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Σαμαρτζή, για την παραγωγή φιλικού στα παιδιά υλικού, σύμφωνου με τα ενδιαφέροντα 
και τα σύγχρονα ερεθίσματα των ηλικιών στις οποίες απευθύνεται, με στόχο να ευαι-
σθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τις μαθήτριες και τους μαθητές της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε σχέση με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών που μετακινούνται. 
Περαιτέρω, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη UNICEF προγραμματίζεται η δημιουργία 
διαδραστικού εργαλείου στην ιστοσελίδα www.0-18.gr, το οποίο θα συνδέει καθημερινές 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών σε κίνηση με οδηγίες για την αντιμετώπι-
ση των προβλημάτων αυτών και με συγκεκριμένες και πρακτικές πληροφορίες για τα 
ζητήματα που τα απασχολούν.

6. Ίση μεταχείριση 

Εισαγωγή

Με μία σειρά νομοθετημάτων104 σε διάστημα μίας δεκαετίας, η ελληνική κυβέρνηση 
ενσωμάτωσε ενωσιακή νομοθεσία για τον σεβασμό, την προώθηση και την προαγωγή 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης: την Οδηγία 2000/43/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως της φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, 
την Οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση και την εργασία, την Οδηγία 2002/73/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχό-
ληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας και την 
Οδηγία 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων

 Νομοθετήματα του 2016 και του 2010 κατέστησαν τον Συνήγορο του Πολίτη105 
τον αρμόδιο φορέα εποπτείας και προώθησης της εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης 
στην εθνική έννομη τάξη. Πρόκειται για αντικείμενο που επέκτεινε το μέχρι τώρα θε-
σμικό έργο του Συνηγόρου, ο οποίος ήδη από το 2005 είχε ορισθεί φορέας για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών 
ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και στη 
συνέχεια106 φορέας για την ίση μεταχείριση των φύλων στον τομέα της εργασίας και 
της απασχόλησης. 

Με το νομοθέτημα του 2016,107 ωστόσο, πέρα από τη διεύρυνση της αρμοδιότητας 
του Συνηγόρου στον ιδιωτικό τομέα108, ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη 
και η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία109 για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
εντός της ΕΕ. Το θεσμικό αυτό πλαίσιο απηχεί τη στόχευση και τις προσπάθειες για 
την εξάλειψη των ανισοτήτων και την απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών στον ευρωπαϊκό χώρο και στην εθνική μας νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό 

104	 Ν.	3304/2005,	3488/2006,	3896/2010,	4443/2016.
105	 Με	τον	Ν.	4443/2016	σε	συνδυασμό	με	τον	Ν.	3896/2010.
106	 Ν.	3488/2006	και	Ν.	3896/2010.
107	 Ν.	4443/2016.
108	 Οδηγίες	2000/78/ΕΚ,	2000/43/ΕΚ.
109	 Οδηγία	2014/54/ΕΚ.
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προβλέπουν και οι τρεις την ανάθεση της παρακολούθησης και προώθησης του αντι-
κειμένου τους σε εθνικό φορέα με εχέγγυα λειτουργικής ανεξαρτησίας. 

Με τις ρυθμίσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου110 συστηματοποιούνται για 
πρώτη φορά σε μεγάλο βαθμό όλες οι σχετικές διατάξεις και ο Συνήγορος αποκτά μια 
εφ’ όλης της ύλης λειτουργία σε όλα τα θέματα της ίσης μεταχείρισης, εκεί που προη-
γουμένως υπήρχε θεματική διάσπαση και επιμερισμός αρμοδιοτήτων111. Προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις υψηλές και αυξημένες απαιτήσεις του ρόλου αυτού, ο Συνήγορος 
ανέθεσε το οικείο αντικείμενο σε διακριτό θεματικό κύκλο δραστηριότητας της Αρχής, 
επιλογή η οποία εναρμονίζεται με τα κοινά πρότυπα που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των εθνικών φορέων προώθησης της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης.112 

Η οργανωτική αυτή αλλαγή πρακτικά σήμανε τη συστηματοποίηση και περαιτέρω 
αξιοποίηση της εσωτερικής κατανομής της ύλης των αναφορών του Συνηγόρου, αλλά 
και τη συνολική εποπτεία θεμάτων που ευθέως ή εμμέσως συνδέονται με διακρίσεις. 
Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν τα εργαλεία που παρέχει ο νόμος για την προστασία των 
προσώπων που υφίστανται διάκριση στην παρέμβαση του Συνηγόρου (παράσταση σε 
εργατικές διαφορές, εισήγηση προστίμου στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας [ΣΕΠΕ], 
αντιστροφή βάρους απόδειξης, γενικότερες παρεμβάσεις στο πλαίσιο προώθησης της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης), προκειμένου να καταστεί όσο το δυνατόν αποτελεσματι-
κότερη η παρέμβασή του.

Διακριτά αλλά και ενίοτε συνδυαζόμενα με τον χειρισμό ατομικών υποθέσεων, ο Συ-
νήγορος ασκεί δράσεις για την προαγωγή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στοχεύοντας 
στην ενημέρωση του κοινού και την επικοινωνία με κοινωνικούς εταίρους και κρατικούς 
φορείς, με σκοπό τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την καταπολέμηση 
στερεοτυπικών αντιλήψεων που οδηγούν σε παραβιάσεις της αρχής της ίσης μεταχεί-
ρισης. Σημαντική στην προσπάθεια αυτή είναι η συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό δίκτυο 
των εθνικών φορέων για την ίση μεταχείριση (Equinet), όπου, μέσα από την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών, κοινών προβληματισμών και προκλήσεων σε ζητήματα ερμηνείας 
κι εφαρμογής του νομικού πλαισίου για τις διακρίσεις, ο Συνήγορος παρακολουθεί και 
συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις που επέρχονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα αναφερθούν ενδεικτικά παραδείγματα της δράσης 
του Συνηγόρου σε θέματα διακρίσεων, που αναδεικνύουν το έργο του ως φορέα της 
ίσης μεταχείρισης, τα θεσμικά εργαλεία που χρησιμοποιεί και τα αποτελέσματα τη δράσης 
του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα νέα εργαλεία και τις νέες έννοιες που εισήχθησαν με 
τον Ν. 4443/2016. Επιδίωξη είναι να αναδειχθεί αυτό το νέο πεδίο παρέμβασης και 
ιδίως να αποτυπωθεί η μέχρι τώρα εφαρμογή του από την Αρχή.

6.1. Διακρίσεις στην απασχόληση και την εργασία: Ή ενεργή 
παρουσία του Συνηγόρου στις εργατικές διαφορές 

110	 Ν.	4443/2016	σε	συνδυασμό	με	τον	Ν.	3896/2010	για	την	ίση	μεταχείριση	μεταξύ	ανδρών	και	
γυναικών.

111	 βλ.	Ν.	3304/2005	για	τις	αρμοδιότητες	Συνηγόρου,	Σώματος	Επιθεώρησης	Εργασίας	(ΣΕΠΕ)	και	
Επιτροπής	Ίσης	Μεταχείρισης	του	Υπουργείου	Δικαιοσύνης.

112	 Βλ.	Γενική	Σύσταση	αριθ.	2	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	(ECRI	General	Policy	Recommendation	No	
2).
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Όπως έχει διαπιστώσει και στο παρελθόν η Αρχή,113 οι υποθέσεις που αφορούν δια-
κρίσεις λόγω φύλου συνδέονται με στερεοτυπικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις που 
ενίοτε ενέχουν δομικό χαρακτήρα, εμφανίζονται δε τακτικά τόσο στον δημόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα. Στις υποθέσεις που αφορούν τον τελευταίο, ο Συνήγορος έχει 
απευθείας ενεργό ρόλο στην εξωδικαστική επίλυση που προβλέπεται από τις διατάξεις 
του εργατικού δικαίου. Ειδικότερα, όταν μια εργατική διαφορά έρχεται ενώπιον του ΣΕΠΕ 
και ενδέχεται να αφορά παραβίαση της νομοθεσίας για τις διακρίσεις, το ΣΕΠΕ οφείλει 
να ενημερώσει τον Συνήγορο και να συνεργαστεί μαζί του κοινοποιώντας τις ενέργειές 
του. Ο Συνήγορος, από τη δική του πλευρά, έχει αρμοδιότητα να προβεί σε ιδία έρευνα 
και διαμόρφωση του τελικού πορίσματος επί της καταγγελίας. Η παραπάνω συνεργασία 
αποτελεί πλέον μια καλά δοκιμασμένη πρακτική στις υποθέσεις διακρίσεων λόγω φύλου 
μεταξύ Συνηγόρου και ΣΕΠΕ, καθώς προβλεπόταν ήδη από τον Ν. 3488/2006 και στη 
συνέχεια από τον Ν. 3896/2010, και ενεργοποιείται πλέον συστηματικά από τις κατά 
τόπους αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας. Σημαντικό ρόλο στην εδραίωση αυτής της 
συνεργασίας έπαιξε η επιλογή του Συνηγόρου να παρίσταται με εκπρόσωπό του -όπου 
αυτό είναι εφικτό- στην επίλυση εργατικών διαφορών που αφορούν το αντικείμενο των 
διακρίσεων για όλους τους λόγους διάκρισης. Στις διαφορές αυτές η παρουσία της Αρχής 
με τα εχέγγυα κύρους και ανεξαρτησίας που διαθέτει λειτουργεί θετικά τόσο για τους 
εργαζόμενους, ώστε να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς, όσο και για τον εργοδότη, 
ώστε να κατανοήσει ευχερέστερα το περιεχόμενο των διατάξεων που συνεπάγονται 
παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας στο πεδίο των διακρίσεων.

Βεβαίως, ο συμβιβασμός των δύο μερών είναι ένας από τους τρόπους επίλυσης 
των εργατικών διαφορών, ο οποίος δεν επιτυγχάνεται σε όλες τις περιπτώσεις. Στις 
περιπτώσεις αυτές, εάν το ΣΕΠΕ έπειτα από εισήγηση του Συνηγόρου διαπιστώσει 
παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβάλει πρόστιμο. 
Επιπλέον, όπως διευκρινίζει ρητά πλέον ο Ν. 4443/2016, εάν ο Συνήγορος προβεί 
σε ιδία έρευνα και συντάξει πόρισμα, το ΣΕΠΕ δεν μπορεί να απόσχει από το διατακτικό 
του πορίσματος παρά μόνο με παράθεση πλήρους και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη διεξαγωγή έρευνας που οδηγεί στη σύνταξη πορίσματος 
ο Συνήγορος αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, όπως είναι η συλλογή στοιχείων και 
από τις δύο πλευρές, η λήψη μαρτυρικών καταθέσεων και, σε περίπτωση δημιουργίας 
αρχής απόδειξης, η αντιστροφή του βάρους απόδειξης στον εργοδότη. 

6.1.1. Σεξουαλική παρενόχληση

Εργαζόμενη υπάλληλος σε επιχείρηση προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας για να 
καταγγείλει το γεγονός ότι, δέκα μέρες μετά την πρόσληψή της, ο εργοδότης της προέβη 
σε άσεμνη χειρονομία σε βάρος της. Μετά το ως άνω περιστατικό, η εργαζόμενη δήλωσε 
στον εργοδότη ότι, λόγω αυτής της απρεπούς συμπεριφοράς, δεν μπορούσε να συνεχίσει 
να εργάζεται στην επιχείρηση, οπότε και ο εργοδότης κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας 
της. Η εργαζόμενη προσέφυγε στο ΣΕΠΕ καταγγέλλοντας σεξουαλική παρενόχληση. Στη 
συνάντηση ενώπιον της Επιθεώρησης, όπου παρέστη και εκπρόσωπος του Συνηγόρου 
του Πολίτη, ο εργοδότης ομολόγησε ότι έκανε την άσεμνη χειρονομία στην εργαζόμενη 
υπογραμμίζοντας ότι δεν σκόπευε να την παρενοχλήσει σεξουαλικά, αλλά η πράξη του είχε 
ως στόχο την ενθάρρυνσή της στη νέα της εργασία. Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε 

113	 Βλ.	Ετήσια	Έκθεση	του	Συνηγόρου	του	Πολίτη	2017,	σελ.	203	επ.
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πόρισμα και κατέληξε ότι η ενέργεια του εργοδότη ήταν σαφής σεξουαλική παρενόχληση 
έναντι της εργαζόμενης και εισηγήθηκε πρόστιμο στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, 
το οποίο επιβλήθηκε στην επιχείρηση114.

6.1.2. Μονομερής δήλωση εργοδότη περί οικειοθελούς αποχώρησης 
εγκύου εργαζόμενης 

Εργαζόμενη απασχολούνταν σε επιχείρηση από το 2016.115 Τον Μάρτιο του 2017 
γέννησε και έλαβε όλες τις εκ του νόμου προβλεπόμενες άδειες. Πριν ακόμη λήξει η 
εξάμηνη άδεια προστασίας μητρότητας, η εργαζόμενη έμεινε εκ νέου έγκυος και ενημέ-
ρωσε για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της την επιχείρηση. Εν τω μεταξύ τα υποκαταστήματα 
της επιχείρησης έκλεισαν. Μετά το πέρας της εξάμηνης άδειας προστασίας μητρότητας, 
η εργαζόμενη χρειάστηκε να λάβει αναρρωτική άδεια λόγω προβλημάτων υγείας, αλλά 
η εργοδότρια επιχείρηση αρνήθηκε να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα και η εργαζόμενη 
προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας. Κατά την τριμερή συνάντηση που έλαβε χώρα 
παρουσία εκπροσώπου του Συνηγόρου, ο εργοδότης δήλωσε ότι η επιχείρηση δεν 
διατηρούσε πλέον κανένα υποκατάστημα, συνεπώς αδυνατούσε να απασχολήσει την 
προσφεύγουσα, καθώς επίσης και ότι είχε ενημερώσει την εργαζόμενη με εξώδικη 
δήλωση ότι θεωρεί την απουσία της από τη θέση εργασίας ως οικειοθελή αποχώρηση 
εκ μέρους της. Η εργαζόμενη είχε απαντήσει με άλλη εξώδικη δήλωση, απευθυνόμενη 
προς την επιχείρηση, ότι ουδέποτε αποχώρησε οικειοθελώς από τη θέση εργασίας της. 
Τέλος, ο εκπρόσωπος της επιχείρησης δήλωσε ότι η εταιρεία επρόκειτο να μπει σε κα-
θεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Ο Συνήγορος κάλεσε την εργοδότρια επιχείρηση –εφόσον 
δεν υπήρχε δυνατότητα απασχόλησης της εργαζόμενης– να καταγγείλει τη σύμβαση 
εργασίας της για σπουδαίο λόγο τηρώντας τις διατυπώσεις του νόμου. 

Ο Συνήγορος κατέληξε στη διαπίστωση ότι ουδέποτε έλαβε χώρα οικειοθελής αποχώ-
ρηση εκ μέρους της εργαζόμενης και ότι η μη αποδοχή των υπηρεσιών της απαγορεύεται 
εκ του νόμου. Σε συνέχεια αυτής της διαπίστωσης, εισηγήθηκε την επιβολή διοικητικών 
κυρώσεων σε βάρος της επιχείρησης. Η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας έχει ήδη κινήσει 
τις σχετικές διαδικασίες. 

6.2. Ή απαγόρευση διακρίσεων στο πεδίο παροχής αγαθών και 
υπηρεσιών

Αντικείμενο της ευρωπαϊκής Οδηγίας116 αποτελεί η διασφάλιση της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. Σύμφωνα με το προοίμιο 
της Οδηγίας, ο στόχος αυτός είναι πολύ σημαντικός για την ΕΕ, «καθώς οι διακρίσεις 
λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής μπορούν να υπονομεύσουν την επίτευξη των 
στόχων της συνθήκης ΕΚ, ειδικότερα δε την επίτευξη υψηλού επιπέδου απασχόλησης 
και κοινωνικής προστασίας, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής, 
την οικονομική και κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Μπορούν επίσης να υπονομεύ-
σουν το στόχο ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως χώρου ελευθερίας, ασφάλειας 

114	 ΦΥ	248315/2018.
115	 ΦΥ	240514/2018.
116	 Οδηγία	2000/43/ΕΚ.
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και δικαιοσύνης». Όπως συμβαίνει και με την Οδηγία 2000/78/ΕΚ, οι δεσμεύσεις που 
εξαγγέλλουν οι ρυθμίσεις της πηγάζουν από μια θεμελιώδη αντίληψη περί της ισότητας 
όλων ενώπιον του νόμου, όπως αποτυπώνεται σε σημαντικά διεθνή νομικά κείμενα117. 
Στο πλαίσιο αυτό παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας σε όσους υφίστανται διάκριση 
εκ του λόγου αυτού με άλλη Οδηγία118 όσον αφορά την πρόσβαση στις δικαστικές ή 
διοικητικές διαδικασίες για την προστασία των δικαιωμάτων τους και την αντιστροφή 
του βάρους απόδειξης σε ζητήματα διακρίσεων στην απασχόληση και την εργασία. 
Ταυτόχρονα, όμως, το πεδίο εφαρμογής της προστασίας που εγκαθιδρύει επεκτείνεται 
πέραν του τομέα της απασχόλησης και της εργασίας και περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστικούς φορείς, την κοινωνική ασφάλεια και τις κοινωνικές παροχές και την 
παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Κατά την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη με 
τον Ν. 4443/2016, ο νομοθέτης επέκτεινε ρητά την προστασία αυτή και στο πεδίο των 
φορολογικών ελαφρύνσεων, εισήγαγε δε επιπρόσθετα το χρώμα, την εθνική καταγωγή 
και τις γενεαλογικές καταβολές στους λόγους για τους οποίους απαγορεύονται οι δια-
κρίσεις για τα χαρακτηριστικά αυτά. 

6.2.1. Μεροληπτική αντιμετώπιση και εντέλει διάκριση αντιμετωπίζεται 
σε αναφορά σχετικά με την απαγόρευση πρόσβασης σε οργανωμένη 
δημοτική παραλία (στη Λέσβο) σε υπηκόους τρίτων χωρών αιτούντων 
άσυλο στη χώρα μας 

Συγκεκριμένα, στην είσοδο της παραλίας, για την οποία προβλέπεται η καταβολή αντιτίμου, 
είχε αναρτηθεί ανακοίνωση σε τρεΙς γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, αραβικά) με το ακόλου-
θο περιεχόμενο: «Entry to nationals of non–Schengen countries is only permitted with a 
passport».119 Επίσης, δεν επιτράπηκε η είσοδος στην παραλία σε υπήκοο Συρίας, επειδή 
δεν διέθετε άδεια παραμονής στη χώρα αλλά δελτίο αιτούντος διεθνούς προστασίας.

Η Αρχή παρενέβη εγγράφως προς τη δημοτική επιχείρηση που διαχειρίζεται την πα-
ραλία επισημαίνοντας την απαγόρευση διακρίσεων λόγω χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής 
καταγωγής που θέτει ο Ν. 4443/2016 στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, καθώς και ότι 
οποιαδήποτε εξαίρεση από τον κανόνα αυτό η οποία στηρίζεται στη διαφορετική ιθαγένεια 
θα πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη. Επιπλέον, επεσήμανε την αντιστροφή του βάρους 
απόδειξης που εισάγει ο νόμος, αλλά και τις κυρώσεις που επισύρει για την παραβίαση 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης για τους παραπάνω λόγους κατά την παροχή αγαθών και 
υπηρεσιών στο κοινό. Παράλληλα, κάλεσε την επιχείρηση να παρουσιάσει τις απόψεις και 
ενέργειές της για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στη δημοτική παραλία 
χωρίς προϋποθέσεις που ενδεχομένως παραπέμπουν σε διακρίσεις λόγω χρώματος, 
εθνικής, εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής. Αναμένεται η ανταπόκριση της επιχείρησης.

117	 Η	Οικουμενική	Διακήρυξη	των	Δικαιωμάτων	του	Ανθρώπου,	η	Ευρωπαϊκή	Σύμβαση	για	τα	Δικαι-
ώματα	του	Ανθρώπου,	τα	Σύμφωνα	του	ΟΗΕ	για	τα	ατομικά	και	πολιτικά	δικαιώματα	κ.ά.

118	 Οδηγία	2000/78/ΕΚ.
119	 ΦΥ	246083/2018	και	246084/2018.
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6.3. Νέες έννοιες διακρίσεων στον Ν. 4443/2016 

6.3.1. Ή πολλαπλή διάκριση 

Ο Ν. 4443/2016 εισήγαγε την πολλαπλή διάκριση στις έννοιες των διακρίσεων ορίζο-
ντάς την ως οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμό ή περιορισμό σε βάρος προσώπου που 
βασίζεται σε περισσότερους από έναν από τους λόγους διάκρισης (φύλο, εθνική καταγωγή, 
θρησκευτικές πεποιθήσεις κ.λπ.). Πρόκειται για τις περιπτώσεις όπου μια ρύθμιση, πρακτική 
ή ενέργεια μπορεί να συνιστά ταυτόχρονα παραβίαση της νομοθεσίας των διακρίσεων σε 
περισσότερα από ένα πεδία. Αν και ο νόμος δεν αντιμετωπίζει την πολλαπλή διάκριση ως 
επιβαρυντική περίσταση με αντίστοιχες κυρώσεις, η υιοθέτηση της έννοιας αυτής σημα-
τοδοτεί την ανάγκη εγρήγορσης του φορέα ίσης μεταχείρισης, ώστε να εκτιμά αναλόγως 
το πεδίο στο οποίο εμφανίζονται οι διακρίσεις και να προσαρμόζει τη δράση του για την 
καταπολέμησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνήγορος έχει ανιχνεύσει επανειλημμένα περι-
πτώσεις όπου υφίσταται αυτή η πολλαπλή παραβίαση προστατευόμενων χαρακτηριστικών, 
κυρίως κατά την πρόσβαση στην εργασία και ιδίως στο στάδιο δημοσίευσης προκηρύξεων 
ή προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη εργασίας.

6.3.1.1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 
πτυχιούχου ψυχολόγου ορφανοτροφείου. Ειδικότερα, στα απαιτούμενα 
προσόντα προβλεπόταν, μεταξύ άλλων, ότι οι υποψήφιοι έπρεπε να 
είναι θηλυκού γένους και ηλικίας από 25-40 ετών. 

Ο Συνήγορος επισήμανε στο ΔΣ του φορέα ότι με τα ως άνω καθοριζόμενα προσόντα 
των υποψηφίων εισάγεται άμεση διάκριση λόγω φύλου και λόγω ηλικίας, κατά ευθεία 
παρέκκλιση σχετικών διατάξεων120, καθώς η εισαγωγή των επίμαχων χαρακτηριστικών 
ως προϋποθέσεων για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης εργασίας δεν φαινόταν, 
κατ‘ αρχήν, να δικαιολογείται ειδικώς από τη φύση και τις ειδικές απαιτήσεις των καθηκό-
ντων της θέσης. Ζήτησε δε την απόσυρση της εν λόγω πρόσκλησης και την επανάληψη 
της διαδικασίας χωρίς μνεία των χαρακτηριστικών εκείνων (φύλου, ηλικίας) που όχι 
μόνον αντιβαίνουν στη νομοθεσία για την ίση μεταχείριση και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, αλλά εν γένει υπονομεύουν την προσπάθεια διαμόρφωσης μιας κοινής 
αντίληψης που αντιστρατεύεται στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Το ΔΣ του φορέα, ανταποκρινόμενο στην πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, απο-
φάσισε την ακύρωση της επίμαχης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προέβη 
στην έκδοση νέας πρόσκλησης έχοντας απαλείψει τα κριτήρια που θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ότι εισάγουν διάκριση στη βάση των προστατευόμενων χαρακτηριστικών 
των Ν. 3896/2010 και 4443/2016.121 

6.3.2. Ή διάκριση λόγω σχέσης με πρόσωπο που φέρει 
προστατευόμενο χαρακτηριστικό

120	 	Των	διατάξεων	των	άρθρ.	2	και	3	του	Ν.	3896/2010	και	του	άρθρ.	2	παρ.	1	του	Ν.	4443/2016.
121	 	ΦΥ	235196/2018.
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Σημαντική διεύρυνση στον εννοιολογικό χάρτη των διακρίσεων αποτέλεσε η προσθήκη 
της έννοιας διάκρισης λόγω σχέσης στον Ν. 4443/2016. Ειδικότερα, ως διάκριση λόγω 
σχέσης νοείται η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση ενός προσώπου λόγω της στενής του 
σχέσης με πρόσωπο ή πρόσωπα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά φυλής, χρώματος, 
εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής 
κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Με 
τη διεύρυνση αυτή αποτυπώνεται πλέον και νομοθετικά στη χώρα μας η νομολογιακή 
παραδοχή122 ότι η προστασία κατά των διακρίσεων ενεργοποιείται και όταν το προστα-
τευόμενο χαρακτηριστικό δεν απαντάται στο πρόσωπο του θύματος της διάκρισης, αλλά 
στο πρόσωπο τρίτου προσώπου με το οποίο συνδέεται στενά. Η ρητή αυτή πρόβλεψη 
στον Ν. 4443/2016 είχε σημαντικό αντίκτυπο και στον χειρισμό συναφών υποθέσεων 
από τον Συνήγορο του Πολίτη, καθώς με βάση τη γενική του αρμοδιότητα όλα τα αιτήματα 
εργαζομένων στον δημόσιο τομέα για απόσπαση, μετάθεση ή διευκόλυνση ωραρίου 
λόγω φροντίδας οικείων προσώπων με αναπηρία αντιμετωπίζονταν ως υπηρεσιακή 
κατάσταση και δεν μπορούσαν να εξετασθούν από την Αρχή. Με την προσθήκη όμως 
της διάκρισης λόγω σχέσης υπάγονται πλέον στην κατ’ εξαίρεση διαμεσολαβητική αρ-
μοδιότητα του Συνηγόρου ως φορέα ίσης μεταχείρισης. 

6.3.2.1 Αναφορά εκπαιδευτικού που αιτήθηκε την ανανέωση της 
απόσπασής του, την οποία είχε ζητήσει προκειμένου να παρέχει την 
κατάλληλη και εξειδικευμένη φροντίδα στο τέκνο του που έπασχε 
από χρόνια πάθηση

Ο Συνήγορος υπεισήλθε στη διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς το αίτημα είχε αρχικώς 
απορριφθεί λόγω ελλιπούς μοριοδότησης, και ζήτησε να επανεξετασθεί το αίτημα, με το 
σκεπτικό ότι η μη αποδοχή του θα μπορούσε να θέσει τον εκπαιδευτικό σε μειονεκτική 
θέση λόγω της στενής του σχέσης με μέλος της οικογένειάς του που αντιμετωπίζει χρόνια 
πάθηση έναντι άλλων συναδέλφων του που δεν βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση και 
φέρουν κατά τα λοιπά τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά. Επεσήμανε δε ότι η διαπίστωση των 
παραπάνω μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο της προβλεπόμενης κατ’ εξαίρεση εξέτασης 
αιτημάτων. Το αίτημα του υπαλλήλου έγινε τελικώς δεκτό.123

6.3.3. Ή κοινωνική κατάσταση 

O ενωσιακός νομοθέτης θέλησε να κατοχυρώσει την αρχή της ίσης μεταχείρισης οπωσ-
δήποτε για ορισμένα πεδία διακρίσεων (φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, αναπηρία, 
θρησκευτικές πεποιθήσεις), δίνοντας όμως την ευχέρεια στον εθνικό νομοθέτη να ορίσει 
την απαγόρευση των διακρίσεων και για άλλα πεδία διάκρισης, εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 
Στην ελληνική έννομη τάξη, πέραν των βασικών πεδίων διάκρισης που περιλαμβάνει η 

122	 	Υπόθεση	C-303/06,	απόφαση	Coleman.
123	 ΦΥ	248211/2018.
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Οδηγία 2000/78, συμπεριλήφθηκαν, μεταξύ άλλων, η οικογενειακή και η κοινωνική 
κατάσταση. Η οικογενειακή κατάσταση αντικατοπτρίζει τη συνταγματική προστασία της 
οικογένειας (άρθρ. 21 του Συντάγματος) σε όλες τις σύγχρονες πλέον μορφές της (βλ. 
σύμφωνο συμβίωσης), ενώ η κοινωνική κατάσταση είναι επί της ουσίας μια ανοικτή 
έννοια, το περιεχόμενο της οποίας καλείται να εξειδικεύσει κυρίως ο εφαρμοστής του 
δικαίου, δηλαδή ο εθνικός φορέας για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, 
δηλαδή ο Συνήγορος του Πολίτη. 

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Ν. 4443/2016, «ως λόγος διάκρισης 
προβλέπεται η κοινωνική κατάσταση, ως αποτέλεσμα τυχόν κοινωνικού στιγματισμού 
ενός προσώπου λόγω της διακριτότητάς του ως μέλους ενός ιδιαίτερου κοινωνικού 
υποσυνόλου, επί παραδείγματι σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να ευρίσκονται πρώην 
χρήστες ουσιών ή πρώην φυλακισμένοι. Στο σημείο αυτό αξίζει να διευκρινισθεί ότι 
ιδιαίτερο κοινωνικό υποσύνολο συνιστά μια ομάδα προσώπων που συνδέονται με ένα 
κοινό χαρακτηριστικό, το οποίο είναι συχνά έμφυτο, αναλλοίωτο ή θεμελιώδες για την 
ταυτότητα, τη συνείδηση ή την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μελών της…».

6.3.3.1. Ο Συνήγορος επικαλείται την «κοινωνική κατάσταση» 
ως συνθήκη αποκλεισμού που παραβιάζει τη νομοθεσία για την 
απαγόρευση των διακρίσεων και παρεμβαίνει προς τον ΟΑΕΔ για τη 
μη εγγραφή στα μητρώα ανέργων προσώπων που δεν διαθέτουν μόνιμη 
κατοικία (πρόσφυγες, αιτούντες πολιτικό άσυλο, γυναίκες θύματα 
ενδοοικογενειακής ή σεξουαλικής βίας, άστεγοι ή/και προσωρινά 
φιλοξενούμενοι)
 Ειδικότερα, οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ αρνούνταν να παραλάβουν σχετικά αιτήματα και να 
εγγράψουν στα μητρώα ανέργων πρόσωπα τα οποία δεν αποδείκνυαν ότι είναι κύριοι 
ή μισθωτές κατοικίας και απαιτούσαν από τους αιτούντες την προσκόμιση εγγράφων, 
όπως λογαριασμών ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνη-
τικού μίσθωσης κατοικίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ. Η δήλωση κατοικίας του 
αιτούντος ήταν αναγκαία, προκειμένου να αναζητηθεί η κατά τόπον αρμόδια υπηρεσία 
για την εξυπηρέτησή του, καθώς η εγγραφή στα μητρώα ανέργων πραγματοποιείται μόνο 
στο κατάστημα του ΟΑΕΔ της περιοχής κατοικίας του ανέργου και χωρίς αυτήν δεν είναι 
δυνατή η πρόσβασή του στις συνδεόμενες με την ιδιότητα αυτή παροχές.

Ο Συνήγορος επισήμανε ότι είναι ιδιαιτέρως επαχθές να αποκλείονται από την εγ-
γραφή στα οικεία μητρώα ανέργων άτομα τα οποία, εξαιτίας της ειδικής κατάστασής 
που αντιμετωπίζουν (π.χ. θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 
αιτούντες άσυλο, άτομα χωρίς ατομική κατοικία, άστεγοι), χρήζουν κατά τεκμήριο ειδικής 
ή αυξημένης προστασίας. Επιπλέον, τόνισε ότι ο αποκλεισμός των ατόμων αυτών από 
την εγγραφή στα μητρώα ανέργων ενδεχομένως να δημιουργεί και ζήτημα πολλαπλών 
διακρίσεων, καθώς συνυπάρχουν στο πρόσωπό τους περισσότερα προστατευόμενα 
χαρακτηριστικά (φύλο και κοινωνική κατάσταση σε γυναίκες θύματα βίας, εθνική κατα-
γωγή και κοινωνική κατάσταση σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, πρόσωπα δηλαδή 
που στερούνται στέγης ή φιλοξενούνται προσωρινά σε δομές φιλοξενίας ή τρίτους). 
Αντιπρότεινε την προσκόμιση σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης (για όσους φιλοξενούνται 
προσωρινά σε δομές ή τρίτους) και τη συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα 
ΚΕΠ της περιοχής (για όσους δεν έχουν στέγη). 
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Η παρέμβαση του Συνηγόρου υπήρξε επιτυχής, καθώς η διοίκηση του ΟΑΕΔ έδωσε 
οδηγίες στις υπηρεσίες του να κάνουν δεκτά τα αιτήματα για εγγραφή στο μητρώο ανέργων, 
αποδεχόμενες δικαιολογητικά που είναι στην κατεύθυνση των προτάσεων του Συνηγόρου.124

6.3.4. Ή πρόβλεψη για τις εύλογες προσαρμογές του εργοδότη σε 
περίπτωση αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης 

Στις διατάξεις του Ν. 4443/2016 προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη να λάβει 
μέτρα εύλογων προσαρμογών, δηλαδή να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ανάλογα με τις 
ανάγκες που παρουσιάζονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, ώστε ο/η εργαζόμενος/η 
με αναπηρία να μπορεί να έχει πρόσβαση σε θέση εργασίας, να ασκεί ή να προάγεται στο 
επάγγελμά του/της, ή προκειμένου να του παρέχεται εκπαίδευση, αρκεί τα μέτρα αυτά 
να μη συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. Η επιβάρυνση δεν είναι 
δυσανάλογη όταν αντισταθμίζεται επαρκώς με μέτρα λαμβανόμενα στο πλαίσιο της πολι-
τικής ενός κράτους μέλους υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πρόκειται για ρύθμιση 
προσανατολισμένη στην κατεύθυνση επίτευξης συνθηκών πραγματικής ισότητας, για την 
οποία είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη το προστατευόμενο χαρακτηριστικό, δηλαδή η 
αναπηρία ή η χρόνια πάθηση, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει γενικώς για την απαγόρευση 
διακρίσεων για όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά (φύλο, εθνική καταγωγή κ.λπ.), όπου 
η αρχή της ίσης μεταχείρισης επιτάσσει να μη λαμβάνονται υπόψη. Η θεώρηση αυτή και 
αντίστοιχα η πρόβλεψη για τις εύλογες προσαρμογές ανταποκρίνονται στο κοινωνικό 
μοντέλο της έννοιας της αναπηρίας, το οποίο προϋποθέτει τη συνεκτίμηση των παραγό-
ντων που αλληλεπιδρούν με την πάθηση του/της εργαζόμενου/ης μέσα στο περιβάλλον 
εργασίας και τον/την εμποδίζουν να συμμετέχει ισότιμα στην εργασία. Να σημειωθεί ότι η 
υποχρέωση του εργοδότη για εύλογες προσαρμογές σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται 
την υποχρέωσή του να προσλάβει, να προαγάγει ή να διατηρήσει στη θέση απασχόλησης 
άτομο που δεν είναι κατάλληλο, ικανό και πρόθυμο να εκτελεί τα βασικά καθήκοντα της 
εν λόγω θέσης, παρά μόνο την υποχρέωση να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να είναι 
δυνατή η παροχή εργασίας από τον εργαζόμενο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση. Η υπο-
χρέωση αυτή, μάλιστα, τίθεται υπό την προϋπόθεση της μη συνδρομής ανυπέρβλητου 
κόστους, το οποίο, εφόσον το επικαλεστεί ο εργοδότης, καλείται να το αιτιολογήσει. 

6.3.4.1. Εργαζόμενη που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας και 
απολύθηκε από μεγάλη εταιρεία125 

Η εργαζόμενη απασχολείτο στην εταιρεία επί σειρά ετών, όταν διαγνώστηκε η πάθησή 
της, την οποία γνωστοποίησε στην εταιρεία. Η εταιρεία ισχυρίσθηκε ότι ο λόγος από-
λυσης ήταν η ανεπάρκεια της εργαζόμενης κατά την άσκηση των καθηκόντων της τα 
τελευταία χρόνια κι επικαλέσθηκε τις εκθέσεις αξιολόγησής της, καθώς και ότι, παρά 
την ανεπάρκεια αυτή, επέδειξε ευαισθησία και επιφύλαξε ευμενή μεταχείριση στην ερ-
γαζόμενη διατηρώντας τη στην εργασία δεδομένης της πάθησής της. 

Ο Συνήγορος κατέληξε σε εισήγηση για επιβολή προστίμου διαπιστώνοντας ότι από την 
εκτίμηση των στοιχείων του φακέλου δεν προέκυψε πως η εταιρεία έλαβε συγκεκριμένα 

124	 ΦΥ	233156/2018.
125	 ΦΥ	243118/2018.
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μέτρα εύλογων προσαρμογών, προκειμένου η εργαζόμενη να αντισταθμίσει τα μειονε-
κτήματα που απορρέουν από τη χρόνια πάθησή της και να διευκολυνθεί στην άσκηση των 
καθηκόντων της θέσης της, έπειτα από σχετικές υποδείξεις του αρμόδιου ιατρού εργασίας. 
Επισήμανε μάλιστα ότι ελέγξιμο εν προκειμένω δεν είναι το αν ο εργοδότης εξάντλησε 
χρονικά την επιείκειά του στην απόδοση ενός εργαζόμενου, ευελπιστώντας στη βελτίωση, 
αλλά το αν επιδίωξε να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις εκείνες που με βάση αντικειμενι-
κά κριτήρια θα συνέβαλλαν στην ουσιαστική απόδοσή του, συνεκτιμώντας την ιδιαίτερη 
κατάσταση της υγείας του εργαζόμενου και των τυχόν ειδικών απαιτήσεων αυτής. 

6.4. Ή ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και η απαγόρευση 
των διακρίσεων 

 Η Οδηγία 2014/54126 έχει κατ’ αρχήν διακριτό ρυθμιστικό πεδίο, αφού αναφέρεται 
στην ελεύθερη κυκλοφορία των υπηκόων κρατών μελών της ΕΕ και μεριμνά για την 
ελεύθερη πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Εν πρώτοις, λοιπόν, φαίνεται να υπηρετεί 
κυρίως μία από τις θεμελιώδεις οικονομικές αρχές της Ένωσης και να μην ταυτίζεται 
το αξιακό υπόβαθρο αλλά και το ρυθμιστικό πεδίο με εκείνο των άλλων δύο Οδηγιών, 
στις οποίες η απαγόρευση των διακρίσεων θεμελιώνεται στον σεβασμό της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. Εντούτοις, η καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία και απασχό-
ληση, έστω και μια συγκεκριμένης ομάδας, των υπηκόων της ΕΕ, δεν θα μπορούσε να 
μη συνδεθεί με την επιδίωξη διαμόρφωσης ενός ενιαίου οικοδομήματος προστασίας 
κατά των διακρίσεων. Σημαντικό ρόλο έπαιξε σε αυτό και η πρόβλεψη της Οδηγίας για 
τη δυνατότητα ανάθεσης της αρμοδιότητας παρακολούθησης και προώθησης σε υφι-
στάμενους, ανεξάρτητους φορείς που ήδη ασκούν συναφή αρμοδιότητα και επιδιώκουν 
αντίστοιχούς στόχους. Ως εκ τούτου, υπήρξε συνάφεια με το αντικείμενο της Αρχής, που 
ήταν ήδη φορέας παρακολούθησης και προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, 
αλλά χειριζόταν επίσης και στο πλαίσιο της γενικής αρμοδιότητάς της υποθέσεις που 
αφορούσαν παραβίαση του κοινοτικού δικαίου στα πεδία φορολόγησης και πρόσβασης 
σε παροχές υγείας και κοινωνικής προστασίας.

Την προσπάθεια αυτή συνεχίζει η Αρχή στις υποθέσεις που τίθενται υπόψη της και 
αφορούν τον αποκλεισμό υπηκόων κρατών μελών από θέσεις εργασίας στον δημόσιο 
τομέα, επισημαίνοντας το κριτήρια της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε ό,τι 
αφορά την απαγόρευση των διακρίσεων κατά την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομέ-
νων της ΕΕ και ιδίως κατά την πρόσβασή τους σε θέσεις εργασίας που δεν συνεπάγονται 
άσκηση δημόσιας εξουσίας127 (ενημερώνοντας παράλληλα την Επιτροπή για την πορεία 
ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/54/ΕΚ. 

6.5. Φορολογική ισότητα των φύλων – Υποχρέωση των συζύγων 
να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση

Ο Συνήγορος του Πολίτη ασχολήθηκε με το θέμα της φορολογικής ισότητας των φύλων 
από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Ένα από τα βασικότερα ζητήματα ήταν αυτό 

126	 Η	ενσωμάτωση	της	Οδηγίας	2014/54	στον	Ν.	4443/2016	έγινε	με	καθυστέρηση	κάποιων	μηνών.
127	 Βλ.	Ειδική	έκθεση	2017	για	την	Ίση	Μεταχείριση,	σελ.	202	επ.
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της υποχρέωσης των συζύγων να υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήμα-
τος. Στην Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2002 υπήρχε ειδικό 
κεφάλαιο για τα «Ζητήματα Ισότητας των δύο Φύλων στη Φορολογία της Συζυγικής 
Οικογένειας», όπου τονιζόταν ήδη από τότε ότι η υποχρέωση του συζύγου να υποβάλλει 
τη δήλωση και για τα εισοδήματα της συζύγου εισάγει αντισυνταγματική ρύθμιση και οι 
σχετικές διατάξεις ερμηνεύονται από τη φορολογική διοίκηση με τρόπο που επιφέρουν 
απαράδεκτες συνέπειες στη φορολόγηση των έγγαμων γυναικών.

Για τον λόγο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη είχε προτείνει να καταργηθεί η διάταξη 
του άρθρ. 67 παρ. 4 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όσον αφορά την υποβολή 
κοινής φορολογικής δήλωσης των συζύγων, ως εισάγουσα άμεση διάκριση λόγω φύ-
λου, και να καταστεί κάθε φορολογούμενος/η έγγαμος/η νομικά υπεύθυνος/η για την 
υποβολή και το περιεχόμενο της φορολογικής δήλωσης. Ο Συνήγορος, μάλιστα, είχε 
τονίσει ότι οι διακρίσεις αυτές, ενόψει της διεύρυνσης εφαρμογής του ηλεκτρονικού 
συστήματος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και των δυνατοτήτων που αυτό 
παρέχει, δεν εξυπηρετούν ούτε τον σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας της φορολογικής 
διοίκησης ούτε τον στόχο της αποτελεσματικότερης είσπραξης των δημοσίων εσόδων. 
Οι προτάσεις της Αρχής δεν είχαν τύχει ευνοϊκής αντιμετώπισης από τη φορολογική 
διοίκηση. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα είχε παραμείνει μεταξύ των ελαχίστων χωρών της 
ΕΕ στις οποίες η έγγαμη γυναίκα δεν αποτελούσε ξεχωριστό φορολογικό υποκείμενο. 

Προσφάτως, το Συμβούλιο της Επικρατείας128 έκρινε ότι δεν συντρέχει λόγος δημοσίου 
συμφέροντος που να δικαιολογεί την υποχρεωτική υποβολή κοινής δήλωσης φόρου 
εισοδήματος των συζύγων. Η σχετική διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Eισοδήματος, 
ερμηνευμένη υπό το πρίσμα των επιταγών του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Συνθήκης 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου όσον αφορά την ισότητα των πολιτών και ειδικότερα 
την ισότητα των φύλων, την ισότιμη συνεισφορΕ των Ελλήνων πολιτών στα δημόσια 
βάρη, την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, τον σεβασμό προς την ιδιωτική και 
οικογενειακή ζωή και την υποχρέωση των αρχών να εγγυώνται τα αντίστοιχα δικαιώ-
ματα129, έχει την έννοια ότι ο σύζυγος υποβάλλει κοινή δήλωση και για το εισόδημα της 
συζύγου εφόσον συναινούν αμφότεροι, άλλως μπορούν να υποβάλλουν αυτοτελώς 
δηλώσεις, κατά την παρ. 1 του άρθρ. 67 του Ν. 4172/2013.130 

7. Ο Συνήγορος του Πολίτη ως φορέας εφαρμογής των 
αρχών της καλής νομοθέτησης

Το 2012, δέκα χρόνια μετά τις πρώτες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
τομέα της βελτίωσης της ποιότητας της νομοθέτησης131, ο Ν. 4048/2012 εισήγαγε 

128	 ΣτΕ	330/2018	Β΄	Τμήμα.
129	 Άρθρ.	2	παρ.	1,	άρθρ.	4	παρ.1,	2	και	5,	άρθρ.	5	παρ.	1	και	άρθρ.	25	παρ.	1	του	Συντάγματος	και	

άρθρ.	8	και	14	της	Ευρωπαϊκής	Σύμβασης	των	Δικαιωμάτων	του	Ανθρώπου	(ΕΣΔΑ).
130	 Με	το	άρθρ.	59	παρ.	5	του	Ν.	4583/2018	προβλέφθηκε,	πράγματι,	η	δυνατότητα	υποβολής	

χωριστής	φορολογικής	δήλωσης	εφόσον	το	επιλέξει	ένας	τουλάχιστον	εκ	των	συζύγων	με	ανέκ-
κλητη	δήλωσή	του	για	κάθε	φορολογικό	έτος	μέχρι	την	28η	Φεβρουαρίου	του	έτους	υποβολής	της	
δήλωσης.	Η	διαδικασία	θα	εφαρμοστεί	για	πρώτη	φορά	κατά	την	υποβολή	των	δηλώσεων	το	έτος	
2019	(φορολογικό	έτος	2018).

131	 Η	βελτίωση	της	νομοθέτησης	εξακολουθεί	να	αποτελεί	μία	από	τις	σπουδαιότερες	προτεραιότητες	




