δεσμευτική για την τράπεζα, εισήγηση του πειθαρχικού 
συμβουλίου, συνιστά καταγγελία μόνο με τη συνδρομή σπουδαίου λόγου 

  
Εργαζόμενοι / καταγγελία 
σύμβασης λόγω ορίου 
ηλικίας 

 13 Α.Π. 37/2004 2004 
Άρθρα 5, 6, 10, 
15 ν. 1414/84 

 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Δικαίωμά της, παρεχόμενο σε αυτήν από τον με ισχύ νόμου 
Οργανισμού της, να μεταβάλει μονομερώς, δια του αρμοδίου προς τούτο οργάνου της, και δη του 
διευθυντού του εκάστοτε καταστήματός της, τους όρους της συμβάσεως εργασίας των εις το 
κατάστημά της απασχολουμένων υπαλλήλων της, είτε ευνοϊκώς γι` αυτούς, και δη δια της 
τοποθετήσεώς τους σε θέση προϊσταμένου υπαλλήλου μη κατέχοντος προηγουμένως τέτοια θέση, 
είτε και δυσμενώς δια της αφαιρέσεως τέτοιας θέσεως και της κατανομής του υπαλλήλου σε άλλη 
θέση του καταστήματος. Η ανωτέρω όμως ρύθμιση του Οργανισμού της ΑΤΕ, καθ` όσον εμπεριέχει 
και δικαίωμά της να μεταβάλει μονομερώς τους όρους της εργασιακής συμβάσεως υπαλλήλου της 
για μόνο τον λόγο της εγκυμοσύνης και μητρότητας αυτής, είναι ανίσχυρη, ως αντίθετη προς τις 
υπερνομοθετικού περιεχομένου διατάξεις του Συντάγματος και των διεθνών κανόνων οι οποίες 
απαγορεύουν τις διακρίσεις με βάση το φύλο και προστατεύουν την μητρότητα  

Απόφαση 
ορόσημο 

Εργαζόμενοι / μονομερής 
μεταβολή όρων εργασίας 

14 
ΕφΑθ 
2729/2004 

2004 
Άρθρο 15, παρ. 
1-3 ν. 1483/85 

 

Προστασία εγκύου ή λεχώνας εργαζόμενης από καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον 
εργοδότη, λόγω της εγκυμοσύνης της ή της λοχείας. Επιτρεπόμενη, κατ` εξαίρεση, η ως άνω 
καταγγελία μόνο για σπουδαίο λόγο. Προσδιορισμός του σπουδαίου λόγου. Υποχρέωση 
αιτιολογίας του σπουδαίου λόγου από πλευράς εργοδότη. Διαφορετικά, η καταγγελία είναι άκυρη 
και ο εργοδότης περιέρχεται σε υπερημερία ως προς την καταβολή των μισθών της εγκύου, εκτός 
εάν την επαναπροσλάβει. Η μείωση της αποδοτικότητας, εξαιτίας της εγκυμοσύνης, δεν αποτελεί επ` 
ουδενί σπουδαίο λόγο 

  
Έγκυος ή λεχώνα 
εργαζόμενη / καταγγελία 
σύμβασης 

 15 
ΕφΠατρών 
1038/2004 

2004 
Άρθρο 15 ν. 
1483/85 

 

Απόλυση εγκύου εργαζομένης με σχέση εργασίας ή σχέση έμμισθης εντολής. Έννοια των όρων 
αυτών. Δικαιώματα της απολυθείσης. Νόμιμα διεκδικούνται αποδοχές υπερημερίας έστω και αν 
πρόκειται για άκυρη σύμβαση εργασίας οπότε ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μόνο τη νόμιμη 
αποζημίωσή του. Πότε καταγγέλεται νόμιμα η σύμβαση εργασίας της εγκύου 

  
Έγκυος εργαζόμενη / 
απόλυση 



Η συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην ισότητα των φύλων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής 
Παρουσίασης  
        Παραδοτέο 5 
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 16 
Α.Π. 
865/2003 

2003 
Άρθρο 15 ν. 
1483/84 

 

Καταγγελία συμβάσεως εργασίας εργαζομένης γυναίκας διαρκούσης της εγκυμοσύνης της ή και 
κατά τη διάρκεια έτους μετά τον τοκετό. Απαγορεύεται από το νόμο και είναι απολύτως άκυρη, 
ακόμη και εάν ο εργοδότης αγνοούσε την εγκυμοσύνη της εργαζομένης του, εκτός εάν συντρέχει 
σπουδαίος λόγος. Έννοια του σπουδαίου λόγου με τη συνδρομή του οποίου επιτρέπεται και είναι 
νόμιμη και έγκυρη η κατά τα ανωτέρω καταγγελία. Πάντως, ακόμη και εάν συντρέχει σπουδαίος 
λόγος καταγγελίας κατά τα ανωτέρω, ο εργοδότης οφείλει να αιτιολογήσει δεόντως την καταγγελία, 
και μάλιστα εγγράφως και να προβεί σε σχετική κοινοποίηση και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες 
επιθεώρησης εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Η ανωτέρω ρύθμιση καθιερώνει τη 
συνδρομή του "σπουδαίου λόγου" ως προϋποθέσεως του κύρους της καταγγελίας και στην 
αορίστου χρόνου σύμβαση εργασίας και συνιστά μορφή "εκτάκτου" καταγγελίας της συμβάσεως 
εργασίας αορίστου χρόνου. Η τελευταία επιτρέπεται εκ του νόμου, κατ΄ εξαίρεση, ακόμη και εάν δεν 
τηρηθούν όλοι ή ορισμένοι όροι της τακτικής καταγγελίας, για ορισμένους λόγους, ένας εκ των 
οποίων είναι και η δολία και σκόπιμη πρόκληση της καταγγελίας εκ μέρους του ιδίου του 
εργαζομένου, την οποία αυτός μεθοδεύει σκοπίμως με ηθελημένη υπαίτια αθέτηση των συμβατικών 
του υποχρεώσεων, προκειμένου να εξαναγκάσει τον εργοδότη του να καταγγείλει την εργασιακή του 
σύμβαση και να του καταβάλει τη σχετική αποζημίωση ή, εάν δεν του την καταβάλει, να αξιώσει 
ακυρότητα της καταγγελίας και μισθούς υπερημερίας. Και τούτο, υπό την έννοια ότι η όποια αξίωση 
του ούτω απολυθέντος από τις αμέσως ανωτέρω αποκρούεται με την ένσταση του άρθρου 281, δηλ. 
ως καταχρηστική. Καταχρηστική και συνεπώς απορριπτέα γι΄ αυτήν την αιτία η αξίωση της 
αναιρεσείουσας για αναγνώριση της ακυρότητας της καταγγελίας της συμβάσεώς της και καταβολή 
των αξιουμένων με την αγωγή της μισθών υπερημερίας, για το λόγο ότι απελύθη πριν παρέλθει έτος 
από τον τοκετό της χωρίς στο έγγραφο της απολύσεώς της να αναγραφεί ο κατά νόμο αναγκαίος 
σπουδαίος λόγος και να επιδοθεί αντίγραφο του εγγράφου αυτού στην αρμόδια επιθεώρηση 
εργασίας. Και τούτο, διότι η ίδια προκάλεσε με εκ προθέσεως αντισυμβατική συμπεριφορά της, η 
οποία συνιστούσε εν ταυτώ και αξιόποινη πράξη, την απόλυσή της 

  

Έγκυος εργαζόμενη / 
άκυρη απόλυση κατά την 
εγκυμοσύνη και ένα έτος 
μετά τον τοκετό 

17 
Α.Π. 
245/2002 

2002 

Άρθρο 15 παρ. 
1 ν. 1483/84, 
άρθρο 10 Π.Δ. 
176/97 

 

Καταγγελία συμβάσεως εργασίας εγκύου εργαζομένης. Η προστασία την οποία ο νόμος παρέχει σε 
αυτήν δεν εξαρτάται από την γνώση ή όχι της εγκυμοσύνης της από τον εργοδότη. Σπουδαίος λόγος 
που δικαιολογεί, παρ΄ όλα αυτά, την απόλυσή της και ο οποίος πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο 
της καταγγελίας που κοινοποιείται σε αυτήν. Συνιστά τέτοιον λόγο και η πλημμελής ή μη 
προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων της ή η μη συμμόρφωσή της σε οδηγίες του εργοδότη, υπό 
την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι η εν λόγω συμπεριφορά της δεν είναι απότοκος της καταστάσεως της 
εγκυμοσύνης της. Παράλειψη της απολυθείσας εγκύου εργαζομένης να αποκαλύψει στην 
εργοδότριά της την κατάσταση της εγκυμοσύνης της κατά την ημέρα που της ανακοινώθηκε η 
απόλυσή της, την οποία της αποκάλυψε μετά τρεις ημέρες, και δη κατά την ημέρα παραλαβής της 
έγγραφης καταγγελίας της συμβάσεώς της και εισπράξεως της αποζημιώσεως της, και τούτο μέσω 
της επ΄ αυτής σημειωθείσας σχετικής επιφυλάξεώς της. Το γεγονός αυτό δεν συνιστά καταχρηστική 
συμπεριφορά της καταλύουσα το δικαίωμά της για προβολή της ακυρότητας της απολύσεώς της 

  
Έγκυος εργαζόμενη / 
καταγγελία σύμβασης 



Η συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην ισότητα των φύλων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής 
Παρουσίασης  
        Παραδοτέο 5 
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18 
ΕφΘεσ 
3048/2002 

2002 

Άρθρα 185, 
189, 192, 201, 
361 και 648 
ΑΚ, Γενικός 
Κανονισμός 
Προσωπικού 
ΟΑΣΘ 

 

Πρόσληψη προσωπικού με διαγωνισμό. Νομική φύση της προκήρυξης του διαγωνισμού, της 
υποβολής αίτησης και της συμμετοχής στο διαγωνισμό και της επιτυχίας σ΄ αυτόν. Αν ο εργοδότης 
δεν αποδέχεται τις υπηρεσίες του επιτυχόντας καθίσταται υπερήμερος. Η ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων συνεπάγεται κατάρτιση της σύμβασης. Αν ο επιτυχών δεν προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά του ή δεν αναλάβει τα καθήκοντά του θεωρείται ότι παραιτείται. Αυτός που κατέβαλε 
σειρά πέραν των θέσεων για τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός δεν μπορεί να προσληφθεί με 
μεταγενέστερη απόφαση του οργάνου που προκήρυξε το διαγωνισμό. Γενικός Κανονισμός 
προσωπικού ΟΑΣΘ. Για τους επιλαχόντες απαιτείται νέα πρόταση για κατάρτιση σύμβασης 
εργασίας, η οποία ισχύει από το χρόνο αποδοχής της πρότασης και όχι από την ανακοίνωση του 
πίνακα. 

    

19 
Α.Π. 
1785/2001 

2001 
Άρθρο 8 
3198/55 

 

Καθιέρωση διακρίσεων κατά την λύση της συμβάσεως εργασίας με βάση το φύλο. Είναι επιτρεπτές 
μόνο καθ΄ όσον αναφέρονται στις βιολογικές και ψυχικές ιδιαιτερότητες της γυναίκας, όπως είναι οι 
υπό της Οδηγίας 76/107 της ΕΟΚ που δικαιολογούν την προστασία της εργαζόμενης γυναίκας κατά 
την διάρκεια της κυήσεως, του τοκετού και της γαλουχίας. Η απομάκρυνση από την εργασία της 
γυναίκας υπαλλήλου από τον εργοδότη της λόγω δικαιώματός της για συνταξιοδότηση οφειλομένης 
στην συμπλήρωση ορίου ηλικίας μικρότερου από εκείνο που ορίζεται για τους άνδρες, βάσει του 
άρθρου 8 β΄ του ν. 3198/1955, πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν ισχύει πλέον ως εργοδοτικό δικαίωμα, 
μετά την ισχύ του άρθρου 15 του ν. 1414/1984. Οδηγία 79/7/19.12.1978 του Συμβουλίου ΕΟΚ για 
την προοδευτική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως των δύο φύλων σε θέματα κοινωνικής 
ασφάλισης  

  

Διακρίσεις με βάση το 
φύλο κατά τη λύση 
σύμβασης εργασίας / 
επιτρεπτές μόνο όσος 
αναφέρονται στις 
βιολογικές και ψυχικές 
ιδιαιτερότητες της 
γυναίκας 

20 Α.Π. 6/2001 2001 

Άρθρα 11 του 
Ν. 1505/1984 
και 12 του Ν. 
2470/1997 

  

Οικογενειακό επίδομα. Η μη καταβολή του οικογενειακού επιδόματος σε υπάλληλο επειδή έχει 
σύζυγο που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος, 
αφού το επίδομα καταβάλλεται αν ο σύζυγος δεν εργάζεται ή εργάζεται στον υπόλοιπο δημόσιο 
τομέα. 

  
Εργαζόμενοι / καταβολή 
οικογενειακού επιδόματος 

21 
ΕφΑθ 
66/2000 
 

2000 
Άρθρο 15 ν. 
1483/84 

  

Άκυρη η καταγγελία συμβάσεως εργασίας εγκύου, ανεξαρτήτως γνώσεως του εργοδότη περί της 
εγκυμοσύνης. Κατ` εξαίρεση επιτρέπεται η απόλυση εγκύου σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου 
λόγου, τον οποίο όμως δεν συνιστά η μειωμένη, λόγω εγκυμοσύνης απόδοση της εργαζομένης. Η 
ύπαρξη σπουδαίου λόγου δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής 
αποζημιώσεως. 

  
Έγκυος εργαζόμενη / 
καταγγελία σύμβασης 

 22 
Α.Π. 
266/1999 

1999 Ν. 1414/84  

Οι διατάξεις που προβλέπουν τη λύση της σχέσης εργασίας ή επιτρέπουν στον εργοδότη την 
καταγγελία της στην περίπτωση που η εργαζόμενη γυναίκα αποκτά δικαίωμα συνταξιοδότησης 
λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, το οποίο όμως ορίζεται στο νόμο διαφορετικό από το 
προβλεπόμενο για τη συνταξιοδότηση, των ανδρών συναδέλφων της, είναι αντίθετες στην αρχή της 
ισότητας των φύλων. 

  

Εργαζόμενοι / λύση 
σχέσης εργασίας σε 
περίπτωση απόκτησης 
δικαιώματος 
συνταξιοδότησης λόγω 
συμπλήρωσης ορίου 
ηλικίας 



Η συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην ισότητα των φύλων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής 
Παρουσίασης  
        Παραδοτέο 5 
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23 
ΕφΘεσ 
1758/1999 

1999 
Άρθρο 3 ν. 
1414/84 

 

Προκήρυξη διαγωνισμού. Αποτελεί πρόταση για σύναψη σύμβασης εργασίας υπό την αίρεση της 
επιτυχίας στο διαγωνισμό και της κένωσης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία θέσης, αντίστοιχης 
προς τη σειρά επιτυχίας. Αν ο εργοδότης, κατά παράβαση της απαγόρευσης διακρίσεων με κριτήριο 
το φύλο, προκηρύξει χωριστά την πλήρωση ορισμένου αριθμού θέσεων για κάθε φύλο, η διάκριση 
αυτή είναι ανίσχυρη, χωρίς η ακυρότητα να επιδρά κατά τα λοιπά στο κύρος του διαγωνισμού και 
στην περαιτέρω κατάρτιση της εργασιακής σύμβασης. Οι διαγωνισθέντες θεωρούνται τότε ως 
επιτυχόντες κατά τη σειρά της βαθμολογίας τους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το φύλο. Το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει 
κηρυχθεί περατωμένη. 

  Εργαζόμενοι 

24 
ΕιρΑθ 
774/1999 

1999 ΓΚΠ/ΟΤΕ  

Καθαρίστριες μειωμένης απασχολήσεως του ΟΤΕ. Η ρύθμιση του ΓΚΠ/ΟΤΕ, κατά την οποία 
προβλέπεται η πρόσληψη και απασχόληση στον ΟΤΕ καθαριστριών μειωμένης απασχολήσεως, 
κάτι που προβλέπεται μόνο για τις γυναίκες εργαζόμενες υπό την ανωτέρω ειδικότητα στον ΟΤΕ, 
συνιστά έμμεση διάκριση λόγω φύλου, αντικειμένη στην διάταξη του άρθρου 119 της ΣυνθΕΟΚ. 
Επομένως, με βάση την ανωτέρω κοινοτική διάταξη και την σχετική νομολογία του ΔΕΚ, η ανωτέρω 
ρύθμιση πρέπει να θεωρηθεί ανίσχυρη και συνεπώς να εφαρμοσθούν και για τις γυναίκες 
καθαρίστριες μειωμένης απασχολήσεως του ΟΤΕ οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για πλήρη απασχόλησή 
τους. 

Περίπτωση 
έμμεσης 
διάκρισης 

Πρόσληψη μόνο γυναικών 
/ διάκριση λόγω φύλου 

25 
Α.Π. 
1095/1998 

1998 
Άρθρο 3 ν. 
1414/84 

  

Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη σε θέσεις εργασίας, που θα κενωθούν σε ορισμένη 
προθεσμία. Η προκήρυξη αυτή αποτελεί πρόταση συνάψεως συμβάσεως εργασίας υπό την αίρεση 
επιτυχίας στον διαγωνισμό και της κενώσεως θέσεων. Σύνταγμα. Ισότητα φύλων. Ανίσχυρη η 
προκήρυξη διαγωνισμού χωριστά, για την πλήρωση ορισμένου αριθμού θέσεων εργασίας για κάθε 
φύλο. Η ακυρότητα αυτή δεν επιδρά κατά τα λοιπά στο κύρος του διαγωνισμού και στην κατάρτιση 
της συμβάσεως εργασίας βάσει των λοιπών όρων της προκηρύξεως.  

  
Άνδρες, γυναίκες 
εργαζόμενοι 

26  
Α.Π. 
887/1996 

1996 

Ν.Δ. 
2592/1953, 
άρθρο 2 παρ. 3 
ν. 201/1975 

 

Προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων ν.δ. 2592/1953. Εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 2 παρ. 
3 ν. 201/1975 και στο κάθε είδους προσωπικό των άνω ιδρυμάτων που δεν υπάγονται στο άνω νδ 
2592/1953. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της πρόσθετης αμοιβής είναι η ημερήσια 
πραγματική απασχόληση του προσωπικού επί 8ωρο ανεξάρτητα από το νόμιμο ωράριο εργασίας 
του ιδιωτικού δικαίου προσωπικό νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Το άνω προσωπικό λαμβάνει τον 
μηνιαίο μισθό του εισαγωγικού βαθμού της θέσεως στην οποία προσλαμβάνεται προσαυξημένο 
κατά 30% ή ημερομίσθιο ίσο προς το 1/25 του μισθού αυτού μετά της προσαυξήσεως αυτής. Ως 
μηνιαίος μισθός νοείται ο βασικός μισθός και όχι το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του μισθωτού. 
Οικογενειακό επίδομα. Οφείλεται χωρίς καμμία διάκριση φύλου σε όλους όσους παρέχουν στον ίδιο 
εργοδότη εργασία ίσης αξία 

  
Εργαζόμενοι / 
οικογενειακό επίδομα 



Η συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην ισότητα των φύλων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής 
Παρουσίασης  
        Παραδοτέο 5 
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27 
Α.Π. 
1177/1995 

1995 

Άρθρο 28 της 
42/1981 
αποφάσεως 
του ΔΔΔΔ 
Πειραιώς,  

  

Καθαρίστριες νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Αποδοχές. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Ποσοστό επί 
των αποδοχών τους. Οικογενειακό επίδομα. Προϋποθέσεις χορηγήσεως. Αρχή της ισότητας. 
Χορήγηση του επιδόματος με τις ίδιες προϋποθέσεις και στα δύο φύλα εργαζομένων. Αναίρεση. 
Παραίτηση από λόγο αναίρεσης. Συνέπειες. Κατάργηση ως προς αυτόν.  

  
Εργαζόμενοι / χορήγηση 
επιδόματος ανθυγιεινής 
εργασίας 

 28 
Α.Π. 
198/1995 

1995 
Άρθρο 3 ν. 
1414/84 

 

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού. Συνιστά πρόταση για σύμβαση. Η 
υποβολή αιτήσεως συμμετοχής συνιστά αποδοχή της πρότασης. Διάκριση με κριτήριο το φύλο είναι 
αντισυνταγματική. Ακυρη η τυχόν διάκριση. Η ακυρότητα δεν επηρεάζει την υπόλοιπη σύμβαση. 
Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού από την Τράπεζα Μακεδονίας - Θράκης. Πρόσληψη 
ανδρών με γενικό βαθμό επιτυχίας χαμηλότερο από μη προσληφθείσα γυναίκα. Υπερημερία του 
εργοδότη. Μετά την πάροδο έτους πλασματική μονιμοποίηση της μη προσληφθείσας. 

  
Άνδρες, γυναίκες 
εργαζόμενοι 

29 Α.Π. 85/1995 1995 Ν. 1414/84  
Οριο ηλικίας για την χορήγηση συντάξεως σε μισθωτούς. ΙΚΑ. Η καθιέρωση διαφορετικού ορίου 
ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυναίκες προσκρούει στην αρχή της ισότητας των φύλων και είναι 
αντισυνταγματική.  

  
Μισθωτοί / όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης 

30 
ΜονΠρωτΑθ 
2083/1994 

1994 
Άρθρο 15 ν. 
1483/84 

  

Ακυρη σύμβαση εργασίας ισχύει ως απλή σχέση εργασίας. Καταγγελία απλής σχέσης εργασίας. 
Καταβολή αποζημίωσης έστω και αν η καταγγελία έγινε άτυπα. Καταγγελία συμβάσεως εργασίας 
εγκυμονούσας. Ακυρη η καταγγελία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και ενός έτους μετά τον 
τοκετό. 

  

Έγκυος εργαζόμενη / 
άκυρη απόλυση κατά την 
εγκυμοσύνη και ένα έτος 
μετά τον τοκετό 

31 Α.Π. 79/1993 1993 N. 1414/84   

Προκήρυξη διαγωνισμού για πρόσληψη προσωπικού σε Τράπεζα. Η προκήρυξη αποτελεί πρόταση 
για σύμβαση εργασίας υπό την αναβλητική αίρεση της επιτυχίας του διαγωνιζομένου και της 
κένωσης θέσης. Η σύμβαση καταρτίζεται με την επιτυχία του διαγωνισθέντος. Αρχή της ισότητας. 
Απαγορεύεται η χωριστή προκήρυκη θέσεων για άνδρες και για γυναίκες καθώς και η κατάρτιση 
χωριστών πινάκων για τους επιτυχόντες βάσει του φύλλου 

    

 32 
Α.Π. 31/1993 
Ολομ. 

1993     

Καθιέρωση ίσης αμοιβής ανάμεσα στα δύο φύλα. Επίδομα γάμου. Αντισυνταγματική είναι κάθε 
διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων ως προς την χορήγηση του επιδόματα. Γεωπόνοι ΝΠΔΔ. 
Αντισυνταγματική η πρόβλεψη με ΣΣΕ χορήγησης στους έγγαμους άρρενες επιδόματος 
οικογενειακού 10%. Η ρύθμιση επεκτείνεται και στις έγγαμες γυναίκες. 

  
Εργαζόμενοι / ισότητα 
αμοιβής 



Η συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην ισότητα των φύλων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής 
Παρουσίασης  
        Παραδοτέο 5 
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 33 
Α.Π. 
1360/1992 

1992 Ν. 1414/84   

Μίσθωση εργασίας. Οδηγία Συμβουλίου Υπουργών ΕΟΚ. Ιση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε 
τομείς εργασιακής σχέσης πέρα από τον τομέα της αμοιβής. Ανεπίτρεπτη από τον εργοδότη, όταν 
προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη προσωπικού, η παραβίαση της αρχής της ισότητας με 
κριτήριο τη διαφορά φύλου. Διοικητικές κυρώσεις. Νόμοι, κανονισμοί, διοικητικές πράξεις ως και 
κάθε διάταξη αντίθετες στην αρχή της ίσης μεταχειρίσεως καταργούνται. Εισαγωγή από κράτη-μέλη 
μέτρων που θα επιτρέπουν σε κάθε αδικημένο, την επιδίωξη των δικαιωμάτων του διά της 
δικαστικής οδού. Εναρμονισμός ελληνικής νομοθεσίας προς οδηγία ΕΟΚ με Ν 1414/84. 
Οποιαδήποτε ρήτρα, σε διαγωνισμό, που καθορίζει διαφορετικά κριτήρια επιλογής με βάση το 
φύλο, είναι απολύτως άκυρη, χωρίς να θίγεται το κύρος του διαγωνισμού. Υποχρέωση εργοδότη να 
προσλάβη τον επιτυχόντα αδιακρίτως φύλλου.  

Η πρώτη 
αρεοπαγιτική 
απόφαση με 
αντικείμενο τη 
διάκριση λόγω 
φύλου κατά την 
πρόσβαση στην 
απασχόληση 

Εργαζόμενοι / ίση 
μεταχείριση 

34 
Α.Π. 
657/1992 

1992 

άρθρο 4 
παράγρ. 1 της 
από 13.5.81 
ΕΣΣΕ 

  

Ισότητα φύλων:ισότητα αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας. Ευρεία έννοια 
αμοιβής: κάθε όφελος σε χρήμα ή σε είδος, συνεπώς και τα επιδόματα οικογενειακών βαρών και 
γάμου. Αντίκειται στο Σύνταγμα και στο Κοινοτικό Δίκαιο διάταξη συλλογικής σύμβασης 
προβλέπουσα χορήγηση επιδόματος γάμου μόνο στους άνδρες γεωπόνους, απασχολούμενους με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο. Επέκταση εφαρμογής της διάταξης υπέρ των 
γυναικών γεωπόνων. 

  
Εργαζόμενοι / ισότητα 
αμοιβής 

35 
Α.Π. 
564/1992 

1992 
Άρθρο 13 ΓΚΠ-
ΟΤΕ 

 

Ισότητα εργαζομένων για εργασία ίσης αξίας. Αντισυνταγματική η χρήση από το νόμο, τη σ.σ.ε. κλπ. 
της διαφοράς φύλλου ως στοιχείου προσδιοριστικού του ύψους ή της χρονικής διάρκειας των 
οικογενειακών επιδομάτων. Διάταξη προβλέπουσα διαφορετική χρονική διάρκεια του επιδόματος 
τέκνου ανάλογα με το φύλλο του τέκνου, είναι αντισυνταγματική. Αποκλίσεις από την αρχή της 
ισότητας, μη δικαιολογημένες από αποχρώντες λόγους θεωρούνται αυτοδικαίως κατηργημένες μετά 
τριετία από την έναρξη ισχύος του Συντάγματος ή το αργότερο από 1/1/83 (άρθρο 116 παρ. 3 του 
Συντάγματος). Επέκταση της ευμενούς διατάξεως υπέρ των υπαλλήλων με άρρενα τέκνα. 

  
Εργαζόμενοι / ισότητα 
αμοιβής 

36 
Α.Π. 
1051/1988 

1988 
Άρθρο 15 ν. 
1483/84 

 

Η καταγγελία της εργασιακής συμβάσεως της εγκυμονούσας εφόσον δεν συντρέχει σπουδαίος 
λόγος απαγορεύεται και αν γίνει είναι άκυρη, χωρίς να έχει σημασία η γνώση από τον εργοδότη της 
εγκυμοσύνης. Πότε συντρέχει σπουδαίος λόγος. Η μειωμένη απόδοση της εγκύου δεν θεωρείται 
σπουδαίος λόγος.  

  
Έγκυος εργαζόμενη / 
καταγγελία σύμβασης 

Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας 

37 Α.Π. 84/2011 2011 

Άρθρο 66 
παρ.2 ΑΚ, 
άρθρ.1 
Ν.2112/1920, 
άρθρα 1 και 5 
Ν.3198/195 

 

Καταγγελία συμβάσεως αορίστου χρόνου. Προσβολή της ως άκυρης λόγω καταχρηστικής της 
ασκήσεως. Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής. Εσφαλμένη η κρίση του Εφετείου, με βάση την 
οποία δεν είναι καταχρηστική η απόλυση που γίνεται από λόγους εμπάθειας, επειδή η υπάλληλος 
απέκρουσε την ιδιαιτέρως "φιλική" στάση που της επιδείκνυε ο Διευθυντής Προσωπικού, 
συνισταμένη, μεταξύ άλλων, στις διαρκείς και μη αρμόζουσες, για εργασιακό χώρο, φιλοφρονήσεις 
για την εμφάνισή της ως γυναίκας, αξιώνοντας περισσότερα στοιχεία για τη βασιμότητα της αγωγής, 
όπως εκείνο της σεξουαλικής παρενόχλησης. 

 Γυναίκες εργαζόμενες 
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38 
ΣτΕ 
505/2010 

2010   

Ιατροί ΕΣΥ και πειθαρχικά παραπτώματα αυτών. Ο προσφεύγων προέβη σε σεξουαλική 
παρενόχληση τεσσάρων γυναικών, συγγενών ασθενών του, διαπράττοντας το πειθαρχικό 
παράπτωμα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς και ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός της 
υπηρεσίας και του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης. Ο προσφεύγων, παρά τη 
λύση της υπαλληλικής σχέσης του, διατηρεί ηθικό έννομο συμφέρον προς εξαφάνιση ή 
μεταρρύθμιση της προσβαλλομένης πράξης. Το αίτημα να εξαιρεθεί ο διενεργήσαν την ΕΔΕ 
υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, αφού είχε ήδη διενεργηθεί η ΕΔΕ και είχε εκδοθεί το πόρισμα, ενώ δεν 
αποδείχθηκε ιδιαίτερη εχθρότητα προς το πρόσωπό του. Το όργανο που διενεργεί την ΕΔΕ είναι 
μονομελές και εφόσον το σχετικό πόρισμα υπογράφεται από τον διενεργήσαντα αυτή, είναι νομικά 
αδιάφορο εάν αυτό συνυπογράφεται ή όχι από άλλα πρόσωπα. Το αίτημα του προσφεύγοντα να 
εξετασθεί κατ΄ αντιπαράσταση με τις καταγγέλλουσες, δεν προβλέπεται από καμία διάταξη ή αρχή 
και δεν προκύπτει υποχρέωση ικανοποίησης τέτοιου αιτήματος ή αιτιολογημένης απάντησης σε 
αυτό. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και των ν.π.δ.δ. λαμβάνονται με την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και όχι ομόφωνα. Ο διωκόμενος δικαιούται να ζητήσει 
εγγράφως την εξέταση μέχρι πέντε μαρτύρων. Η σχετική πρόταση πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος της 
ΕΔΕ ή, το αργότερο, μέχρι το χρόνο της απολογίας του. Από καμία διάταξη ή αρχή η Διοίκηση δεν 
είχε υποχρέωση να ικανοποιήσει το αίτημα διενέργειας αυτοψίας, ενώ το αίτημα εξέτασης μαρτύρων 
υποβλήθηκε εκπρόθεσμα. Στην προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρεται ρητά η γνώμη της 
μειοψηφίας. Η παραγραφή των πειθαρχικών αδικημάτων που επισύρουν την ποινή της οριστικής 
παύσης, είναι πενταετής. Εναρξη της παραγραφής και διακοπή αυτής. Εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων του Υ.Κ. και ως προς τα πειθαρχικά παραπτώματα των ιατρών του ΕΣΥ. Εξουσίες του 
ΣτΕ κατά την εκδίκαση της υπαλληλικής προσφυγής. Απορριπτέοι ως αλυσιτελείς οι λόγοι με τους 
οποίους προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι ειδικώς αιτιολογημένη και ότι το 
συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το πόρισμα της ΕΔΕ είναι εσφαλμένο κατ΄ ουσίαν. Ορθά 
επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης. 

 
Γυναίκες ασθενείς - 
γιατροί 

39 
ΕφΑθ 
1139/2007 

2007   

Η καταγγελία της εργασιακής σύμβασης αορίστου χρόνου είναι δικαίωμα του καταγγέλοντα και δεν 
πρέπει να ασκείται καταχρηστικά, άλλως είναι άκυρη. Καταχρηστική η καταγγελία που γίνεται για 
εκδίκηση σε βάρος του μισθωτού που απέκρουσε τις ερωτικές προτάσεις του εργοδότη, που τον 
παρενόχλησε σεξουαλικά. Ακυρη καταγγελία και προσβολή της προσωπικότητας του μισθωτού. 
Αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, που συνίσταται σε ορισμένο ποσό. 
Κριτήρια καθορισμού του ποσού από το δικαστήριο. 

 Εργαζόμενοι 

40 
ΜονΠρωτΘε
σ 1936/2005 

2005   
Η υβριστική και ανάρμοστη συμπεριφορά του εργοδότη, που συνιστά σεξουαλική παρενόχληση, 
προσβάλλει παράνομα και μειώνει ηθικά την προσωπικότητα της εργαζομένης. 

 Εργαζόμενοι 

41 
ΜονΠρωτΣα
μ 195/2005 

2005 

Την από 
27.11.1991 
Σύσταση της 
Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής 

 

Σεξουαλική παρενόχληση. -  Αντιβαίνει τα χρηστά ήθη και συνιστά προσβολή της προσωπικότητας. 
Όταν εκδηλώνεται από ισχυρότερο λόγω θέσης εργασίας πρόσωπο συνιστά και κατάχρηση 
δικαιώματος. Η ενάγουσα πείστηκε από τον εναγόμενο να εργαστεί στην εταιρεία του. 
Παρακολουθούσε την προσωπική της ζωή και την πίεζε να συνάψει ερωτικές σχέσεις μαζί του. 
Αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Δεν όφειλε να λάβει άδεια από την αρχή προσωπικών δεδομένων για 

 Εργαζόμενοι 



Η συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην ισότητα των φύλων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής 
Παρουσίασης  
        Παραδοτέο 5 
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Ένωσης για 
την προστασία 
της 
αξιοπρέπειας 
γυναικών και 
ανδρών κατά 
την εργασία 

να χρησιμοποιήσει ως αποδεικτικό μέσο τις ερωτικές επιστολές του εναγομένου προς εκείνην. 
Επιδικάστηκε ηθική βλάβη 8.000 ευρώ και προσωπική κράτηση. 

42 
ΕφΑθ 
4937/2001 

2001   

Υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη. Υποχρέωση σεβασμού της προσωπικότητας του μισθωτού, 
από τις προσβολές συναδέλφων, όπως είναι οι ερωτικές παρενοχλήσεις γυναικών από 
συναδέλφους τους. Προστασία του εργαζομένου σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης 
πρόνοιας 

 Εργαζόμενοι 

43 
ΜονΠρωτΑθ 
743/1999 

1999   

Κρίση περί καταχρηστικότητας της καταγγελίας συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου, καθόσον 
αυτή έγινε για εκδίκηση, επειδή η ενάγουσα απέκρουσε σεξουαλική παρενόχληση του νομίμου 
εκπροσώπου της εναγομένης. Ακυρη είναι η καταγγελία και για το λόγο της μη καταβολής της 
αποζημίωσης απολύσεως, η οποία οφείλεται ανεξαρτήτως της αιτίας για την οποία εχώρησε η 
καταγγελία, ακόμη και αν η ενάγουσα είχε επιδείξει αντισυμβατική-μη καταχρηστική, όμως-
συμπεριφορά, εφόσον αυτή δεν αποχώρησε οικειοθελώς, η δε σε βάρος της μήνυσης ασκήθηκε 
μετά την απόλυσή της. Επιδίκαση και της αιτούμενης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής 
βλάβης. 

 Εργαζόμενοι 

44 
ΕφΑθ 
5789/1998 

1998 281 ΑΚ  

Είναι δικαίωμα του εργοδότη, του οποίου η άσκηση ελέγχεται με τους όρους της ΑΚ 281, για να 
διαπιστωθεί εάν είναι, ή όχι καταχρηστική. Καταχρηστική θεωρείται η καταγγελία, όταν έγινε επειδή 
ο εργαζόμενος απέκρουσε τις ερωτικές προτάσεις και την σεξουαλική παρενόχληση του εργοδότη. Η 
σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί προβολή της προσωπικότητας του εργαζομένου και καθιστά την 
εξ αιτίας προκαλουμένη καταγγελία της σχέσεως εργασίας καταχρηστική. Για την εγκυρότητα της 
καταγγελίας δεν απαιτείται εκ μέρους του εργοδότη ούτε η αιτιολόγησή της, ούτε η προηγουμένη 
ακρόαση του εργαζομένου. 

 Εργαζόμενοι 

45 
ΜονΠρωτΑθ 
3623/1997 

1997   

Καταγγελία της συμβάσεως εργασίας της υπαλλήλου που αντέδρασε σε σεξουαλική παρενόχληση 
του προϊσταμένου της. Ακυρότητα της καταγγελίας λόγω καταχρηστικότητας. Παρέμβαση του ΕΚΑ 
και της ΓΣΕΕ υπέρ της εργαζομένης. Επιδίκαση αποδοχών υπερημερίας. Δεκτό το αναγνωριστικό 
αίτημα για οφειλή χρηματικής ικανοποίησης νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής. 

 Εργαζόμενοι 

 



Η συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην ισότητα των φύλων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής 
Παρουσίασης  
        Παραδοτέο 5 
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10.2. Συνοπτική παρουσίαση νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

Α/Α Δικαστική Απόφαση 
Χρονολογία 
Έκδοσης  

Νόμος/διάταξη 
που αφορά  

Άλλες διατάξεις/ 
νόμοι που 
επηρεάζονται 

Σύνοψη απόφασης  
Σημασία 
απόφασης  

Αντικείμενο/ 
Βασικοί 
Ωφελούμενοι  

1 

C-415/10, Galina 
Meister v Speech 
Design Carrier Systems 
GmbH 

19.04.2012 

Οδηγίες 
2000/43/ΕΚ, 
2000/78/ΕΚ και 
2006/54/ΈΚ  

  

Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία – Εργαζόμενος ο οποίος 
καταδεικνύει ότι πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε μία προκήρυξη 
θέσεως εργασίας – Δικαίωμα του εργαζομένου αυτού να έχει πρόσβαση στις 
πληροφορίες που διευκρινίζουν αν ο εργοδότης έχει προσλάβει άλλον υποψήφιο 

 
Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι 

2 
C-104/10, Patrick Kelly 
κατά National University 
of Ireland 

21.07.2011 

Οδηγίες 
76/207/ΕΟΚ, 
97/80/ΕΚ και 
2002/73/ΕΚ 

  

Οδηγίες 76/207/ΕΟΚ, 97/80/ΕΚ και 2002/73/ΕΚ – Πρόσβαση στην επαγγελματική 
εκπαίδευση – Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών – Απόρριψη αιτήσεως 
συμμετοχής – Δικαίωμα του αιτούντος συμμετοχή σε πρόγραμμα επαγγελματικής 
εκπαιδεύσεως να λάβει γνώση των στοιχείων που αφορούν τα προσόντα των 
άλλων υποψηφίων 

 
Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι 

3 
C-232/09, Dita Danosa 
κατά LKB Lizings SIA 

11.11.2010 
Άρθρο 2 Οδηγία 
76/207/ΕΟΚ 

  

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ – Μέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της 
ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων – Άρθρα 2, στοιχείο α΄, και 10 – Έννοια του όρου “έγκυος 
εργαζόμενη” – Απαγόρευση απόλυσης εγκύου εργαζομένης από την έναρξη της 
εγκυμοσύνης της μέχρι το πέρας της άδειας μητρότητας – Οδηγία 76/207/ΕΟΚ – 
Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών – Μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
κεφαλαιουχικών εταιριών – Εθνική ρύθμιση επιτρέπουσα την απόλυση των 
μελών αυτών χωρίς κανέναν περιορισμό 

 
Έγκυες, λεχώνες, 
γαλουχούσες 
εργαζόμενες 

4 

C-104/09, Pedro 
Manuel Roca Alvarez 
κατά Sesa Start Espana 
ETT SA 

30.09.2010 
Άρθρα 2 και 5 
Οδηγίας 
76/207/ΕΟΚ 

  

Δικαίωμα άδειας των μητέρων που εργάζονται ως μισθωτές – Δυνατότητα 
χρήσης της άδειας από τη μητέρα που εργάζεται ως μισθωτή ή τον πατέρα που 
εργάζεται ως μισθωτός – Μητέρα που δεν εργάζεται ως μισθωτή – Μη χορήγηση 
του δικαιώματος άδειας στον πατέρα που εργάζεται ως μισθωτός 

 
Μητέρες μισθωτές 
εργαζόμενες 

5 
C-149/10, Χατζή κατά 
Υπουργού Οικονομικών  

16.09.2010 Οδηγία 96/34/ΕΚ   

Οδηγία 96/34/EΚ – Συμφωνία πλαίσιο για τη γονική άδεια – Ερμηνεία της ρήτρας 
2.1 της συμφωνίας πλαισίου – Δικαιούχος της γονικής άδειας – Γονική άδεια σε 
περίπτωση γεννήσεως διδύμων – Έννοια “γέννηση” – Συνυπολογισμός του 
αριθμού των γεννηθέντων τέκνων – Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως 

 

Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι / 
γονική άδεια 

6 
C-471/08, Sanna Maria 
Parviainen κατά Finnair 
Oyj 

29.07.2010 
Όδηγία 
92/85/ΕΟΚ 

  

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ − Προστασία της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία 
των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων − Άρθρα 5, παράγραφος 
2, και 11, σημείο 1 − Εργαζόμενη η οποία μετατίθεται σε άλλη θέση εργασίας 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της − Υποχρεωτική μετάθεση λόγω κινδύνου 
για την υγεία ή την ασφάλεια της εργαζομένης και του τέκνου της − Χαμηλότερη 
αμοιβή από τον μέσο όρο της αμοιβής που ελάμβανε προ της μεταθέσεως − 
Προηγούμενη αμοιβή αποτελούμενη από έναν βασικό μισθό και διάφορα 
επιδόματα − Υπολογισμός του μισθού τον οποίο δικαιούται έγκυος εργαζόμενη 

 
Έγκυες, λεχώνες, 
γαλουχούσες 
εργαζόμενες 



Η συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην ισότητα των φύλων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής 
Παρουσίασης  
        Παραδοτέο 5 
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κατά τη διάρκεια της προσωρινής μεταθέσεώς της  

7 

C-194/08, Susqnne 
Gassmayr κατά 
Bundesminister fur 
Wissenschaft und 
Forschung 

01.07.2010 
Οδηγία 
92/85/ΕΟΚ, 
άρθρο 5 

  

Κοινωνική πολιτική − Οδηγία 92/85/ΕΟΚ − Εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν 
στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, 
λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων – Άρθρα 5, παράγραφος 3, και 11, 
σημεία 1 έως 3 − Άμεσο αποτέλεσμα − Έγκυος εργαζόμενη η οποία 
απαλλάχθηκε από την εργασία της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της − 
Εργαζόμενη τελούσα σε άδεια μητρότητας − Δικαίωμα λήψεως επιδόματος 
εφημερίας 

 
Έγκυες, λεχώνες, 
γαλουχούσες 
εργαζόμενες 

8 

C-486/08, 
Zebtralbetriebsrat der 
Landeskrankenhauser 
Tirols κατά Land Tirol 

22.04.2010 

Παράρτημα της 
οδηγίας 96/34/ΕΚ 
του Συμβουλίου, 
της 3ης Ιουνίου 
1996, σχετικά με 
τη συμφωνία-
πλαίσιο για τη 
γονική άδεια, που 
συνήφθη από την 
UNICE, το CEEP 
και την CES, 
όπως 
τροποποιήθηκε με 
την οδηγία 
97/75/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 
15ης Δεκεμβρίου 
1997 

  

Κοινωνική πολιτική – Συμφωνίες-πλαίσια για την εργασία μερικής απασχόλησης 
και για την εργασία ορισμένου χρόνου – Δυσμενείς διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας που ισχύουν για τους συμβασιούχους εργαζόμενους που εργάζονται 
με μειωμένο ωράριο, περιστασιακά ή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου – 
Αρχή της ίσης μεταχείρισης 

 

Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι 
μερικής 
απασχόλησης 

9 
C-63/08, Virginie Pontin 
κατά T-Comalux SA 

29.10.2009 

Οδηγία 
92/85/ΕΟΚ, 
άρθρο 2 παρ. 
76/207/ΕΟΚ 

  

Προστασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων κατά την 
εργασία – Οδηγία 92/85/ΕΟΚ – Άρθρα 10 και 12 – Απαγόρευση απόλυσης από 
την αρχή της εγκυμοσύνης έως το τέλος της άδειας μητρότητας – Ένδικη 
προστασία των δικαιωμάτων που απονέμει στους πολίτες το κοινοτικό δίκαιο – 
Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών – Οδηγία 76/207/ΕΟΚ – Άρθρο 2, 
παράγραφος 7, τρίτο εδάφιο – Λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση γυναίκας λόγω 
εγκυμοσύνης ή άδειας μητρότητας – Περιορισμοί ως προς τα μέσα παροχής 
ένδικης προστασίας που παρέχονται στις γυναίκες που απολύονται κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης τους 

 
Έγκυες, λεχώνες, 
γαλουχούσες 
εργαζόμενες 

10 
C-116/08, Christel 
Christel Meerts κατά 
Proost NV 

22.10. 2009 Οδηγία 96/34/ΕΚ  

Οδηγία 96/34/EΚ – Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια που συνήφθη από τη 
UNICE, το CEEP και τη CES – Ερμηνεία της ρήτρας 2, σημεία 6 και 7 – Γονική 
άδεια μερικού χρόνου – Απόλυση εργαζομένου πριν τη λήξη της γονικής άδειας 
χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη προθεσμία καταγγελίας – Υπολογισμός της αποζ 

 

Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι / 
γονική άδεια 
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11 
C-303/06, S. Coleman 
κατά. Attridge Law, 
Steve Law 

14.07.2008 
Οδηγία 
2000/78/ΕΚ 

  

Οδηγία 2000/78/ΕΚ − Ίση μεταχείριση στον τομέα της απασχόλησης και της 
εργασίας − Άρθρα 1, 2, παράγραφοι 1, 2, στοιχείο α΄, και 3, καθώς και 3, 
παράγραφος 1, στοιχείο γ΄ − Άμεση δυσμενής διάκριση λόγω ειδικών αναγκών − 
Παρενόχληση λόγω ειδικών αναγκών − Απόλυση υπαλλήλου χωρίς ειδικές 
ανάγκες, ο οποίος όμως έχει τέκνο με ειδικές ανάγκες − Εμπίπτει − Βάρος 
αποδείξεως 

 

Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι με 
τέκνο με ειδικές 
ανάγκες 

12 

C-506/06, Sabine Mayr 
κατά Bäckerei und 
Konditorei Gerhard 
Flöckner OHG 

26.02.2008 
Οδηγίες 
92/85/ΕΟΚ, 
76/207/ΕΟΚ 

  

Οδηγία 92/85/ΕΟΚ – Μέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της 
ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και θηλαζουσών 
εργαζομένων – Έννοια του όρου “έγκυος εργαζόμενη”. Απαγόρευση απόλυσης 
των εγκύων εργαζομένων από την έναρξη της εγκυμοσύνης τους μέχρι το πέρας 
της άδειας μητρότητας – Εργαζόμενη που απολύθηκε ενώ τα ωάριά της, κατά τον 
χρόνο της κοινοποίησης της απόλυσης, είχαν γονιμοποιηθεί τεχνητώς, αλλά δεν 
είχαν μεταφερθεί στη μήτρα της – Οδηγία 76/207/ΕΟΚ – Ίση μεταχείριση μεταξύ 
ανδρών και γυναικών εργαζομένων – Εργαζόμενη που υποβάλλεται σε τεχνητή 
γονιμοποίηση – Απαγόρευση απόλυσης 

 
Έγκυες 
εργαζόμενες 

13 

C-460/06,Nadine 
Paquay κατά Société 
d’architectes Hoet + 
Minne SPRL 

11.10.2007 
Άρθρο 10 της 
Οδηγίας 
92/85/ΕΟΚ 

  

Προστασία των εγκύων γυναικών – Οδηγία 92/85/EOK – Άρθρο 10 – 
Απαγόρευση της απολύσεως από την έναρξη της εγκυμοσύνης μέχρι τη λήξη της 
άδειας μητρότητας – Περίοδος προστασίας – Απόφαση περί απολύσεως 
εργαζομένης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου προστασίας – Κοινοποίηση 
και εφαρμογή της αποφάσεως περί απολύσεως μετά την εκπνοή αυτής της 
περιόδου – Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών εργαζομένων – Οδηγία 
76/207/EOK – Άρθρα 2, παράγραφος 1, 5, παράγραφος 1, και 6 – Άμεση 
δυσμενής διάκριση λόγω φύλου – Κυρώσεις 

 
Εγκυμονούσες 
εργαζόμενες 

14 

C-294/04, Carmen 
Sarkatzis Herrero κατά 
Instituto Madrileño de la 
Salud (Imsalud) 

16.02.2006 
Οδηγία 
76/207/ΕΟΚ 

  

Οδηγία 76/207/EΟΚ – Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών – Άδεια μητρότητας 
– Πρόσβαση σε θέσεις δημοσίων υπαλλήλων – Έκτακτη υπάλληλος ευρισκόμενη 
σε άδεια μητρότητας η οποία διορίζεται σε μόνιμη θέση κατόπιν επιτυχίας σε 
διαγωνισμό – Υπολογισμός της αρχαιότητας 

 
Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι 

15 
C-207/04, Vergani κατά 
Agenzia delle Entrate 
Ufficio di Arona 

21.07.2005 
Άρθρο 141 ΕΚ, 
άρθρο 1 Οδηγίας 
76/207 

  
 Ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών – Αποζημίωση εθελουσίας εξόδου 
– Φορολόγηση με βάση την ηλικία – Φορολογικό πλεονέκτημα 

 
Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι 

16 

C-519/03, Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων κατά 
Μεγάλου Δουκάτου του 
Λουξεμβούργου 

14.04.2005 

Ρήτρα 2, 
παράγραφος 1, 
της συμφωνίας-
πλαισίου για τη 
γονική άδεια που 
έχει επισυναφθεί 
στην οδηγία 
96/34/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 

  
Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια – Υποκατάσταση της γονικής άδειας από 
την άδεια μητρότητας – Ημερομηνία μετά την οποία χορηγείται ατομικό δικαίωμα 
γονικής άδειας 

 

Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι / 
γονική άδεια 



Η συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην ισότητα των φύλων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής 
Παρουσίασης  
        Παραδοτέο 5 
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3ης Ιουνίου 1996, 
σχετικά με τη 
συμφωνία-
πλαίσιο για τη 
γονική άδεια που 
συνήφθη από την 
UNICE, τη CEEP 
και τη CES 

17 

C-196/02, Βασιλική 
Νικολούδη κατά 
Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος ΑΕ (OTE) 

10.03.2005 
Οδηγίες 
75/111/ΕΟΚ, 
76/207/ΕΟΚ 

  

Άνδρες και γυναίκες εργαζόμενοι – Άρθρο 119 της Συνθήκης ΕΚ (τα άρθρα 117 
έως 120 της Συνθήκης ΕΚ έχουν αντικατασταθεί από τα άρθρα 136 ΕΚ έως 143 
ΕΚ) – Οδηγία 75/117/ΕΟΚ – Ισότητα αμοιβών – Οδηγία 76/207/ΕΟΚ – Ίση 
μεταχείριση – Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων μειωμένης απασχολήσεως – 
Αποκλεισμός από τη μονιμοποίηση – Υπολογισμός της αρχαιότητας – Βάρος 
αποδείξεως 

 
Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι 

18 

C-203/03, Επιτροπή 
των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων κατά 
Δημοκρατίας της 
Αυστρίας 

01.02.2005 
Άρθρα 2 και 3 της 
Oδηγίας 
76/207/ΕΟΚ  

  
Ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών – Απαγόρευση απασχολήσεως 
γυναικών σε υπόγειες εργασίες σε ορυχεία, καθώς και σε εργασίες που 
εκτελούνται υπό υψηλή ατμοσφαιρική πίεση και υποβρυχίως 

 
Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι 

19 
C-284/02,Land 
Brandenburg κατά 
Ursula Sass 

18.11.2004 
Οδηγία 
76/207/ΕΟΚ 

  

Ισότητα της αμοιβής – Οδηγία 76/207/ΕΟΚ – Ίση μεταχείριση – Άδεια 
μητρότητας – Μετάβαση σε ανώτερη μισθολογική κατηγορία – Μη λήψη υπόψη 
ολόκληρης της άδειας μητρότητας που είχε χορηγηθεί δυνάμει της νομοθεσίας 
της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας 

 
Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι  

20 

C-313/02, Nicole 
Wippel κατά Peek & 
Cloppenburg GmbH & 
Co. KG 

12.10.2004 
Οδηγία 97/81/ΕΚ 
– Οδηγία 
76/207/ΕΟΚ 

  
Ίση μεταχείριση μεταξύ εργαζομένων με μερική απασχόληση και εργαζομένων με 
πλήρη απασχόληση – Ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών 
εργαζομένων – Διάρκεια της εργασίας και οργάνωση του χρόνου εργασίας 

 

Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι / 
μερική 
απασχόληση 

 

21 

C-319/03, Serge 
Briheche κατά Ministre 
de l’Intérieur, Ministre 
de l’Éducation nationale 
και Ministre de la 
Justice 

30.09.2004 
Άρθρο 141, παρ. 
4 ΕΚ, Οδηγία 
76/207/ΕΟΚ 

  

Άρθρο 141, παράγραφος 4, ΕΚ – Οδηγία 76/207/ΕΟΚ – Προϋποθέσεις 
προσβάσεως στις δημόσιες θέσεις – Διατάξεις που παρέχουν μόνο στις χήρες 
που δεν συνήψαν νέο γάμο το ευεργέτημα της μη εφαρμογής των ορίων ηλικίας 
για την πρόσβαση σε τέτοιες θέσεις 

 

Χήρες 
εργαζόμενες / 
πρόσβαση στο 
δημόσιο 

22 

C-342/01, María Paz 
Merino Gómez κατά 
Continental Industrias 
del Caucho SA 

18.03.2004 
Άρθρο 7 Οδηγία 
93/104 

  

Ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών – Άδεια μητρότητας – Γυναίκα 
εργαζόμενη της οποίας η άδεια μητρότητας συμπίπτει με τις ετήσιες άδειες για το 
σύνολο του προσωπικού ως έχουν συμφωνηθεί με συλλογική συμφωνία σχετική 
με την ετήσια άδεια 

 
Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι 



Η συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην ισότητα των φύλων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής 
Παρουσίασης  
        Παραδοτέο 5 
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23 

C-256/01,Debra Allonby 
κατά Accrington & 
Rossendale College, 
Education Lecturing 
Services, trading as 
Protocol Professional, 
πρώην Education 
Lecturing Services, 
Secretary of State for 
Education and 
Employment, 

13.01.2004 Άρθρο 141 ΕΚ   

Αρχή της ισότητας των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων - 
Άμεσο αποτέλεσμα - Έννοια του εργαζομένου - Μη μισθωτή εκπαιδευτικός 
παρέχουσα εργασία που θεωρείται ίσης αξίας προς την εργασία που παρέχουν, 
στο ίδιο κολλέγιο, άρρενες μισθωτοί εκπαιδευτικοί, δυνάμει όμως συμβάσεως με 
τρίτη εταιρία - Αποκλεισμός των μη μισθωτών εργαζομένων από το δικαίωμα 
υπαγωγής σε επαγγελματικό συνταξιοδοτικό καθεστώς 

 

Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι / 
ισότητα αμοιβών 

24 

C-476/99, H. Lommers 
κατά Minister van 
Landbouw, 
Natuurbeheer en 
Visserij 

19.03.2002 
Άρθρο 2 Οδηγίας 
76/207/ΕΟΚ 

  

Ίση μεταχείριση των εργαζομένων ανδρών και εργαζομένων γυναικών - 
Εξαιρέσεις - Μέτρα για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και 
γυναικών - Υπουργείο το οποίο θέτει στη διάθεση του προσωπικού του 
επιδοτούμενες θέσεις βρεφονηπιακού σταθμού - Θέσεις που κρατούνται μόνο για 
τα τέκνα γυναικών δημοσίων υπαλλήλων, εκτός αν κατά την κρίση του εργοδότη 
πρόκειται για επείγουσα περίπτωση 

 
Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι 

25 

C-109/00,Tele Danmark 
A/S κατά Handels- og 
Kontorfunktionærernes 
Forbund i Danmark 
(HK) 

04.10.2001 
Άρθρο 10 της 
οδηγίας 
92/85/ΕΟΚ 

  
Ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών - Άρθρο 5, παράγραφος 1, της 
οδηγίας 76/207/ΕΟΚ - Άρθρο 10 της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ - Απόλυση εγκύου 
εργαζομένης - Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

 
Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι 

26 

C-438/99, Maria Luisa 
Jiménez Melgar κατά 
Ayuntamiento de Los 
Barrios 

04.10.2001 
Οδηγία 
92/85/ΕΟΚ 

  
Προστασία των εγκύων γυναικών - Οδηγία 92/85/ΕΟΚ - Άρθρο 10 - Άμεσο 
αποτέλεσμα και περιεχόμενο - Απόλυση - Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

 
Εγκυμονούσες 
εργαζόμενες 

27 

C-122/99 και C-
125/99P, Βασίλειο 
Σουηδίας, Δανίας, 
Κάτω Χωρών κατά 
Συμβουλείου Ε.Ε. 

31.05.2001     
Αίτηση αναιρέσεως - Υπάλληλος - Επίδομα στέγης - ´Εγγαμος υπάλληλος - 
Ληξιαρχικώς καταχωρισμένη σχέση κατά το σουηδικό δίκαιο 

 

Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι / 
οικογενειακά 
επιδόματα 

28 

C-158/97, Georg 
Badeck κ.λπ., 
Hessischer 
Ministerpräsident κατά 
Landesanwalt beim 
Staatsgerichtshof des 
Landes Hessen 

28.03.2000 
΄Αρθρο 2 Οδηγίας 
76/207/ΕΟΚ 

  
Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών — Θέσεις εργασίας στη δημόσια διοίκηση 
— Μέτρα υπέρ της προωθήσεως των γυναικών 

 
Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι 



Η συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην ισότητα των φύλων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής 
Παρουσίασης  
        Παραδοτέο 5 
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29 

C-207/98,Silke-Karin 
Mahlburg κατά Land 
Mecklenburg-
Vorpommern 

03.02.2000 
΄Αρθρο 2 Οδηγίας 
76/207/ΕΟΚ 

  Πρόσβαση σε απασχόληση - Αρνηση προσλήψεως εγκύου γυναίκας  
Εγκυμονούσες 
εργαζόμενες / 
πρόσληψη 

30 
C-333/97, Susanne 
Lewen κατά Lothar 
Denda 

21.10.1999 
Άρθρο 11 Οδηγία 
92/85/ΕΟΚ, 
96/34/ΕΚ 

  Χορήγηση δώρου Χριστουγέννων, προστασία της μητρότητας  
Γυναίκες 
εργαζόμενες 

31 
C-326/96,B. S. Levez 
κατά T. H. Jennings 
(Harlow Pools) Ltd 

01.12.1998 
Οδηγία 
75/117/ΕΟΚ 

  

Ανδρες και γυναίκες εργαζόμενοι — Ισότητα των αμοιβών — Αρθρο 119 της 
Συνθήκης ΕΚ — Οδηγία 75/117/ΕΟΚ — Κυρώσεις για παραβάσεις της 
απαγορεύσεως των διακρίσεων — Αναδρομικές αμοιβές — Εθνική νομοθεσία 
περιορίζουσα το δικαίωμα επί αναδρομικής καταβολής αμοιβών μόνο στα δύο 
προ της ασκήσεως της αγωγής έτη — Παρόμοιες ένδικες προσφυγές του 
εσωτερικού δικαίου 

 
Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι 

32 
C- 394/96, Mary Brown 
κατά Rentokil Ltd 

30.06.1998 
Αρθρο 2 Οδηγίας 
76/207/ΕΟΚ 

  
Απόλυση εγκύου γυναίκας — Απουσίες λόγω ασθενείας οφειλομένης στην 
εγκυμοσύνη 

 
Γυναίκες 
εργαζόμενες 

33 

C-136/95, Caisse 
nationale d'assurance 
vieillesse des 
travailleurs salariés 
(CNAVTS) κατά 
Évelyne Thibault 

30.04.1998 
Οδηγία 
76/207/ΕΟΚ 

  Οδηγία 76/207/ΕΟΚ — Αδεια μητρότητας — Δικαίωμα βαθμολογήσεως  
Γυναίκες 
εργαζόμενες 

34 
C-100/95,Brigitte 
Kording κατά Senator 
für Finanzen  

02.10.1997 
Άρθρο 3 Οδηγίας 
76/207/ΕΟΚ 

  

Το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης 
Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως  
ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, 
απαγορεύει εθνική νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι, στην περίπτωση 
απασχολήσεως με μειωμένο ωράριο που δεν υπερβαίνει το ήμισυ του κανονικού 
χρόνου εργασίας, η διάρκεια ασκήσεως επαγγελματικών καθηκόντων, η οποία 
απαιτείται για την απαλλαγή από τις εξετάσεις προσβάσεως στο επάγγελμα του 
φορολογικού συμβούλου, παρατείνεται αντιστοίχως, όταν οι διατάξεις αυτές 
πλήττουν μεγαλύτερο αριθμό γυναικών απ' ό,τι ανδρών εργαζομένων, εκτός αν η 
εν λόγω νομοθεσία δικαιολογείται από κριτήρια αντικειμενικά και ξένα προς κάθε 
διάκριση βασιζόμενη στο φύλο. 

 
Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι 

35 
C-400/95, Larsson κατά 
Føtex Supermarked A/S 

29.05.1997 
Άρθρο 2 Οδηγίας 
76/207/ΕΟΚ 

  

Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 2, παράγραφος 3, της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 9ης Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε 
απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες 

 
Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι 



Η συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην ισότητα των φύλων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής 
Παρουσίασης  
        Παραδοτέο 5 
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εργασίας, οι διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 1, άρθρο 2, παράγραφος 1, 
της οδηγίας 76/207 δεν αντιτίθενται στις απολύσεις που αποτελούν τη συνέπεια 
απουσιών λόγω ασθενείας οφειλομένης στην εγκυμοσύνη ή τον τοκετό, έστω και 
αν η ασθένεια αυτή εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και 
συνεχίστηκε κατά και μετά την άδεια μητρότητας 

36 
C-32/93,Carole Louise 
Webb κατά EMO Air 
Cargo (UK) Ltd 

14.07.1994 
Οδηγία 
76/207/ΕΟΚ 

  

Είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1, και του άρθρου 
5, παράγραφος 1, της οδηγίας 76/2Θ7/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης 
Φεβρουαρίου 1976, περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως 
ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση, την 
επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας, η 
απόλυση εργαζομένης η οποία προσελήφθη με σύμβαση αορίστου χρόνου για 
να αντικαταστήσει, αρχικά, άλλη εργαζομένη κατά τη διάρκεια της αδείας 
μητρότητας της και η οποία δεν μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες της προς 
αντικατάσταση της μέλλουσας να απουσιάσει εργαζομένης λόγω του ότι και η 
ίδια βρίσκεται λίγο μετά την πρόσληψη της, σε κατάσταση εγκυμοσύνης 

 
Άνδρες και 
γυναίκες 
εργαζόμενοι 
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10.3. Αξιολόγηση της εθνικής νομολογίας για την ισότητα των φύλων στο 

εργατικό δίκαιο  

 

1. Οι διαφορές του μέσου όρου των αμοιβών (gender pay gap), η συμμετοχή κυρίως σε 

ατυπικές μορφές απασχόλησης, οι διακοπές απασχόλησης (career breaks), η δυσχέρεια του 

συνδυασμού επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής χαρακτηρίζουν τις γυναίκες. Η 

παρέμβαση των δικαστηρίων εστιάζεται σε μεμονωμένα ζητήματα. Οι διαφορές εγείρονται 

από γυναίκες εργαζόμενες και στοχεύουν στην επέκταση και σε αυτές κάποιων ευνοϊκών για 

τους άνδρες διατάξεων. Πάντως, τα δικαστήρια δεν ανατρέπουν τις όποιες «γυάλινες οροφές», 

καθώς και τις δομικές ανισότητες που ενυπάρχουν στην αγορά εργασίας σε βάρος των 

γυναικών. Ο ρόλος τους παραμένει περιορισμένος. 

 

Οι ανισότητες σε βάρος της γυναικείας απασχόλησης εξακολουθούν να διαιωνίζονται και η 

κρίση δημόσιου χρέους φαίνεται μάλλον να τις οξύνει. Τα πρώτα θύματα είναι οι γυναίκες που 

επιλέγουν σχεδόν αναγκαστικά την πρόωρη συνταξιοδότηση (ως μητέρες ανηλίκων), 

προκειμένου να αποφύγουν την ανεργία. Οι παραδοσιακές αντιλήψεις επανακάμπτουν και 

ειδικότερα επανέρχεται η επιλογή της «επιστροφής της γυναίκας στο σπίτι» και στα οικιακά 

καθήκοντα. Εξάλλου, η προσωρινότητα που χαρακτήριζε τη γυναικεία απασχόληση, 

γενικεύεται και επεκτείνεται και στο άλλο φύλο. Παρατηρούμε μια εκθήλυνση της 

απασχόλησης, με την έννοια ότι η υποδεέστερη και εύθραυστη απασχόληση επεκτείνεται και 

στον άνδρα. 

 

Δεν συναντάμε πληθώρα αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων στο ζήτημα της ισότητας 

των φύλων. Συνοπτικά, οι αποφάσεις αφορούν την κατάρτιση χωριστών πινάκων επιτυχίας 

κατά φύλο κατά την προκήρυξη διαγωνισμού (πρόσβαση στην απασχόληση), τις διακρίσεις 

λόγω φύλου στις αμοιβές, την απομάκρυνση των γυναικών από την εργασία λόγω πρόωρης 

συνταξιοδότησης, την προστασία των εγκύων από την απόλυση, τις γονικές άδειες. 

 

2. Το πολιτικά δικαστήρια ερμηνεύουν συνήθως τους νόμους για την ισότητα των φύλων (λ.χ. 

Ν. 1414/84) υπό το φως των Οδηγιών και της Συνθήκης. Τα δικαστήρια φαίνεται να έχουν 

ενσωματώσει αρκούντως το κοινοτικό δίκαιο και τη νομολογία του ΔΕΕ. Έτσι, λ.χ., ο Α.Π., 

επειδή ο Ν. 1414/84 δεν προέβλεπε ρητές αστικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της 
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ισότητας των φύλων, αναφέρθηκε στη νομολογία του ΔΕΕ, σύμφωνα με την οποία «ο εθνικός 

δικαστής οφείλει να αναζητήσει ανάμεσα στις ρυθμίσεις της εθνικής νομοθεσίας του εκείνες 

που συνεπάγονται την αποτελεσματικότερη κύρωση». Ειδικότερα, δέχθηκε ότι το ανίσχυρο 

της διάκρισης δεν επιδρά στο κύρος του διαγωνισμού και στην περαιτέρω κατάρτιση της 

εργασιακής σύμβασης (Α.Π. 1095/1998).  Με αυτό τρόπο κάλυψε αποτελεσματικά το κενό, 

αφού εξασφάλισε το θιγόμενο. 

 

3. Η ελληνική νομολογία έχει δώσει επιτυχή δείγματα αποτελεσματικής δικαστικής 

προστασίας κατά των διακρίσεων λόγω φύλου. Τα πολιτικά δικαστήρια ακολουθούν την 

κοινοτική αρχή για αποτελεσματική δικαστική προστασία (Σ. Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, 

ΕλλΔνη 34 (1993), σελ. 256 επ.).  

 

Οι αποφάσεις του Α.Π. 564/1992 και 657/1992 ερμήνευσαν το άρθρο 22 παρ. 1 του Συντ/τος, 

ακολουθώντας τη νομολογία του ΔΕΚ. Ειδικότερα, χαρακτήρισαν τα οικογενειακά επιδόματα 

ως αμοιβή και εφάρμοσαν το άρθρο 119 ΣυνθΕΟΚ (μεταγενέστερα 141 και νυν 157). 

Υιοθέτησαν την ευρύτατη έννοια της αμοιβής (πρβλ. και άρθρο 2 Ν. 3896/2010). 

Ειδικότερα, ο Α.Π. δέχεται ότι στην έννοια της αμοιβής περιλαμβάνονται και τα παρεχόμενα 

στον εργαζόμενο οικογενειακά επιδόματα (γάμου και παιδιών), τα οποία οφείλονται λόγω της 

εργασιακής σχέσεως και αποτελούν μέρος του μισθού υπό την έννοια των άρθρων 648, 649, 

653 και 655 του ΑΚ. Επομένως, ανεξάρτητα από το ενδοοικογενειακό ζήτημα, αν ο ένας και 

ποιος ή και οι δύο σύζυγοι οφείλουν να αντιμετωπίζουν τα βάρη του γάμου, την έναντι του 

εργοδότη απαίτηση για τα οικογενειακά επιδόματα έχουν στο ακέραιο και οι δύο, εφόσον 

εργάζονται, γιατί τα εν λόγω επιδόματα είναι μέρος της αμοιβής, που δικαιούνται βάσει της 

εργασιακής σχέσεως, και, συνεπώς, δεν συγχωρείται ως προς αυτά καμιά διάκριση για 

παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας. Εξάλλου, κατά τον Α.Π., η θεμελιώδης διάταξη του άρθρου 

119 της Συνθήκης της Ρώμης, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος, έχει 

αυξημένη τυπική ισχύ, εφαρμόζεται στους μισθωτούς όχι μόνο του ιδιωτικού, αλλά και του 

δημόσιου τομέα, όπως δέχθηκε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις υποθέσεις με αριθμό 

248/1983 και 58/1981 (Α.Π. 315/07). 

 

4. Η Ολομ. του Α.Π. δέχθηκε τη δημιουργική εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φύλων. Το 

ζήτημα δεν είναι η κατάργηση της αντίθετης στην αρχή της ισότητας των φύλων διάταξης, 
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αλλά η επέκτασή της και στο θιγόμενο φύλο. Μόνο έτσι διασφαλίζεται κατά τρόπο 

αποτελεσματικό ο σεβασμός της ισότητας των φύλων. Πρόκειται για πάγια ερμηνευτική θέση 

του ΔΕΕ. Η επέκταση των ευνοϊκών ρυθμίσεων υπήρξε λαμπρό πεδίο θεωρητικής και 

νομολογιακής διαμάχης (Σ. Γιαννακούρου, Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών κατά το 

κοινοτικό και το ελληνικό εργατικό δίκαιο, 2008, σελ. 218). Ο Α.Π., όπως το ΣτΕ και το ΕλΣ, 

άρχισαν να ερμηνεύουν θετικά την εν λόγω αρχή από τη δεκαετία του ’90. 

 

Κι ενώ η επεκτατική εφαρμογή της ισότητας είχε εμπεδωθεί νομολογιακά, σε τελευταίες 

αποφάσεις του Αρείου Πάγου (130/2005, 21/2006 Ολομ.) σημειώνεται μια μεταστροφή. 

Ειδικότερα, κρίθηκε ότι τυχόν ευνοϊκή για κάποιο φύλο διάκριση θεωρείται κατηργημένη. Η 

διάταξη ως κατηργημένη δεν μπορεί να επεκταθεί και στο άλλο φύλο. Η ερμηνεία αυτή δεν 

εξυπηρετεί την αποκατάσταση των ανισοτήτων και μένει να δούμε αν όντως θα παγιωθεί. Το 

ζήτημα της επεκτατικής ισότητας επανέρχεται ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης του δημόσιου 

χρέους. 

 

5. Κρίθηκε ότι η απομάκρυνση από την εργασία των γυναικών παρά τη θέλησή τους, λόγω 

πρόωρης συνταξιοδότησής τους, αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας των φύλων (Α.Π. 85/95, 

266/1999, 1785/2001). Εδώ, η νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων εναρμονίζεται με τη 

νομολογία των διοικητικών που δέχονται επίσης το ασύμβατο των διαφορετικών ορίων 

συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών με την ισότητα των φύλων.  

 

6. Το σημαντικότερο πρόβλημα για την πρόσβαση των γυναικών στην απασχόληση είναι η 

εγκυμοσύνη. Συχνά οι έγκυες απολύονται ή υφίστανται μονομερή βλαπτική μεταβολή των 

όρων εργασίας κατά την επάνοδό τους από την εγκυμοσύνη. Τα πολιτικά δικαστήρια με τις 

αποφάσεις τους προσπάθησαν να προστατεύσουν τις εγκύους και σε μεγάλο βαθμό το 

πέτυχαν. Το ελληνικό δίκαιο και τα ελληνικά δικαστήρια παρέχουν αυξημένη προστασία. Η 

απόλυση επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο που ερμηνεύεται αυστηρά από τον εθνικό δικαστή. Η 

νομολογία συνήγαγε, εξάλλου, ότι η καταγγελία της σχέσης εργασίας της εγκύου είναι 

απολύτως άκυρη, έστω και αν ο εργοδότης αγνοούσε την κατάσταση της εγκυμοσύνης κατά το 

χρόνο της απόλυσης (Α.Π. 245/2002). 

 



Η συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην ισότητα των φύλων 
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής Παρουσίασης 
  Παραδοτέο 5 

 

 

 
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου 

 

158 

7.Ο Α.Π., κατά την ερμηνεία διατάξεων για την εναλλακτική χορήγηση αδείας θηλασμού και 

φροντίδας τέκνου ως συνεχιζόμενης ισόχρονης άδειας με αποδοχές, προσπάθησε να απαλύνει 

την απαίτηση της συμφωνίας του εργοδότη, δεχόμενος ότι το δικαίωμα αυτό υπόκειται στον 

έλεγχο του άρθρου 281 ΑΚ (έλεγχος κατάχρησης δικαιώματος), όπως και όλες οι άλλες 

εκδηλώσεις του διευθυντικού δικαιώματος (Α.Π. 10/2010 Ολομ.). Η ερμηνεία αυτή του Α.Π. 

προσπαθεί να διορθώσει την απαίτηση της συμφωνίας του εργοδότη. Η τελευταία μπορεί να 

καταστήσει στην πράξη την εναλλακτική δυνατότητα ισόχρονης άδειας ανεφάρμοστη. 

 

8. Η απαγόρευση των διακρίσεων με βάση το φύλο αφορά και τις έμμεσες διακρίσεις. Η 

έμμεση διάκριση διαμορφώθηκε στο κοινοτικό δίκαιο. Δεν ενδιαφέρει αν τυπικώς τα κριτήρια 

δεν περιέχουν διάκριση. Αρκεί να οδηγούν σε διακρίσεις στην αγορά εργασίας. Η νομολογία 

δεν έχει ανιχνεύσει τέτοιες διακρίσεις. Αναφέρουμε ως σχεδόν μοναδικό παράδειγμα την 

ΕιρΑθ 774/1999 (ΕΕργΔ 59, 89) που ορθώς θεώρησε ως έμμεση διάκριση την πρόσληψη 

μόνο καθαριστριών με μειωμένη απασχόληση. Η παράλειψη των γυναικών από υψηλόβαθμες 

θέσεις με κριτήρια που οδηγούν κατ’ αποτέλεσμα στις προαγωγές είναι μια σημαντική μορφή 

έμμεσης διάκρισης και θεωρήθηκε ανεπίτρεπτη από τον Α.Π. (37/2004, απομάκρυνση εγκύου 

από τη θέση της προϊσταμένης). 

 

9. Η σεξουαλική παρενόχληση αντιμετωπίζεται ως διάκριση από το κοινοτικό δίκαιο (άρθρο 2 

Οδηγιών 2000/43 και 2000/78, πρβλ. και άρθρο 2 ν. 3304/05, ν. 38996/10). Πρόκειται για 

καινοτομία που εντάσσεται στην τάση για διεύρυνση των κριτηρίων απαγορευμένης 

διάκρισης. Η προσέγγιση της σεξουαλικής παρενόχλησης γινόταν κυρίως μέσω της 

αξιοπρέπειας του ατόμου παρά με βάση την ισότητα ανδρών και γυναικών. 
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10.4. Αξιολόγηση της νομολογίας του ΔΕΕ ως προς την ίση μεταχείριση 

ανδρών και γυναικών στο εργατικό δίκαιο 

 

Η συμβολή του ΔΕΕ στη διαμόρφωση του περιεχομένου της ισότητας φύλων, στην περιοχή 

του εργατικού δικαίου, ήταν αποφασιστική70. Με αφετηρία το πρωτογενές δίκαιο (άρθρο 141 

ΣυνθΕΚ) προχώρησε σε μια περαιτέρω διεύρυνση της εμβέλειας της αρχής. Εν ολίγοις, η 

παρέμβαση του κοινοτικού δικαστή ήταν ευεργετική κυρίως στη διάπλαση της έννοιας των 

έμμεσων διακρίσεων, στα θετικά μέτρα για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας, στο 

βάρος της απόδειξης, στην αποκατάσταση της ισότητας φύλων με την εξίσωση προς την 

ευνοϊκότερη ρύθμιση. Πολλές νομολογιακές λύσεις ενσωματώθηκαν στη συνέχεια στο 

κοινοτικό δίκαιο.  

 

Κατά πρώτο λόγο, το ΔΕΕ διαμόρφωσε την έννοια της έμμεσης διάκρισης κυρίως επ’ ευκαιρία 

της μερικής απασχόλησης (απόφαση Bilka). Ειδικότερα, όταν ένα μέτρο θίγει έναν πολύ 

μεγαλύτερο αριθμό γυναικών μισθωτών παρά ανδρών και δεν δικαιολογείται αντικειμενικά 

από παράγοντες ξένους προς κάθε διάκριση λόγω φύλου, συνιστά ανεπίτρεπτη έμμεση 

διάκριση. Πρόκειται για μια διεισδυτική παρέμβαση που επιχειρεί να ξεριζώσει τις κρυφές 

ανισότητες οι οποίες είναι και οι πιο δύσκολα ανιχνεύσιμες. Η νομολογιακή κατασκευή των 

έμμεσων διακρίσεων δημιούργησε έναν προστατευτικό κλοιό για τη μερική απασχόληση (βλ. 

ενδεικτικά, υπόθ. C-1/95, Gerster) και τις άλλες μορφές  ατυπικής απασχόλησης (εργασία 

μετά από κλήση, υποθ. C-313/02, Wippel). Το ΔΕΕ συμπλήρωσε τη νομολογία του με 

αποσαφήνιση των λόγων που δικαιολογούν την έμμεση διάκριση (αντικειμενικά 

αποδεδειγμένοι λόγοι οικονομικοί ή στόχοι εθνικής κοινωνικής πολιτικής, υποθ. Enderby C-

127/92, υπόθ. Lewark, C-457/93). 

 

Κατά δεύτερο λόγο, το ΔΕΕ προχώρησε σε μια σύνδεση της ισότητας των φύλων με την 

εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή (απόφ. 30 Απριλίου 1998, υπόθ. 

136/95, Thilbault). Συγκεκριμένα, το ΔΕΕ δέχθηκε την προστασία της εγκυμοσύνης ως 

δικαιολογημένη εξαίρεση από την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 

                                                           
70 Βλ. Σ. Γιαννακούρου, Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών κατά το κοινοτικό και ελληνικό εργατικό δίκαιο, 
2008, σελ. 80 επ. 
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γυναικών. Η οπτική αυτή απεδείχθη σε ορισμένες περιπτώσεις περιοριστική (υποθέσεις 

Larsson C-400/95 και Brown-Rentolil, C-394/96).  

 

Ωστόσο, παρατηρείται ότι βαθμηδόν το ΔΕΕ πέρασε σε μια άλλη αντίληψη, την ανάγκη μιας 

ισόρροπης κατανομής της ανατροφής των παιδιών ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες. Η 

άνιση κατανομή ανάμεσα στους γονείς της φροντίδας των παιδιών είναι βασική πηγή των 

ανισοτήτων και των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών. Το ΔΕΕ έχει αναγνωρίσει ότι η 

συμφιλίωση της επαγγελματικής ζωής με την οικογενειακή είναι η φυσική συνέπεια της 

ισότητας των φύλων (C-243/95 Kathleen Hill, σκέψη 42). Η εφαρμογή της ισότητας των φύλων 

έχει ως αναγκαίους όρους την ενίσχυση της θέσης της γυναίκας στην αγορά εργασίας, καθώς 

και την όλο και ευρύτερη εφαρμογή της μοιρασμένης ανατροφής των παιδιών.  

 

Ακόμη, εξαιρετικά γόνιμη απεδείχθη η ενασχόληση του Δικαστηρίου με την έννοια των θετικών 

μέτρων. Η σχετική νομολογία του ΔΕΚ, στην εξελικτική της πορεία, πέρασε, από την απόφαση 

Badeck (C-158/97) κι έκτοτε, σ’ ένα έλεγχο της αναλογικότητας των υιοθετούμενων θετικών 

μέτρων. Τα θετικά μέτρα δεν γίνονται άνευ ετέρου αποδεκτά. Ο δικαστής οφείλει να εκτιμήσει 

αν εμφανίζονται ως αναγκαία και πρόσφορα για να άρουν την ανισότητα στην πράξη ιδίως σε 

βάρος των γυναικών. Έτσι, ο χαρακτηρισμός ενός μέτρου ως θετικού οδηγεί στη δικαστική 

εκτίμηση της σκοπιμότητάς του. Ο σύγχρονος έλεγχος τήρησης της αρχής της ισότητας των 

φύλων εμβάλλει αναγκαστικά έναν αυξανόμενο έλεγχο της αιτιολογίας. Η δικαιολόγηση είναι 

εκείνη που αποτρέπει την καταδίκη μιας διάκρισης ως αθέμιτης. 

 

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου (C-366/99 Griesmar, 29.11.2001), τα θετικά μέτρα 

υπέρ των γυναικών, προκειμένου να εξασφαλιστεί εμπράκτως η πλήρης ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών στην εργασία, αφορούν σε μέτρα που βελτιώνουν την ικανότητα των 

γυναικών να ανταγωνίζονται τους άνδρες με αυτούς. Δηλαδή, το Δικαστήριο, σε συνέχεια της 

νομολογίας Kalanke (C-450/93), δίνοντας προτεραιότητα στην ισότητα ευκαιριών, δέχθηκε ότι 

θετικά μέτρα είναι εκείνα που επιτρέπουν στα θύματα-γυναίκες να ανταγωνιστούν επί ίσοις 

όροις τους άνδρες στην αγορά εργασίας. Η αντιστάθμιση εμποδίων που συναντούν οι 

γυναίκες στον εργασιακό τους βίο, δεν συνιστούν θετική δράση υπέρ των γυναικών. 

 



Η συλλογή νομολογίας ελληνικών δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της ΕΕ που αφορά στην ισότητα των φύλων 
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε μορφή Συνοπτικής Παρουσίασης 
  Παραδοτέο 5 
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Τέλος δημιουργική ήταν η ερμηνεία του όσον αφορά τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 

δικαστικής προστασίας. Το ΔΕΕ δέχθηκε ότι το βάρος απόδειξης μεταφέρεται, για να μη 

στερηθεί κάθε αποτελεσματικό μέσο για την υπεράσπιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών (απόφαση 27 Οκτ. 1993, C-127/92, Enderby). Το Δικαστήριο 

προχώρησε το συλλογισμό ως προς την κατανομή του βάρους απόδειξης. Στην ίδια τάξη 

ιδεών, το ΔΕΕ αποδέχθηκε την αποκαταστατική ισότητα με την έννοια της επέκτασης στο 

θύμα της διάκρισης της ευνοϊκής διάταξης, αντίληψη που επηρέασε και τα εθνικά δικαστήρια 

(ενδεικτικά Defrenne II) . Η εξίσωση προς την ευνοϊκότερη ρύθμιση καθιστά τη δικαστική 

προστασία λυσιτελή. 


