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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα έκθεση αποτελεί την πρώτη, κατ’ ουσίαν, ολοκληρωμένη απο-
τύπωση της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη ως εθνικού φορέα ίσης με-
ταχείρισης της χώρας. Στα τέλη του 2016, ο Ν. 4443/2016 διεύρυνε την 
αρμοδιότητα της Ανεξάρτητης Αρχής στα πεδία της εποπτείας και προώθησης 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης με την προσθήκη νέων λόγων διάκρισης, 
τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ανταποκρινόμενη στις προ-
κλήσεις που τα νέα πεδία αρμοδιοτήτων έθεταν, η Αρχή προέβη με αποφα-
σιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό σε ουσιαστική εσωτερική αναδιοργά-
νωση. Παράλληλα, κληθείσα να εναρμονιστεί προς τους όρους λειτουργίας 
και τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα για φορείς ίσης μεταχείρισης, όπως αποτυ-
πώνονται στη Γενική Σύσταση αρ. 2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενάντια στον 
Ρατσισμό και τη Μισαλλοδοξία του Συμβουλίου της Ευρώπης (ECRI General 
Policy Recommendation no 2), η Ανεξάρτητη Αρχή εξασφάλισε, με δικές της 
πρωτοβουλίες και ενέργειες, τους ελάχιστους απαραίτητους πόρους προκει-
μένου να υλοποιήσει τον φιλόδοξο προγραμματισμό της στον τομέα της προ-
αγωγής της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Έτσι, εδραίωσε την αναγνώρισή της 
ως ενός από τους πιο δυναμικούς, δραστήριους και αποτελεσματικούς φορείς 
ίσης μεταχείρισης στην Ευρώπη. Και, ταυτόχρονα, επέδειξε πολύπλευρη, πο-
λυεπίπεδη και πολυσχιδή δράση εντός της ελληνικής επικράτειας:

♦  Με καίριες θεσμικές, ελεγκτικές και διαμεσολαβητικές παρεμβάσεις, συνέ-
βαλε στην αναμόρφωση και την εναρμόνιση με τις επιταγές της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης διαδικασιών πρόσβασης στον εργασιακό χώρο αλλά και 
συνθηκών και σχέσεων εργασίας, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτι-
κό τομέα.

♦  Με εποικοδομητικές και ουσιαστικές συστάσεις και προτάσεις, ως θεσμός 
της ελληνικής πολιτείας τοποθετήθηκε επί νομοθετικών πρωτοβουλιών.

♦  Με προγραμματισμό και συστηματικότητα, επένδυσε στην επιμόρφωση 
στελεχιακού δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και στην ευρύτερη εξοι-
κείωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας με διεθνείς και ενωσιακές πρα-
κτικές και κανόνες για τη διασφάλιση του σεβασμού της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης.
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♦  Και παρενέβη, όπου χρειάστηκε, προκειμένου να αρθεί κάθε άδικη, διακρι-
τική μεταχείριση έναντι του «άλλου».

Φιλοδοξία μας είναι η περαιτέρω θωράκιση και ενίσχυση του θεσμού μας με 
νέα, αποτελεσματικότερα εργαλεία και δυνατότητες, όπως αυτά προτάσσο-
νται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα φορέων ίσης μεταχείρισης.

Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η προστασία των πλέον ευάλωτων κοι-
νωνικών ομάδων, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους, η καταπολέμηση 
κάθε μορφής διάκρισης αποτελούν θεμέλια του νομικού πολιτισμού μας, πυ-
λώνες του οικοδομήματος κάθε σύγχρονης πολιτείας, κάθε κράτους δικαίου.

Οι προκλήσεις παραμένουν μεγάλες. Πέρα από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο και τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που γίνονται, η ουσιαστική αντιμε-
τώπιση αθέμιτων διακρίσεων κρίνεται από τον βαθμό στον οποίο το πλαίσιο 
αυτό εφαρμόζεται στην πράξη και γίνεται συνείδηση στον καθένα μας. Η οι-
κονομική κρίση επέτεινε φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Η μετακίνηση 
πληθυσμών τρίτων χωρών προς αναζήτηση προστασίας, ασφάλειας ή και κα-
λύτερων συνθηκών ζωής ενεργοποίησε μεν τα αντανακλαστικά αλληλεγγύης 
της ελληνικής κοινωνίας, αναζωπύρωσε όμως, επίσης, συμπεριφορές και ρη-
τορική εμφορούμενες από ρατσιστικά και μισαλλόδοξα κίνητρα. Νοοτροπίες, 
προκαταλήψεις και πρακτικές δυσανεξίας προς το διαφορετικό –όπως ιδίως 
τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και 
αυτοπροσδιορισμό, την ταυτότητα φύλου, την αναπηρία ή τη χρόνια πάθηση, 
την ηλικία– εξακολουθούν να δημιουργούν εμπόδια στην πλήρη και ισότιμη 
πρόσβαση των συνανθρώπων μας στο σύνολο των αδιαπραγμάτευτων θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων, όπως και στην απόλαυση αυτών. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ανασυγκροτημένος πλέον ως ο εθνικός φορέας 
παρακολούθησης και προαγωγής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, θα εξακο-
λουθήσει με την ίδια επιμονή, τον ίδιο δυναμισμό και αποσκοπώντας σε μεγα-
λύτερη ακόμη αποτελεσματικότητα να συμβάλλει στην εμπέδωση, σε θεσμικό, 
πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Ανδρέας Ι. Ποττάκης
Συνήγορος του Πολίτη

Ιούνιος 2018
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓωΓή

Η ίση μεταχείριση και η καταπολέμηση των διακρίσεων, ως ζήτημα πραγμα-
τικής διασφάλισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και προώθησης της ου-
σιαστικής ισότητας, είναι εξαιρετικά σύνθετο και πολυεπίπεδο. Στο κοινωνικό 
πεδίο αποτελεί  διαρκή πρόκληση για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και καταλαμ-
βάνει σταθερά υψηλή προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα, καθώς, μολο-
νότι η ισότητα αποτελεί θεμελιώδη αρχή σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, 
στην πράξη δεν είναι δεδομένη. Το εγχείρημα προώθησης ενιαίας νομοθετι-
κής αντιμετώπισης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) με την έκδο-
ση σχετικών Οδηγιών προκάλεσε την ειδική εθνική ρύθμιση στη χώρα μας και 
ενθάρρυνε τη νομοθετική προσαρμογή και την περαιτέρω ενδυνάμωση του 
σχετικού πλαισίου σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η νομοθεσία αποτελεί επο-
μένως το βασικό θεσμικό εργαλείο αντιμετώπισης των οικείων παραβιάσεων 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ωστόσο, η πολυπλοκότητα των τρόπων και των μορφών εκδήλωσης των  
διακρίσεων καταδεικνύει ότι, πέραν των νομοθετικών προβλέψεων, απαιτεί-
ται διαρκής ετοιμότητα και περαιτέρω αναζήτηση αποτελεσματικών τρόπων 
αντιπαράθεσης με τα πραγματικά αίτια που προκαλούν τις διακρίσεις σε όλα 
τα πεδία του κοινωνικού γίγνεσθαι. Για τον λόγο αυτό, το οικείο πλαίσιο δεν 
περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων, αλλά ενθαρρύ-
νει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων σε ευρύ φάσμα δραστηριοτή-
των. Στο πεδίο αυτό, και με τα χαρακτηριστικά και τις εγγυήσεις που διαθέ-
τουν (ανεξαρτησία, ουδετερότητα, αποτελεσματικότητα), ο ρόλος των φορέων 
προώθησης μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικός, καθώς, πέρα από την παροχή 
συνδρομής στα θύματα διακρίσεων και την ευχέρεια διάχυσης μιας συνεπούς 
αντίληψης σχετικά με τον έμπρακτο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
και την ισότιμη μεταχείριση, επιτρέπει και τη δημιουργική διαντίδραση και 
σύνδεση του νομικού επιπέδου προστασίας με τα δεδομένα της πραγματικής 
κοινωνικής ζωής.

Ο Ν. 4443/2016, σε συνδυασμό με τον Ν. 3896/2010 για την ίση μεταχεί-
ριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, συστηματοποιεί σε μεγάλο βαθμό τις σχε-
τικές διατάξεις και καθιστά τον Συνήγορο του Πολίτη αρμόδιο εθνικό φορέα 
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εποπτείας και προώθησης της εφαρμογής τους, καταργώντας τον προηγηθέ-
ντα επιμερισμό αρμοδιοτήτων σε τρεις διαφορετικούς φορείς που προέβλεπε 
ο Ν. 3304/2005 (Συνήγορο, ΣΕΠΕ, Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης). Η νομοθετική αυτή εξέλιξη στα τέλη του 2016 συνοδεύε-
ται από την άμεση οργανωτική επιλογή του Συνηγόρου να ανατεθεί το οικείο 
αντικείμενο σε διακριτό θεματικό κύκλο δραστηριότητας της Αρχής, επιλογή 
η οποία εναρμονίζεται με τα κοινά πρότυπα που διαμορφώνονται σε ευρω-
παϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των εθνικών φορέων προώθησης 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης.1 

Η οργανωτική αυτή αλλαγή πρακτικά σήμανε τη συστηματοποίηση και πε-
ραιτέρω αξιοποίηση της εσωτερικής κατανομής της ύλης των αναφορών του 
Συνηγόρου, αλλά και τη συνολική εποπτεία θεμάτων που ευθέως ή εμμέσως 
συνδέονται με διακρίσεις. Παράλληλα, προκάλεσε σημαντική αύξηση των 
σχετικών αναφορών και επέτρεψε την ανάλυση, τεκμηρίωση και περαιτέρω 
ενίσχυση παρεμβάσεων που ενδεχομένως εκκινούν από ατομικές παραβιά-
σεις, ωστόσο ξεπερνούν την οπτική της εξέτασης του προβλήματος το οποίο 
αναδεικνύει η ατομική περίπτωση. Άλλωστε, η αρχή της ίσης μεταχείρισης: 
α) περιλαμβάνει την καταπολέμηση των διακρίσεων και την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση διαπιστωμένων παραβιάσεων σε ατομικό επίπεδο, β) εμπεριέχει 
την οπτική προληπτικής εγρήγορσης που αφορά την αποφυγή επανάληψης 
της ατομικής παραβίασης και πάντως γ) σχετίζεται με έναν διαρκώς μεταβαλ-
λόμενο και δυναμικό πυρήνα ο οποίος αφορά την προώθηση της ισότιμης 
απόλαυσης δικαιωμάτων, με τρόπους που συνεκτιμούν τις ιδιαίτερες εκείνες 
συνθήκες οι οποίες εμποδίζουν πρόσωπα που φέρουν συγκεκριμένα χαρα-
κτηριστικά ή ιδιότητες να τύχουν αυτής της μεταχείρισης. 

Η παρούσα έκθεση αποτελεί επομένως την πρώτη Έκθεση του Συνηγόρου στο 
πλαίσιο της διευρυμένης πλέον αρμοδιότητάς του για ζητήματα ίσης μεταχεί-
ρισης και αποτυπώνει το έργο, αλλά και τη στρατηγική κατεύθυνση της Αρχής 
για την αποτελεσματική άσκηση της οικείας αρμοδιότητας, τόσο στο σκέλος 
της εποπτείας όσο και στο σκέλος της προώθησης. Η κατηγοριοποίηση των 
υποθέσεων και η ανάλυση των ζητημάτων και των τάσεων που αυτές ανα-
δεικνύουν γίνονται με κριτήριο το φύλο, την εθνική ή φυλετική καταγωγή, 
τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την αναπηρία ή τη χρόνια πάθηση, την 
ηλικία, την κοινωνική ή οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανα-
τολισμό, την ταυτότητα φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου.

Στην Έκθεση περιλαμβάνονται και ενδεικτικές υποθέσεις διακρίσεων σε πε-

1. Βλ. την πρόσφατη Γενική Σύσταση αρ. 2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECRI General Policy 
Recommendation no 2).
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δία, πέραν της απασχόλησης και της εργασίας, τα οποία αφορούν όλους τους 
λόγους διάκρισης. Με τον τρόπο αυτό ο Συνήγορος επιδιώκει να αναδείξει 
και να υπογραμμίσει τη σημασία της οριζόντιας επέκτασης και της ενιαίας 
αντιμετώπισης όλων των λόγων διάκρισης σε πεδία όπως η εκπαίδευση, η 
κοινωνική προστασία, η παροχή αγαθών και υπηρεσιών. 

Η πρόσφατη ανάθεση στον Συνήγορο της αρμοδιότητας προαγωγής της Διε-
θνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΔΣΔΑμεΑ) με 
τον Ν. 4488/2017, σε σαφώς ευρύτερο της απασχόλησης πεδίο εφαρμογής, 
εναρμονίζεται με τις εξελίξεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
σχετικά με την επέκταση αυτή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι προφανές 
ότι η ισότιμη απόλαυση δικαιωμάτων στην απασχόληση προϋποθέτει τη  
διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε μια σειρά πεδίων που προηγούνται της απα-
σχόλησης. Η ατολμία μάλιστα αυτή σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό εύρος του Ν. 
4443/2016 αποτέλεσε το βασικό σημείο επίκρισής του.  

Στις επιμέρους θεματικές της Έκθεσης επιχειρείται μια εισαγωγική εστίαση στα 
κεντρικά ζητήματα που αναδεικνύει η διερεύνηση των σχετικών ατομικών 
αναφορών. Στις ενδεικτικές υποθέσεις που παρατίθενται, παρουσιάζονται οι 
τρόποι επιτυχούς αντιμετώπισης των εκάστοτε παραβιάσεων της αρχής, οι 
τάσεις τις οποίες εμφανίζουν οι ατομικές καταγγελίες ανά λόγο διάκρισης, 
αλλά και οι δυσχέρειες που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αποκατάστα-
σης της εκάστοτε παραβίασης. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να καταστεί 
ευχερέστερα κατανοητός ο ρόλος του Συνηγόρου και τα αποτελέσματα της 
δράσης του και να διευκολυνθεί η εξοικείωση των θιγόμενων προσώπων 
με τις δυνατότητες προστασίας οι οποίες παρέχονται από τη νομοθεσία. Πα-
ράλληλα όμως επιδιώκεται να αναδειχθεί η σημασία αντιπαράθεσης και στα-
διακής κατάρριψης στερεοτύπων και προκαταλήψεων που εμποδίζουν την 
ισότιμη απόλαυση δικαιωμάτων, αλλά και η ανάγκη ευρύτατου συντονισμού, 
προκειμένου η αρχή της ίσης μεταχείρισης να αποκτήσει πλατιά κοινωνική 
απήχηση. Τα παραπάνω αποτελούν στρατηγικό στόχο και διαρκή πρόκληση 
για τον Συνήγορο.  

Kαλλιόπη Λυκοβαρδή 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

Ιούνιος 2018



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ





Η στατιστική αποτύπωση των υποθέσεων τις οποίες χειρίστηκε ο Συνήγο-
ρος του Πολίτη ως φορέας παρακολούθησης και προώθησης της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης το έτος 2017 περιλαμβάνει για πρώτη φορά συνολικά τις 
αναφορές για όλους τους λόγους διάκρισης, συμπεριλαμβανομένης της δι-
άκρισης λόγω φύλου, σε συνέχεια της εσωτερικής οργανωτικής επιλογής τα 
ζητήματα αυτά να αποτελούν ενιαίο αντικείμενο των θεματικών του Κύκλου 
Ίσης Μεταχείρισης. Στην οικεία αποτύπωση περιλαμβάνονται και ορισμένες 
υποθέσεις που, μολονότι δεν εμπίπτουν στο στενό ρυθμιστικό πεδίο των Ν. 
3896/2010 και 4443/2016, εξετάστηκαν και από την οπτική πιθανής διά-
κρισης, στο πλαίσιο της γενικής αρμοδιότητας του Συνηγόρου για την ισότιμη 
προστασία των δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος 
ατόμων ή ομάδων που διαθέτουν ένα ή περισσότερα από τα ειδικά προστα-
τευόμενα χαρακτηριστικά. 

Ειδικότερα, κατά το έτος 2017, ο Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης 
738 αναφορών με αντικείμενο την ίση μεταχείριση, εκ των οποίων το 77% 
ήταν εντός αρμοδιότητας και ως εκ τούτου διερευνήθηκαν επί της ουσίας 
(Γράφημα 1).

23%

77%

Eντός αρµοδιότητας Eκτός αρµοδιότητας

ΓρΑφΗμΑ 1: Kατανομή αναφορών ως προς την αρμοδιότητα του Συνηγόρου
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Bάσιµες Αβάσιµες Διακοπή

22%

26%

52%

Eπίλυση προβλήµατος

Aδυναµία επίλυσης προβλήµατος 
(νοµοθετικό κενό, οργανωτική δυσλειτουργία)

Eισήγηση πρoστίµου σε Eπιθεώρηση Eργασίας

Mη επίλυση προβλήµατος

69%

13%

7%

11%

ΓρΑφHμΑ 2: Kατανομή των εντός αρμοδιότητας αναφορών

ΓρΑφHμΑ 3: Έκβαση των βάσιμων αναφορών
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Από αυτές τις αναφορές ποσοστό 52% κρίθηκαν βάσιμες και προκάλεσαν 
παρεμβάσεις του Συνηγόρου για την άρση παραβιάσεων που σχετίζονται με 
την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Από τις εντός αρμοδιότη-
τας αναφορές ποσοστό 22% κρίθηκαν τελικά αβάσιμες, ενώ στο 26% των 
υποθέσεων δεν κατέστη δυνατή η διαπίστωση ή μη της βασιμότητάς τους, 
καθώς η διερεύνηση διακόπηκε πριν από την ολοκλήρωσή της για διάφορους 
λόγους (επιγενόμενη αναρμοδιότητα, παράλειψη του αναφερoμένου να προ-
σκομίσει στοιχεία για την υπόθεση, ανάκληση αναφοράς λόγω επίλυσης της 
υπόθεσης από την υπηρεσία ή τον ιδιώτη κ.ά.) (Γράφημα 2).

Ως προς την έκβαση των βάσιμων αναφορών (Γράφημα 3), στο 69% των 
υποθέσεων το πρόβλημα του προσφεύγοντος στον Συνήγορο επιλύθηκε επι-
τυχώς. Αξίζει εν προκειμένω να σημειωθεί ότι ειδικά στις εργατικές διαφορές 
η ως άνω επιτυχής έκβαση αφορά σημαντικό αριθμό υποθέσεων στις οποίες 
επήλθε τελικά συμβιβασμός μεταξύ των μερών (εργοδότη και εργαζoμένου/ης). 

Σε ποσοστό 11% επί του συνόλου των βάσιμων υποθέσεων ο προσφεύγων/
ουσα δικαιώθηκε με την εισήγηση του Συνηγόρου προς την αρμόδια Επιθεώ-
ρηση Εργασίας για επιβολή προστίμου στον εργοδότη λόγω παραβίασης της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης. 

Σε ποσοστό 20% η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου δεν είχε θετική έκβαση 
είτε διότι  η Διοίκηση ή ο ιδιώτης δεν αποδέχτηκε τις προτάσεις της Αρχής είτε 
για λόγους που σχετίζονται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή με οργανωτι-
κές δυσλειτουργίες.

Τέλος, εκκρεμεί η έκβαση 232 αναφορών που κατατέθηκαν εντός του 2017, 
η διερεύνηση των οποίων θα εξακολουθήσει κατά το επόμενο έτος. Οι ανα-
φορές αυτές δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω ποσοστά.

Το 62% των αναφορών στρέφονται κατά του Δημοσίου και συγκεκριμένα 
αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση (κυρίως τους δήμους), τα ασφαλιστικά τα-
μεία και άλλους οργανισμούς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας, 
καθώς και τα νοσοκομεία. Ακολουθούν υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας, 
Υγείας, Παιδείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το 38% των αναφορών 
αφορούν διακρίσεις στον ιδιωτικό τομέα και κυρίως –πάντως όχι αποκλειστι-
κά– περιέρχονται προς εξέταση στον Συνήγορο μετά τη διαβίβασή τους από 
τις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας (Γράφημα 4). 

Το φύλο ως λόγος διάκρισης αποτελεί την πλειονότητα των αναφορών για 
διακριτική μεταχείριση που κατατέθηκαν στον Συνήγορο, καταλαμβάνοντας 
το 40% του συνόλου των υποθέσεων. Ακολουθούν οι αναφορές σχετικά με 
διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης με ποσοστό 19%, οι διακρί-
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σεις λόγω οικογενειακής κατάστασης με ποσοστό 12%, λόγω ηλικίας με πο-
σοστό 9%, λόγω εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής με ποσοστό 8% και λόγω 
φυλής ή χρώματος με ποσοστό 5% (Γράφημα 5).
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ΓρΑφHμΑ 4: Kατανομή των αναφορών ανά φορέα
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ΓρΑφΗμΑ 5: Kατανομή των αναφορών ανά είδος διάκρισης





φΥΛΟ ΚΑΙ 

ΕρΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ





Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί δικαίωμα που κατοχυ-
ρώνεται στη συνταγματική μας έννομη τάξη και αποτελεί κεντρική πολιτική 
επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία αποτυπώνεται και σε νομικά 
δεσμευτικά κείμενα με ενιαίο τρόπο για όλα τα κράτη-μέλη. Η ισότιμη και 
ισορροπημένη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την 
εργασία, αλλά και σε όργανα λήψης αποφάσεων, η έμπρακτη καταπολέμηση 
της έμφυλης βίας, της σεξουαλικής ή ηθικής παρενόχλησης αποτελούν δείκτες 
του βαθμού στον οποίο έχει επιτευχθεί η πραγματική ισότητα των φύλων. 
Στο πεδίο αυτό όμως, τα δεδομένα δεν είναι ιδιαίτερα θετικά,1 γεγονός που 
αναδεικνύει την ανάγκη η συγκεκριμένη επιδίωξη να διατηρηθεί σε υψηλή 
προτεραιότητα. 

Οι ανισότητες στην απασχόληση και την εργασία προφανώς δεν αφορούν 
αποκλειστικά διακρίσεις λόγω φύλου. Σειρά άλλων παραγόντων επηρεάζουν 
τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση και την εργασία, αλλά και τους 
όρους παροχής της εργασίας και αναδεικνύουν ανισότητες ιδίως σε ό,τι αφο-
ρά τις ισότιμες ευκαιρίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι ανισότητες στην ερ-
γασία επηρεάζουν δυσανάλογα επαχθώς τις γυναίκες εργαζόμενες. Είτε πρό-
κειται για το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην αγορά εργασίας είτε 
για τη μορφή απασχόλησης (π.χ. μερική απασχόληση) ή την αμοιβή τους είτε 
για την κατάληψη θέσεων ευθύνης ή τον κίνδυνο απώλειας της θέσης εργα-
σίας (απόλυση λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας), η θέση της γυναίκας εργα-
ζόμενης εμφανίζεται σταθερά δυσμενέστερη. Αν στην εικόνα αυτή προστεθεί 
η ευθύνη φροντίδας των τέκνων, αλλά και ηλικιωμένων ή εξαρτώμενων συγ-
γενικών προσώπων, η οποία κοινωνικά εξακολουθεί να βαρύνει δυσανάλογα 
τις γυναίκες, η θέση της γυναίκας καθίσταται πολλαπλώς βεβαρημένη τόσο 
εργασιακά όσο και κοινωνικά. 

Το γεγονός αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και οι άνδρες δεν είναι θύματα αθέμι-
των διακρίσεων, ιδίως σε ό,τι αφορά την ευθύνη φροντίδας των τέκνων ή άλ-
λων εξαρτώμενων από τους ίδιους προσώπων. Άλλωστε οι πολιτικές εξισορ-
ρόπησης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής σε μεγάλο βαθμό αποσκοπούν 
στην καταπολέμηση στερεοτύπων και έμφυλων ρόλων που έχουν δυσμενείς 

1. Βλ. Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm? 
item_id=615287.
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συνέπειες σε άνδρες και γυναίκες αδιακρίτως. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνεται 
και προστατεύεται το δικαίωμα του πατέρα στην άδεια ανατροφής, προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η αναγκαία παρουσία και συνδρομή και των δύο γονέων 
στην ανατροφή των τέκνων τους και να εκλείψουν σταδιακά οι κοινωνικοί 
ρόλοι που το αντιστρατεύονται στη βάση έμφυλων στερεοτύπων.

Οι αναφορές οι οποίες υποβλήθηκαν στον Συνήγορο αναδεικνύουν τις τά-
σεις που αποτυπώνονται στο πραγματικό εργασιακό πεδίο, αλλά και τις δυ-
σχέρειες που εξακολουθούν να υφίστανται όσον αφορά την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία και την απασχόλη-
ση. Οι ατομικές αναφορές συνήθως παρουσιάζουν το σύμπτωμα παρά την 
πραγματική αιτία εκδήλωσης του προβλήματος διάκρισης. Για τον λόγο αυτό 
άλλωστε η ουσιαστική επίλυση δεν εξαντλείται συνήθως στην ατομική αντι-
μετώπιση. Η παρούσα Έκθεση επιδιώκει να αναδείξει τις τάσεις των αναφο-
ρών αυτών και να επιτρέψει την αναγωγή στις αιτίες που τις προκαλούν, 
διατηρώντας αισιοδοξία για εκείνες τουλάχιστον που η επιτυχής επίλυση ή η 
προοπτική επίλυσης το επιτρέπει. 

Οι διαφορετικές ταχύτητες στην προστασία της ισότητας

Η μεγάλη διαφοροποίηση των υφιστάμενων ρυθμίσεων στα ζητήματα που 
σχετίζονται με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών 
και γυναικών στην απασχόληση και την εργασία, στην προστασία της μητρό-
τητας και της οικογένειας και στην εναρμόνιση ιδιωτικής και επαγγελματικής 
ζωής εισάγει αθέμιτες αποκλίσεις στην οφειλόμενη προστασία σε διάφορες 
κατηγορίες εργαζομένων. Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώνονται διαφορετικά 
επίπεδα προστασίας, ανάλογα με το εργασιακό καθεστώς (μόνιμοι υπάλλη-
λοι, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, συμβασιούχοι έργου κ.λπ.) και τον τομέα 
απασχόλησης (δημόσιο ή ιδιωτικό). Χαρακτηριστική των διαφοροποιήσεων 
αυτών είναι η άσκηση δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη μητρότητα (π.χ. 
άδειες μητρότητας, ανατροφής κ.ά.), για τα οποία καθορίζονται διαφορετι-
κοί και συχνά εξαιρετικά περιοριστικοί όροι και προϋποθέσεις, αναλόγως του 
τομέα απασχόλησης, του είδους της απασχόλησης και του εργασιακού καθε-
στώτος των εργαζομένων, ακόμη και εντός του ιδίου φορέα, με αποτέλεσμα 
πολλές και αποκλίνουσες ταχύτητες προστασίας.

Μολονότι η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναι-
κών αναφέρεται και στα δύο φύλα, στην πράξη φαίνεται να αφορά ως επί το 
πλείστον το γυναικείο φύλο. Η διαπίστωση αυτή συνδέεται καταρχήν με το 
γεγονός ότι αποκλειστικά οι γυναίκες υφίστανται τις συνέπειες των παραβά-
σεων του προστατευτικού πλαισίου της εγκυμοσύνης και της μητρότητας στο 
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εργασιακό τους περιβάλλον (π.χ. δυσμενέστεροι όροι εργασίας μετά το πέρας 
αδειών μητρότητας, εμπόδια στην επαγγελματική τους ανέλιξη, περιορισμένη 
κατάληψη υψηλόβαθμων θέσεων, απολύσεις λόγω εγκυμοσύνης, συχνά υπό 
τη μορφή δηλώσεων οικειοθελούς αποχώρησής τους εκ μέρους των εργοδο-
τών κ.ά.). 

Παράλληλα όμως εξακολουθούν να αναπαράγονται βαθιά εδραιωμένα στε-
ρεότυπα ως προς την κατανομή των ρόλων των φύλων στην οικογένεια, με 
αποτέλεσμα πατέρες εργαζόμενοι είτε να αποκλείονται πλήρως από την άσκη-
ση δικαιωμάτων που σχετίζονται με την ανατροφή παιδιών είτε να υφίστανται 
αθέμιτους περιορισμούς κατά την ισότιμη άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων. 
Το γεγονός αυτό υπονομεύει την επιδίωξη συμφιλίωσης της επαγγελματικής 
με την οικογενειακή ζωή, αλλά και τη σταδιακή αλλαγή αντιλήψεων σχετικά 
με τους ρόλους των φύλων στην ανατροφή των παιδιών. 

Α. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓω ΦΥΛΟΥ  
ΣΤΟΝ ΔήΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ο Συνήγορος διαπιστώνει συ-
στηματικά αθέμιτες αποκλίσεις από την οφειλόμενη ισότιμη μεταχείριση αν-
δρών και γυναικών, τόσο στους όρους πρόσβασης στην εργασία όσο και σε 
ζητήματα υπηρεσιακής εξέλιξης. Με εξαίρεση την αυξημένη προστασία που 
παρέχει η ίδια η νομοθεσία σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, όπου η πα-
ρέμβαση του Συνηγόρου είναι συχνά αποτελεσματική, τα διαφορετικά επίπε-
δα προστασίας εργαζομένων ανάλογα με το εργασιακό τους καθεστώς, κατά 
την άσκηση δικαιωμάτων και ιδίως κατά τη χρήση αδειών που σχετίζονται 
με τη μητρότητα, καταλήγουν συχνά σε άνιση μεταχείριση λόγω φύλου και 
οικογενειακής κατάστασης. 

Η εγκυμοσύνη και η μητρότητα εξακολουθούν να έχουν αρνητικές συνέπειες 
στην επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών και στην ανάληψη εκ μέρους τους 
θέσεων ευθύνης. Παράλληλα, με τις ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προ-
στασία της μητρότητας και της οικογένειας (π.χ. επιδόματα και άδειες γονέων 
υπαλλήλων) εισάγονται ειδικές προϋποθέσεις, οι οποίες καταλήγουν αναπό-
φευκτα να αναπαράγουν στερεότυπα που συνδέονται με το φύλο. Έτσι, ενώ 
το δικαίωμα ανατροφής αφορά και τους δύο γονείς, η προστασία των πατέ-
ρων εργαζόμενων φαίνεται να υπολείπεται σημαντικά εκείνης των μητέρων. 
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Προστασία μητρότητας: ή πρόκληση της ισότιμης 
μεταχείρισης των μητέρων 

Η εγκυμοσύνη και η μητρότητα τείνουν να θέτουν παγίως τις εργαζόμενες 
γυναίκες σε μειονεκτική θέση, καθώς η απουσία τους από την εργασία για 
τους παραπάνω λόγους επιφέρει εν γένει αρνητικές συνέπειες στα εργασιακά 
τους δικαιώματα, παρά την αυξημένη προστασία που προβλέπεται νομοθετι-
κά κατά τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. 

Άδεια μητρότητας και δυσμενείς επιπτώσεις στην υπηρεσιακή εξέλιξη 

Η συστηματική άρνηση να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα αδειών μη-
τρότητας στον χρόνο προϋπηρεσίας υπαλλήλων επιφέρει έμμεση αρνητική 
επίπτωση στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη και έχει προκαλέσει επανειλημμένα 
σχετικές παρεμβάσεις της Αρχής. Η υιοθέτηση της πρακτικής αυτής και από το 
ΑΣΕΠ έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται συστηματικά και ανυπέρβλητα 
προσκόμματα είτε στην πρόσβαση στην απασχόληση είτε στην υπηρεσιακή 
εξέλιξη της μητέρας υπαλλήλου. 

Ο Συνήγορος, επιδιώκοντας την οριστική διευθέτηση του θέματος αυτού, 
απευθύνθηκε στο ΑΣΕΠ με αφορμή την υποβολή αίτησης θεραπείας υπο-
ψηφίου σε προκήρυξη του Υπουργείου Οικονομικών. Με την αίτηση αυτή ο 
υποψήφιος ζήτησε να μην υπολογιστεί ως προϋπηρεσία το διάστημα αδειών 
λοχείας και μητρότητας συνυποψήφιάς του. Το ΑΣΕΠ έκανε δεκτή την αίτη-
ση και αφαίρεσε από την προϋπηρεσία της υποψήφιας το χρονικό διάστημα 
αδειών που σχετίζονταν με τη μητρότητα (λοχείας και εξάμηνη προστασία). 
Ο Συνήγορος επισήμανε ότι οι εν λόγω άδειες, οι οποίες έχουν ειδικά χαρα-
κτηριστικά και αφορούν αποκλειστικά γυναίκες, πρέπει να υπολογίζονται ως 
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, διότι ο μη υπολογισμός τους συνιστά έμμεση 
διάκριση λόγω φύλου, καθώς θέτει συστηματικά τις μητέρες εργαζόμενες σε 
μειονεκτική θέση. Το ΑΣΕΠ, μολονότι αποδέχθηκε ότι εν προκειμένω υπάρχει 
ζήτημα, εκτίμησε ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση, 
λαμβανομένου υπόψη ότι, σύμφωνα με την οικεία νομολογία διοικητικών δι-
καστηρίων, ως εμπειρία νοείται η πραγματική, προσφερθείσα εργασία, που 
αντιδιαστέλλεται με την πλασματική παροχή εργασίας, όπως είναι η περίοδος 
της άδειας λοχείας ή μητρότητας (υποθέσεις 226561, 231705).    

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών παροχής μητρότητας

Όπως έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει ο Συνήγορος, η ανάκληση εγκριτικής 
απόφασης για υπαγωγή στο πρόγραμμα ειδικής παροχής προστασίας μητρό-
τητας επιφέρει ιδιαίτερα επαχθή αποτελέσματα, καθώς, πέραν των οικονο-
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μικών συνεπειών, συνεπάγεται και απώλεια εργασιακών και ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων. Κατά γενική αρχή του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, αναγνω-
ρίζεται ότι επιτρέπεται η αναζήτηση ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων 
μόνον όταν το πρόσωπο που εισέπραξε τα αναζητούμενα ποσά τελούσε, κατά 
την είσπραξη αυτών, σε δόλο έναντι της Διοίκησης. Παρ’ όλα αυτά, ο ΟΑΕΔ 
σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζει να αναζητεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 
ποσά της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ακόμη και μετά την πάρο-
δο μακρού χρόνου από την έγκριση χορήγησής τους, και μάλιστα χωρίς την 
επίκληση λόγων που να καταδεικνύουν δόλο κατά την είσπραξη των ποσών 
εκ μέρους των δικαιούχων. 

Με αφορμή τη διερεύνηση τέτοιων αναφορών, ο Συνήγορος επισήμανε ότι 
η Διοίκηση δεν δικαιούται, λόγω δικών της παραλείψεων, για τις οποίες δεν 
είναι υπαίτιος ο πολίτης, να αγνοήσει μια ευνοϊκή, πραγματική κατάσταση 
που έχει δημιουργηθεί υπέρ του και να αρνηθεί, αιφνιδίως, τις ευνοϊκές νό-
μιμες συνέπειες που έχουν ανακύψει. Η αιφνίδια μεταβολή της στάσης της 
Διοίκησης, μετά την πάροδο μακρού χρόνου από την έκδοση των σχετικών 
ατομικών διοικητικών πράξεων, δεν είναι επιτρεπτή, ιδίως όταν δεν έχουν 
ανακύψει καινούργια στοιχεία που να καταδεικνύουν την κακόπιστη είσπραξη 
της παροχής εκ μέρους των δικαιούχων. Άλλωστε η συνδρομή των σχετικών 
προϋποθέσεων πρέπει να ελέγχεται σε πρώτο χρόνο, κατά την εξέταση της 
σχετικής αίτησης της δικαιούχου ή πάντως σε σύντομο χρόνο από την αρχική 
χορήγηση. Ο ΟΑΕΔ υιοθέτησε τις προτάσεις του Συνηγόρου και έκανε δεκτές 
τις υποβληθείσες ενστάσεις (υποθέσεις 213920, 222820).

Προστασία από απόλυση θετής μητέρας 

Ιδιαίτερα σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία κατά το έτος 2017 υπήρξε η 
επέκταση της προστασίας από απόλυση, που επιφυλασσόταν μόνο στις φυ-
σικές μητέρες, και στις εργαζόμενες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία υιο-
θεσίας, αλλά και στις τεκμαιρόμενες και κυοφόρους μητέρες στο πλαίσιο της 
παρένθετης μητρότητας (Ν. 4488/2017 άρ. 48). Η προβλεπόμενη προστασία 
έχει ως αφετηρία την τοποθέτηση του παιδιού στην οικογένεια. Η σχετική 
διάταξη παραπέμπει στις ισχύουσες διατάξεις για την απαγόρευση και την 
ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης λόγω μητρότητας και εξομοιώνει 
απόλυτα την παρεχόμενη προστασία, καθώς και τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθείται σε περιπτώσεις παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων. 

Ο Συνήγορος, ήδη από το 2015, είχε επισημάνει το σχετικό έλλειμμα προστα-
σίας για τις θετές μητέρες, κατά παρέκκλιση από τη συνταγματικά κατοχυρω-
μένη προστασία της μητρότητας και την αρχή της ισότητας. Η πρότασή του 
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συνίστατο στην επέκταση της προστασίας από απόλυση στις θετές μητέρες 
από τη στιγμή που θα βεβαιωνόταν η τοποθέτηση του παιδιού στην οικογέ-
νεια με σκοπό την υιοθεσία (υπόθεση 183370).2

Πρόσβαση στην εργασία

Κατά την πρόσβαση στην εργασία και την απασχόληση εξακολουθούν να υφί-
στανται ρυθμίσεις που θέτουν σε μειονεκτική θέση γυναίκες υποψήφιες. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τέτοιες αποκλίσεις συχνά δεν περιλαμβάνονται ευθέως 
στη νομοθεσία, ωστόσο διαπιστώνονται εμμέσως, λόγω των αποτελεσμάτων 
που επιφέρει μια καταρχήν ουδέτερη προϋπόθεση ή κριτήριο.

Μια ουδέτερη προϋπόθεση ή κριτήριο  
ως εμπόδιο ισότιμης πρόσβασης στην εργασία

Χαρακτηριστική περίπτωση έμμεσης διάκρισης σε βάρος γυναικών υποψήφι-
ων για την εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) και στο 
Πυροσβεστικό Σώμα αποτελεί η θέσπιση ενιαίου κατώτατου ύψους 1,70 μ. 
και για τα δύο φύλα. Πρόκειται για έναν ουδέτερο μεν όρο, ο οποίος όμως 
θέτει στην πράξη σε μειονεκτική θέση ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό γυ-
ναικών υποψήφιων έναντι των ανδρών. 

Ο Συνήγορος, ήδη από το έτος 2008, είχε θέσει το ζήτημα υπόψη των αρμό-
διων υπηρεσιών, ενώ επανήλθε εκ νέου, καθώς συνέχισε να δέχεται καταγγε-
λίες για την ανωτέρω διάκριση εις βάρος των γυναικών. Ωστόσο, το Αρχηγείο 
ΕΛΑΣ δεν αποδέχθηκε ότι η θέσπιση ενιαίου κριτηρίου αναστήματος καταλή-
γει σε παραβίαση συνταγματικών διατάξεων ή διατάξεων του δικαίου της ΕΕ. 
Παράλληλα, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος τελούσε εν αναμονή 
σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε ήδη υπο-
βάλει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). 

Με την από 18.10.2017 απόφασή του (στην υπόθεση C-409/16), το ΔΕΕ 
έκρινε ότι ο καθορισμός ελάχιστου αναστήματος κοινού για όλους τους υπο-
ψηφίους, άνδρες και γυναίκες, αποτελεί έμμεση διάκριση, δεδομένου ότι θέτει 
σε μειονεκτική θέση ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών παρά ανδρών. 
Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το ελάχιστο ανάστημα δεν συνδέεται κατ’ 
ανάγκην με την ιδιαίτερη φυσική κατάσταση που ενδεχομένως να απαιτεί-
ται για την εκπλήρωση ορισμένων ή όλων των αστυνομικών καθηκόντων. 
Μολονότι αποδέχεται ως θεμιτό σκοπό την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την 

2. Βλ. https://www.synigoros.gr/?i=equality.el.imfyloworkprivate.473884.
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εύρυθμη λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσιών, υπογραμμίζει ότι ο σκοπός 
αυτός θα μπορούσε να επιτευχθεί με ηπιότερα εναλλακτικά μέτρα, όπως η 
προκαταρκτική επιλογή υποψηφίων για τον σχετικό διαγωνισμό κατάταξης 
στη βάση ειδικών δοκιμασιών, ώστε να διαπιστωθεί η σωματική τους καταλ-
ληλότητα, ή η σύνδεση ορισμένων μόνο καθηκόντων με ειδικές απαιτήσεις 
ύψους. Πάντως, το ΔΕΕ εναποθέτει στο εθνικό δικαστήριο τη διαμόρφωση της 
τελικής ουσιαστικής κρίσης επί της κρινόμενης υπόθεσης, έπειτα από συνεκτί-
μηση των ως άνω κατευθύνσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η ανωτέρω απόφαση του ΔΕΕ δικαιώνει την πάγια θέση 
του Συνηγόρου, ο οποίος είχε παρέμβει επιτυχώς στο παρελθόν για τη μεί-
ωση του ελάχιστου αναστήματος των γυναικών από 1,65 σε 1,60 μ. για την 
εισαγωγή τους στις παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (υποθέσεις 
214965, 215138, 215633, 219192).3 

Υπηρεσιακή κατάσταση 

Μεγάλα ελλείμματα και σοβαρές διαφοροποιήσεις εξακολουθούν να εντοπί-
ζονται στην παρεχόμενη προστασία εργαζομένων που διανύουν περιόδους 
απουσίας από την εργασία τους λόγω μητρότητας ή άδειας ανατροφής. Πέρα 
από τις υφιστάμενες διαφοροποιήσεις, ανάλογα με το εργασιακό καθεστώς 
και τον κλάδο απασχόλησης, εργαζόμενες αντιμετωπίζουν αυστηρούς περι-
ορισμούς ή αποκλείονται ακόμη και πλήρως από την άσκηση δικαιωμάτων 
σχετιζόμενων με τη μητρότητα.

Θέματα εκπαιδευτικών: Μετατροπή μειωμένου ωραρίου  
σε συνεχόμενη άδεια ανατροφής και ειδικό επιμίσθιο 

Αίτημα μόνιμης εκπαιδευτικού για μετατροπή του μειωμένου ωραρίου που 
της είχε χορηγηθεί σε συνεχόμενη άδεια ανατροφής για το απομένον χρονι-
κό διάστημα απορρίφθηκε, με βάση εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, στην 
οποία δεν περιλαμβάνεται πρόβλεψη για τη δυνατότητα μεταβολής της αρ-
χικώς δηλωθείσας προτίμησης. Ο Συνήγορος απευθύνθηκε στο υπουργείο, 
επικαλούμενος γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), 
κατά την οποία η αλλαγή της αρχικής προτίμησης της μητέρας υπαλλήλου 
να κάνει χρήση μίας από τις ανωτέρω διευκολύνσεις επιτρέπεται για μία και 
μόνο φορά, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι και δεν δημιουργούνται προ-
βλήματα στην ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Παρόλο που το υπουργείο 
δέχθηκε ad hoc την υποβολή και εξέταση του σχετικού αιτήματος της εκπαι-

3. Βλ. https://www.synigoros.gr/?i=equality.el.imfyloworkpublic.465295.
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δευτικού, ενέμεινε στην άποψη ότι δεν υφίσταται για τους εκπαιδευτικούς η 
συγκεκριμένη δυνατότητα, καθώς εκείνοι διέπονται από ειδικότερες διατάξεις 
που δεν την προβλέπουν. 

Ωστόσο, ο Συνήγορος υποστήριξε ότι η πρακτική αυτή συνιστά αθέμιτη διάκρι-
ση λόγω φύλου και οικογενειακής κατάστασης, που αντιβαίνει στις διατάξεις 
του Ν. 3896/2010 και του Ν. 4443/2016. Και τούτο διότι η ιδιαιτερότητα 
των εκπαιδευτικών καθηκόντων σε σχέση με τα καθήκοντα των υπόλοιπων 
δημοσίων υπαλλήλων δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως τον πλήρη αποκλεισμό 
τους από την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Εκείνο που απαιτείται είναι 
η προσαρμογή του τρόπου εφαρμογής του μειωμένου ωραρίου στις ιδιαιτε-
ρότητες παροχής του εκπαιδευτικού έργου και στη διασφάλιση της αδιατάρα-
κτης λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος (υπόθεση 229122).

Περίπτωση περιορισμού δικαιωμάτων κατά την άδεια ανατροφής ανέκυψε 
όταν, δυνάμει σχετικής διάταξης του Ν. 4415/2016, διεκόπη η καταβολή του 
ειδικού επιμισθίου σε εκπαιδευτικό αποσπασμένη στο εξωτερικό, ενώ εκείνη 
διήνυε το τρίτο έτος απόσπασης και είχε λάβει άδεια ανατροφής τέκνου. Ο 
Συνήγορος επισήμανε ότι υφίσταται ΚΥΑ που προβλέπει ρητά ότι το ειδικό 
επιμίσθιο καταβάλλεται και κατά το χρονικό διάστημα αδειών κύησης, λοχεί-
ας και ανατροφής τέκνου, όταν διανύονται στη χώρα απόσπασης, και ότι η 
γενική διάταξη του ως άνω νόμου δεν αντικατέστησε την ειδικότερη διάταξη 
της σχετικής ΚΥΑ. Υπογράμμισε δε ότι η αποχή εργαζομένου από την εργασία 
του λόγω άδειας ανατροφής τέκνου δεν εμπίπτει στην έννοια του «οποιουδή-
ποτε λόγου», που αναφέρεται στις διατάξεις του εν λόγω νόμου, ώστε να δι-
καιολογεί τη διακοπή της παροχής. Υπό την έννοια αυτή, διακοπή της παροχής 
συνιστά διάκριση λόγω φύλου σε συσχετισμό με την οικογενειακή κατάσταση 
(υπόθεση 221450).

Προαγωγές – Θέσεις ευθύνης 

Εργαζόμενες σε θέσεις ευθύνης που επιστρέφουν στην υπηρεσία τους έπειτα 
από άδεια μητρότητας δικαιούνται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, κατά την επι-
στροφή τους να καταλάβουν είτε την ίδια θέση εργασίας είτε ισοδύναμη, με 
όχι λιγότερο ευνοϊκούς όρους και συνθήκες, και να επωφεληθούν από οποια-
δήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους που θα δικαιούνταν κατά την 
απουσία τους. Ωστόσο, στην πράξη παρατηρείται σοβαρό έλλειμμα. 

Ο Συνήγορος προέβη στις ανωτέρω επισημάνσεις όταν αναπληρώτρια προϊ-
σταμένη τμήματος, έναν μήνα πριν επιστρέψει στη θέση εργασίας της από άδεια 
μητρότητας, πληροφορήθηκε ότι στη θέση της τοποθετήθηκε νέος αναπληρω-
τής προϊστάμενος. Παρόλο που ο Συνήγορος υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη 
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πρακτική συνιστά διάκριση λόγω φύλου, η αρμόδια υπηρεσία απάντησε ότι 
η απομάκρυνση της αναφερομένης από τη θέση έγινε με σκοπό την εύρυθμη 
λειτουργία της υπηρεσίας και όχι την υποβάθμισή της. Τελικά η υπόθεση οδη-
γήθηκε στα αρμόδια δικαστήρια (υπόθεση 216005).

Προστασία του γονεϊκού δικαιώματος των ανδρών 

Ως φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φύλου, ο Συνήγορος εστιάζει τις παρεμβάσεις 
του και στην άρση στερεοτυπικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων σε σχέ-
ση με την κατανομή των ρόλων στην οικογένεια που έχουν επιπτώσεις στα 
δικαιώματα ισότιμης μεταχείρισης ανδρών εργαζόμενων. Παρά την ενδυνά-
μωση του πλέγματος των νομοθετικών κανόνων που προστατεύουν τις ερ-
γαζόμενες μητέρες, οι εργαζόμενοι πατέρες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
αθέμιτους περιορισμούς κατά την άσκηση του γονεϊκού τους δικαιώματος, 
ιδίως όταν αιτούνται γονικές άδειες ανατροφής, με αποτέλεσμα να αποδυνα-
μώνεται στην πράξη ο στόχος της ουσιαστικής συμβολής και των δύο γονέων 
στην ανατροφή των παιδιών.  

Χορήγηση σωρευτικής άδειας ανατροφής τέκνου  
σε άνδρες υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ

Αίτημα εργαζομένου στον ΔΕΔΔΗΕ για χορήγηση σωρευτικής άδειας ανα-
τροφής και φροντίδας τέκνου, αντί του μειωμένου ωραρίου, απορρίφθηκε 
με την αιτιολογία ότι η δυνατότητα αυτή προβλέπεται μόνο για τις μητέρες 
εργαζόμενες. Βάσει της οικείας επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας (ΣΣΕ), οι λεπτομέρειες για τη χορήγηση άδειας θηλασμού και φροντίδας 
τέκνου ή σωρευτικής άδειας ανατροφής και φροντίδας τέκνου καθορίζο-
νται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, κατόπιν γνώμης της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. 
Η δε σχετική απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ ήδη όριζε ότι 
εναλλακτικά μπορεί ο πατέρας να ζητήσει την άδεια απουσίας για λόγους 
φροντίδας παιδιού, «[…] όπως αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες ρυθμίσεις», 
δηλαδή κατά τον τρόπο που τη λαμβάνουν οι μητέρες εργαζόμενες, χωρίς να 
εξαιρούνται από το δικαίωμα λήψης σωρευτικής άδειας ανατροφής τέκνου 
οι πατέρες.

Ο Συνήγορος επισήμανε στον ΔΕΔΔΗΕ ότι δικαίωμα λήψης σωρευτικής 
άδειας ανατροφής τέκνου έχουν και οι εργαζόμενοι πατέρες. Η παρέμβαση 
του Συνηγόρου οδήγησε στην έκδοση εσωτερικής εγκυκλίου από τη ΔΕΗ, 
στην οποία αίρεται η διάκριση λόγω φύλου και θεσπίζονται οι ίδιοι όροι χο-
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ρήγησης της άδειας ανατροφής για άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους/ες 
(υπόθεση 209648).

Χορήγηση σωρευτικής άδειας ανατροφής τέκνου σε μονογονέα πατέρα 

Υπάλληλος των Οδικών Συγκοινωνιών (ΟΣΥ), μονογονέας δύο παιδιών, του 
οποίου η σύζυγος είχε αποβιώσει κατά τον τοκετό, ζήτησε τη χορήγηση εν-
νεάμηνης άδειας με αποδοχές για την ανατροφή τέκνου. Η ΟΣΥ χορήγησε αρ-
χικά στον υπάλληλο συνεχόμενη, ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο, άδεια 
ανατροφής διάρκειας δυόμισι μηνών, αλλά κατόπιν της παρέμβασης του Συ-
νηγόρου διαπίστωσε σφάλμα κατά τον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας 
της αδείας και την επέκτεινε στους τρεισήμισι μήνες. Παρόλο που η τελευταία 
απόφαση του φορέα ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις της επιχειρησιακής 
ΣΣΕ, βάσει των οποίων η σχετική άδεια χορηγείται συνεχόμενη κατόπιν συ-
νεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών και με συμφωνία του εργοδότη, ο 
Συνήγορος ζήτησε την επέκταση της χορηγηθείσας άδειας μετ’ αποδοχών για 
ανατροφή τέκνου, κατ’ αναλογία προς τα προβλεπόμενα για τη χορήγηση της 
ισόχρονης διάρκειας ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας, λαμβανομέ-
νων υπόψη των ειδικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν και των αυξημένων 
ευθυνών του πατέρα ως προς τη φροντίδα των ανήλικων τέκνων (υπόθεση 
228943).

Β. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓω ΦΥΛΟΥ  
ΣΤΟΝ ΙΔΙωΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Στον ιδιωτικό τομέα, η κατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων συνδέεται 
ευθέως με την οικονομική κρίση και πλήττει καταρχήν και τα δύο φύλα. Ωστό-
σο, στις περιπτώσεις εργαζόμενων γυναικών που βρίσκονται σε κατάσταση 
εγκυμοσύνης ή έχουν μόλις επιστρέψει από άδεια μητρότητας οι συνέπειες 
είναι εμφανώς δυσμενέστερες. Καταγγελίες συμβάσεων εργασίας εγκύων ή 
μητέρων, μονομερείς βλαπτικές μεταβολές των όρων εργασίας τους και με-
θοδεύσεις οικειοθελών αποχωρήσεων εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς 
αποτελούν σταθερή ύλη στις υποθέσεις διακρίσεων στον ιδιωτικό τομέα. 

Στις περιπτώσεις αυτές, ο Συνήγορος συνεργάζεται στενά με το Σώμα Επιθεώ-
ρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και η παρουσία εκπροσώπου της Αρχής στις εργατικές 
διαφορές συμβάλλει στη θετική έκβαση των υποθέσεων και στην εξωδικαστι-
κή επίλυση διαφορών. Οι εργοδότες φαίνονται πληρέστερα ενημερωμένοι για 
τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις μητέρες εργαζόμενες, χωρίς όμως αυτό 
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να συνεπάγεται την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις σχετικές νομοθετικές 
προβλέψεις. 

Καταγγελίες συμβάσεων εργασίας 

Οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που προστατεύονται από 
απόλυση, είτε λόγω εγκυμοσύνης είτε λόγω μητρότητας, εξακολουθούν να 
λαμβάνουν χώρα, ακόμη και χωρίς να πληρούνται οι αναγκαίες τυπικές προ-
ϋποθέσεις (απουσία επίκλησης σπουδαίου λόγου, παράβαση διατάξεων της 
εργατικής νομοθεσίας κ.λπ.). Συχνά, στις περιπτώσεις των καταγγελιών αυ-
τών, ο σπουδαίος λόγος γνωστοποιείται μεταγενέστερα και εξωδίκως από 
τον εργοδότη. Μολονότι η εξέταση συνδρομής σπουδαίου λόγου αποτελεί 
νομική και πραγματολογική έννοια, η κρίση της οποίας επαφίεται στα αρμόδια 
πολιτικά δικαστήρια, ο Συνήγορος συχνά ελέγχει την τυπική νομιμότητα της 
διαδικασίας αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή εισηγείται την επιβολή διοικη-
τικών κυρώσεων όταν διαπιστώνει ότι δεν αιτιολογείται δεόντως η καταγγε-
λία της σύμβασης εργασίας προστατευόμενης μητέρας και όταν ο σπουδαίος 
λόγος γνωστοποιείται μεταγενέστερα, με εξώδικη δήλωση στην εργαζόμενη. 
Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις ο έλεγχος τήρησης των τυπικών προϋπο-
θέσεων για την καταγγελία της σύμβασης είναι καθοριστικής σημασίας για 
τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της εργαζομένης διότι: α) οι αποσβεστικές 
προθεσμίες προσβολής του κύρους της καταγγελίας έχουν ως αφετηρία το 
χρονικό σημείο της καταγγελίας και η αφετηρία τους δεν μετατίθεται ανάλο-
γα με το χρονικό σημείο γνωστοποίησης του σπουδαίου λόγου καταγγελίας 
προς την εργαζόμενη, και β) για να ασκήσει η εργαζόμενη μια νομικά βάσιμη 
αγωγή προσβολής του κύρους της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της, 
είναι απαραίτητο να γνωρίζει τον σπουδαίο λόγο καταγγελίας αυτής. 

Καταχρηστικές δηλώσεις οικειοθελούς αποχώρησης 

Ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει σε σειρά υποθέσεων που έχει εξετάσει μεθόδευ-
ση από πλευράς εργοδοτών, οι οποίοι, μολονότι επί της ουσίας καταγγέλλουν 
συμβάσεις εργασίας γυναικών εργαζόμενων οι οποίες προστατεύονται από 
απόλυση, προβαίνουν καταχρηστικά σε δηλώσεις οικειοθελούς αποχώρησης 
στον ΟΑΕΔ και μάλιστα σε διάστημα κατά το οποίο είτε έκαναν χρήση της κα-
νονικής τους άδειας είτε επέστρεφαν μετά τη λήξη αδειών σχετιζόμενων με τη 
μητρότητα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενες να στερούνται τη σχετική προστασία. 

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η υπόθεση εγκύου εργαζόμενης η οποία 
προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας διότι ο εργοδότης, κατόπιν διήμε-
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ρης απουσίας της από την εργασία της, κατέθεσε δήλωση περί οικειοθελούς 
αποχώρησής της στον ΟΑΕΔ. Η εργαζόμενη ισχυρίστηκε ότι είχε ενημερώ-
σει τηλεφωνικώς μία από τους εταίρους της επιχείρησης για την επικείμε-
νη διήμερη απουσία της, λόγω θανάτου συγγενικού της προσώπου· όταν 
όμως τρεις μέρες αργότερα επικοινώνησε με τον εργοδότη για να δηλώσει 
τη διαθεσιμότητά της προς εργασία, κλήθηκε να παραλάβει την απόλυσή της. 
Η εργοδοτική πλευρά δήλωσε άγνοια για το γεγονός της εγκυμοσύνης και 
αρνήθηκε την πρόταση του Συνηγόρου για επαναπρόσληψη της προσφεύ-
γουσας. Από την έρευνα του Συνηγόρου προέκυψε ωστόσο ότι λίγες ημέ-
ρες πριν από την κατάθεση της δήλωσης περί οικειοθελούς αποχώρησης της 
εργαζομένης, εκπρόσωπος του εργοδότη είχε προσέλθει στην Επιθεώρηση 
ζητώντας ενημέρωση για το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας μητρότητας. Ο 
Συνήγορος κατέληξε στη διαπίστωση ότι οι ενέργειες του εργοδότη συνι-
στούσαν καταγγελία της σύμβασης της εγκύου εργαζόμενης και εισηγήθηκε 
την επιβολή διοικητικού προστίμου για παραβίαση των σχετικών διατάξεων 
(υπόθεση 223576).

Για την οριστική αντιμετώπιση συναφών προβλημάτων, ο Συνήγορος είχε 
διατυπώσει την πρόταση, ειδικά για τις περιπτώσεις των εργαζομένων οι 
οποίες προστατεύονται λόγω μητρότητας, στο έντυπο της οικειοθελούς απο-
χώρησης που κατατίθεται στο «Εργάνη» να απαιτείται και η υπογραφή της 
εργαζομένης και να ορίζεται ικανό χρονικό διάστημα μετά την απουσία της 
προκειμένου αυτή να δηλώνεται και να καταχωρίζεται. Επισημαίνεται ότι, 
βάσει του μέχρι πρόσφατα ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, αρκούσε μόνο 
η δήλωση του εργοδότη προκειμένου να αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύ-
στημα «Εργάνη» ότι ο εργαζόμενος έχει αποχωρήσει οικειοθελώς. Στην περί-
πτωση που ο εργαζόμενος ήθελε να αποδείξει ότι η οικειοθελής αποχώρησή 
του αναγγελλόταν ψευδώς, έπρεπε να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια.

Με τις διατάξεις του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4488/2017 (άρ. 38) προ-
βλέφθηκε ότι η αναγγελία αποχώρησης μισθωτού από τον εργοδότη συνο-
δεύεται υποχρεωτικά είτε από έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και 
τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, 
με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει επέλθει οικειοθελής αποχώρησή του και 
ότι αυτή θα αναγγελθεί στο «Εργάνη». Παράλληλα, έχουν προβλεφθεί αυστη-
ρές προθεσμίες τόσο για την αναγγελία της αποχώρησης του εργαζομένου εκ 
μέρους του εργοδότη (το αργότερο εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών) όσο 
και για την επίδοση στον εργαζόμενο τυχόν εξώδικης δήλωσης του εργοδό-
τη (εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την οικειοθελή αποχώρηση και 
αναγγελία αυτής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης 
δήλωσης). Έτσι, σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις 
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υποχρεώσεις του περί αναγγελίας της οικειοθελούς αποχώρησης, η σύμβαση 
εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη. 

Ανεξάρτητα από τα ζητήματα που ενδεχομένως θα ανακύψουν κατά την εφαρ-
μογή του ως άνω νόμου, με τις διατάξεις αυτές οριοθετούνται οι υποχρεώσεις 
και οι ευθύνες του εργοδότη και διαμορφώνεται ένα πλαίσιο αυξημένης προ-
στασίας για κάθε εργαζόμενο. Το οικείο πλαίσιο αναμένεται να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τις παρελθούσες καταχρηστικές και συχνά επαναλαμβανό-
μενες πρακτικές των εργοδοτών να προβαίνουν ψευδώς σε δηλώσεις οικει-
οθελούς αποχώρησης εργαζομένων που προστατεύονται λόγω μητρότητας. 

Συμφιλιωτική επίλυση εργατικών διαφορών

Η συνεργασία του Συνηγόρου με το ΣΕΠΕ οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις στην 
άρση πρακτικών διακριτικής μεταχείρισης λόγω φύλου ήδη κατά τη διενέρ-
γεια της τριμερούς συνάντησης ενώπιον του ΣΕΠΕ. Καθοριστικής σημασίας 
παράγοντας για την επίτευξη συμφιλιωτικής επίλυσης της εργατικής διαφο-
ράς είναι η πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση των δύο μερών (εργοδότη 
και εργαζομένου) σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως προς 
το κρίσιμο ζήτημα της εκάστοτε μεταξύ τους διαφοράς. Ενδεικτική είναι η 
περίπτωση εγκύου εργαζόμενης της οποίας τις υπηρεσίες έπαυσε να αποδέ-
χεται ο εργοδότης όταν έληξε η αναρρωτική άδεια που είχε λάβει. Ο εργο-
δότης κατήγγειλε τη σύμβασή της με την αιτιολογία ότι η επιχείρηση διέκοψε 
οριστικά τη λειτουργία της. Δεδομένου πως αναγνωρίστηκε ότι η οριστική 
διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ενδεχομένως υπέκρυπτε μεταβίβαση 
επιχείρησης, συμφωνήθηκε μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, ενώπιον της 
αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και με τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου, 
ότι η απασχόληση της εργαζομένης θα συνεχιζόταν από τη νέα επιχείρηση, η 
οποία λειτουργούσε πλέον στις εγκαταστάσεις της αρχικής, υπό τους ίδιους 
όρους και συνθήκες εργασίας (υπόθεση 229560).

Εργατικό ατύχημα εγκύου

Στις υποχρεώσεις του εργοδότη περιλαμβάνεται και η εξασφάλιση των προ-
βλεπόμενων μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία των εγκύων εργαζό-
μενων στην εργασία τους. Ωστόσο, στο πεδίο αυτό διαπιστώνονται συχνά 
παραβάσεις της αρχής της πρόνοιας εκ μέρους των εργοδοτών. 

Έγκυος εργαζόμενη ως φύλακας σε μουσείο, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, αναγκάστηκε κατά την τέταρτη ημέρα της εργασίας της 
να επιστρέψει στην οικία της λόγω αιμορραγίας, χωρίς να αναφέρει κάτι σε 
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οποιονδήποτε στον χώρο εργασίας της. Εν συνεχεία ο σύζυγός της πληρο-
φόρησε τον εργοδότη ότι εκείνη νοσηλευόταν σε νοσοκομείο και είχε λάβει 
αναρρωτική άδεια ενός μήνα. Το ζήτημα έφτασε στο ΣΕΠΕ, κατόπιν καταγγε-
λίας του Πανελλήνιου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού, οπότε και προβλή-
θηκε από την πλευρά της εργαζομένης ο χαρακτηρισμός του συμβάντος ως 
εργατικού ατυχήματος. Έπειτα από συνάντηση των μερών στα γραφεία του 
ΣΕΠΕ, ο εργοδότης ανήγγειλε στο ΙΚΑ το εργατικό ατύχημα, υποστηρίζοντας 
όμως ότι δεν υπέπεσε σε παράβαση των κανόνων υγείας και ασφάλειας, 
από την οποία να προήλθε βλάβη της υγείας της εργαζομένης. Επειδή όμως 
η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργα-
σία εξέφρασε την άποψη ότι η εργοδοτική πλευρά δεν είχε εξασφαλίσει τα 
απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εγκύων εργαζόμε-
νων, ο Συνήγορος, αναγνωρίζοντας το τεκμήριο νομιμότητας της εν λόγω 
κρίσης, απηύθυνε αυστηρή σύσταση προς την εργοδοτική πλευρά για την 
τήρηση των υποχρεώσεών της, στο πλαίσιο της αρχής της πρόνοιας (υπόθε-
ση 229216).

Γ. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚή ΠΑΡΕΝΟΧΛήΣή

Η διερεύνηση υποθέσεων με αντικείμενο τη σεξουαλική παρενόχληση στην 
εργασία παρουσιάζει εγγενείς δυσκολίες, που εντοπίζονται όχι μόνο στην 
έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων που να μπορούν να τεκμηριώσουν αναμ-
φισβήτητα την τέλεση των επίμαχων πράξεων, αλλά συχνά και στην απροθυ-
μία συνεργασίας της εργοδοτικής πλευράς ή στην πλήρη άρνηση οιασδήποτε 
σχετικής πράξης ή περιστατικού. 

Ο αριθμός των περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης στην απασχόληση 
και την εργασία είναι προφανώς αναντίστοιχος με τον αριθμό των καταγγελι-
ών στον Συνήγορο. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη διστακτικότητα των ίδιων 
των θυμάτων να καταγγείλουν τέτοιες συμπεριφορές, είτε λόγου φόβου σχε-
τικά με τον εργασιακό τους στιγματισμό και την απώλεια της θέσης εργασίας 
τους είτε λόγω φόβου έναντι των αντιμέτρων, εργασιακών και δικαστικών, 
που ενδέχεται να λάβει ο τελών σε θέση ισχύος εργοδότης. Το βασικό θεσμι-
κό εργαλείο που ενεργοποιείται στις περιπτώσεις αυτές είναι η αντιστροφή 
του βάρους απόδειξης και η μεταφορά του βάρους αυτού στον εργοδότη. 
Σημαντική πάντως αναδεικνύεται η πρόληψη τέτοιων φαινομένων, μέσω της 
πλήρους ενημέρωσης των εργοδοτών τόσο για τη σχετική νομοθεσία και τις 
απορρέουσες από αυτήν υποχρεώσεις τους όσο και για την οφειλόμενη ευ-
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πρεπή συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο, με σεβασμό στην προσωπικότητα 
των εργαζομένων και αποφυγή οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να 
στοιχειοθετήσει διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου.

Παρά τις σοβαρές αποδεικτικές δυσχέρειες που εμφανίζουν οι υποθέσεις σε-
ξουαλικής παρενόχλησης, δεν είναι πάντα αδύνατη η στοιχειοθέτηση σοβα-
ρών ενδείξεων ή ακόμα και η πλήρης απόδειξη. Εμβληματική υπόθεση στο 
πεδίο αυτό, η οποία διαβιβάστηκε στον Συνήγορο από το ΣΕΠΕ, αποτελεί ανα-
φορά για σεξουαλική παρενόχληση εργαζομένης η οποία απολύθηκε από ερ-
γοδότη που διαδέχθηκε τον παρενοχλούντα δύο έτη μετά την παρενόχληση. 
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, αποδείχθηκε ότι υπήρχαν πέντε θύματα 
σεξουαλικής παρενόχλησης από το ίδιο πρόσωπο στον εργασιακό τους χώρο, 
ενώ οι σχετικές έγγραφες διαμαρτυρίες των εργαζόμενων γυναικών οδήγη-
σαν μεν στην αντικατάσταση του παρενοχλούντος, αλλά οι ίδιες δεν προστα-
τεύθηκαν από την τελική απόλυση.  

Το γεγονός ότι από το χρονικό σημείο κατά το οποίο έλαβε χώρα η σεξουαλι-
κή παρενόχληση παρήλθε διετής απασχόληση υπό τις οδηγίες και τις κατευ-
θύνσεις άλλου προσώπου που ασκούσε καθήκοντα εργοδότη δεν αρκούσε 
από μόνο του για να αποσυνδέσει την απόλυση της εργαζομένης από την 
καταγγελία της για σεξουαλική παρενόχληση, δεδομένου ότι από τα στοιχεία 
που τέθηκαν υπόψη του Συνηγόρου αποδείχθηκε ότι: α) η εργαζόμενη απα-
σχολούνταν πλέον των είκοσι ετών στην ίδια θέση εργασίας, β) ο εργοδότης 
ο οποίος απέλυσε την αναφερόμενη δεν απέδειξε ότι η εργαζόμενη εκτελούσε 
πλημμελώς τα καθήκοντά της, γ) ο εν λόγω εργοδότης εξαιρετικά σπάνια είχε 
προβεί σε απολύσεις και δ) από τις πέντε εργαζόμενες οι οποίες κατήγγει-
λαν ότι υπέστησαν σεξουαλική παρενόχληση η μία παραιτήθηκε από τη θέση 
εργασίας, οι τρεις απολύθηκαν και μόνο μία διατηρεί τη θέση εργασίας της. 
Ο Συνήγορος κατέληξε στη διαπίστωση ότι η απόλυση της αναφερομένης 
είναι εκδικητική, αφού ασκήθηκε καταχρηστικά ως αντίμετρο του εργοδότη 
στην καταγγελία της εργαζομένης για σεξουαλική παρενόχληση. Τελικά, συ-
νέταξε πόρισμα εισηγούμενος την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (υπόθεση 
211428).  
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Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται κυρίως οι υποθέσεις διακρίσεων σε βά-
ρος των Ρομά λόγω της φυλετικής τους καταγωγής ή αλλοδαπών πολιτών, 
ιδίως τρίτων χωρών, που τυγχάνουν δυσμενούς μεταχείρισης για λόγους που 
σχετίζονται με τη διαφορετική εθνική τους καταγωγή. Κεντρική διαπίστωση 
του Συνηγόρου σε ό,τι αφορά τους Ρομά αποτελεί η συστηματική παραγνώρι-
ση του εύρους και των επιπτώσεων του κοινωνικού αποκλεισμού τους, αλλά 
και η απροθυμία ανάληψης αποφασιστικής κεντρικής πρωτοβουλίας τόσο 
για την αστικοδημοτική τους τακτοποίηση όσο και για την αντιμετώπιση του 
οξύτατου στεγαστικού τους προβλήματος, καθώς και για την άμβλυνση των 
ισχυρών τοπικών αντιδράσεων.

Αντιστοίχως προβληματικό όμως παραμένει και το ευρύ φάσμα των διακρί-
σεων που υφίστανται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες οι οποίοι διαμένουν 
στη χώρα, γεγονός που αναδεικνύει ότι η διάχυση της αντίληψης περί ισό-
τιμης πρόσβασης σε δικαιώματα και αγαθά παραμένει σταθερή επιδίωξη και 
ανάγκη. Τα ζητήματα που αναδεικνύουν οι υποθέσεις οι οποίες εξετάστηκαν 
αφορούν διαδικαστικά προσκόμματα που εμποδίζουν την άσκηση δικαιωμά-
των και αντιστρατεύονται την κοινωνική ένταξη προσφύγων και μεταναστών, 
αλλά και αθέμιτους αποκλεισμούς από την παροχή αγαθών και υπηρεσιών 
για λόγους που ενέχουν ρατσιστικό κίνητρο. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζουν υποθέσεις που αναδεικνύουν αθέμιτους 
περιορισμούς ακόμη και για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), παρά την 
αυξημένη προστασία που επιφυλάσσει η κείμενη νομοθεσία στους ευρωπαί-
ους πολίτες και στα μέλη των οικογενειών τους, λαμβανομένου υπόψη ότι με 
τον Ν. 4443/2016 ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη, πέραν των 
άλλων Οδηγιών, και η Οδηγία 2014/54, που αφορά ειδικά την ελεύθερη 
κυκλοφορία και τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικο-
γενειών τους. 

Τέλος, και το 2017 εξετάστηκαν υποθέσεις που αφορούν την απαίτηση πα-
ρέλευσης συγκεκριμένου χρόνου από τον χρόνο κτήσης της ελληνικής ιθαγέ-
νειας με πολιτογράφηση, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε 
θέσεις Δημοσίου, γεγονός που παγίως κρίνεται από τον Συνήγορο ως αθέμιτη 
διάκριση μεταξύ ελλήνων πολιτών με βάση της εθνική τους καταγωγή.  
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Κοινωνικός αποκλεισμός και Ρομά

Ο κοινωνικός αποκλεισμός των Ρομά –και η διαβίωσή τους υπό συνθήκες που 
προσβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα της αξιοπρέπειας και της ασφάλει-
ας– εξακολουθεί να παραμένει μείζον πρόβλημα που χρήζει συντονισμένης 
αντιμετώπισης. Το έτος 2017 ο Συνήγορος εστίασε τις παρεμβάσεις του στα 
ζητήματα αστικοδημοτικής κατάστασης, καθώς επίσης και σε θέματα στεγα-
στικής αποκατάστασης των Ρομά, εκτιμώντας ότι η αστικοδημοτική τακτοποί-
ηση και η «ορατότητα» της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας αποτελούν 
καθοριστικής σημασίας προϋποθέσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίη-
ση δράσεων που αποσκοπούν στη στεγαστική τους αποκατάσταση και στην 
ένταξή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή. 

Η πρόκληση της αστικοδημοτικής τακτοποίησης των Ρομά 

Η ύπαρξη «αόρατου» πληθυσμού στη χώρα μας, δηλαδή ανθρώπων που είτε 
δεν είναι καταχωρισμένοι σε ληξιαρχεία, δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων 
είτε η καταχώρισή τους είναι αποσπασματική ή με εσφαλμένα στοιχεία, απο-
τελεί ένα διαχρονικό πρόβλημα, που κυρίως αφορά συμπολίτες μας Ρομά. 

Η εξάλειψη του φαινομένου της κοινωνικής περιθωριοποίησης των Ρομά δεν 
μπορεί να επιτευχθεί αν δεν προηγηθεί ή δεν διευκολυνθεί η δημοτολογι-
κή τακτοποίησή τους. Η αστικοδημοτική «αφάνεια» υπονομεύει την ισότιμη 
συμμετοχή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή και αντιστρατεύεται 
οποιοδήποτε εγχείρημα ή δράση που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του οξύ-
τατου κοινωνικού τους προβλήματος. Πέρα από το γεγονός ότι παρεμποδίζε-
ται η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής λόγω αδυναμίας έκδοσης δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας (ένταξη σε κοινωνικά προγράμματα, έκδοση ΑΦΜ, 
ΑΜΚΑ κ.λπ.), το πρόβλημα διαιωνίζεται καθώς και τα τέκνα των μη δημοτολο-
γικά τακτοποιημένων προσώπων δεν μπορούν αντιστοίχως να προβούν στις 
αναγκαίες εγγραφές. Επιπροσθέτως, ο ολοκληρωτικός σχεδόν αναλφαβητι-
σμός των προσώπων που διαβιούν στους καταυλισμούς εμποδίζει περαιτέρω 
την όποια ενεργοποίησή τους για την τακτοποίηση των δημοτολογικών τους 
εκκρεμοτήτων. 

Η επίρριψη όλης της ευθύνης για την υφιστάμενη κατάσταση στα ίδια τα αδή-
λωτα πρόσωπα δεν διευκολύνει την κατανόηση του φαινομένου και την απο-
τελεσματική αντιμετώπισή του. Αντιθέτως, η απροθυμία της κεντρικής διοίκη-
σης να αναγνωρίσει το μέγεθος του προβλήματος και να λάβει τα αναγκαία 
νομοθετικά μέτρα, σε συνδυασμό με τη διστακτικότητα των ειδικότερα εμπλε-
κόμενων υπηρεσιών του εκάστοτε αρμόδιου δήμου να προβούν σε ενέργειες 
για την ευέλικτη αντιμετώπιση, εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, 
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των προβλημάτων που αφορούν ατομικές αιτήσεις εγγραφής στο δημοτολό-
γιο, αποτελούν την κύρια αιτία για τη διαιώνιση του φαινομένου. 

Καθοριστικής σημασίας κεντρική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος της «ανιθαγένειας» των Τσιγγάνων αναλήφθηκε την περίοδο 1978-
1979. Έκτοτε, παρότι τα στοιχεία ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 
δείχνουν ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα,1 η κεντρική διοίκηση δεν ανέλαβε 
κάποια αντίστοιχη πρωτοβουλία για τη βελτίωση της κατάστασης. Επιχειρώ-
ντας να αναδείξει το πρόβλημα αυτό και να συμβάλει στην αντιμετώπισή του, 
ο Συνήγορος δημοσιοποίησε το έτος 2009 Ειδική Έκθεση2 υποδεικνύοντας 
τρεις εναλλακτικές προτάσεις διευθέτησης, χωρίς ωστόσο μέχρι και σήμερα 
να έχει αναληφθεί κάποια σχετική νομοθετική πρωτοβουλία. 

Με δεδομένο ότι η οικονομική κρίση πλήττει δυσανάλογα τις πιο ευάλωτες 
πληθυσμιακές ομάδες, ο Συνήγορος κρίνει ότι είναι αναγκαία η επανεξέταση 
και η διευκόλυνση της διαδικασίας δημοτολογικής τακτοποίησης των αδήλω-
των, με ιδιαίτερη εστίαση στην παροχή αποτελεσματικής νομικής βοήθειας, 
ώστε το οικονομικό κόστος που συνεπάγεται η διαδικασία, αλλά και η πολυ-
πλοκότητά της να μη λειτουργούν αποτρεπτικά. 

Παραθέτοντας στη συνέχεια ενδεικτικές περιπτώσεις παρέμβασης σε πρό-
σφατες υποθέσεις, η Αρχή επανέρχεται στο ζήτημα, προκειμένου να αναδεί-
ξει, πέρα από τη σημασία ανάληψης κεντρικής πρωτοβουλίας, και την ανάγκη 
εγρήγορσης των αρμόδιων υπηρεσιών σε περιπτώσεις που μπορούν να αντι-
μετωπιστούν στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας. 

Διασταύρωση δημοτολογικών εγγραφών  
και συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών των δήμων

Δήμος αρνήθηκε να καταχωρίσει στα μητρώα αρρένων και στο δημοτολόγιο 
τέκνο καταγωγής Ρομά παρά το γεγονός ότι υπήρχε έγγραφο περί καταχώ-
ρισης της γέννησής του σε άλλο δήμο. Έπειτα από παρέμβαση της Αρχής, 
κατέστη δυνατή η κατάθεση της αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά που απαι-
τούνται, καθώς και η αναζήτηση των απαιτούμενων διοικητικών εγγράφων 
ενδοϋπηρεσιακά, μέσω της συνεργασίας των δύο εμπλεκόμενων δήμων. 
Αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης των στοιχείων στο 

1. Σύμφωνα με έρευνα του Δικτύου Ρομ και του Υπουργείου Εργασίας, το 50% των Ρομά στη 
χώρα μας είναι χωρίς καμία εγγραφή, το 10% δεν κατέχει ταυτότητα, το 5,5% είναι χωρίς 
ληξιαρχική πράξη γέννησης, ενώ το 25% δεν έχει καταχώριση στους εκλογικούς καταλόγους 
(Έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Η κατάσταση των Τσιγγάνων 
στην Ελλάδα, 2001, σ. 16).

2. Bλ. https://www.synigoros.gr/?i=equality.el.imnationetc.438344.
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μητρώο αρρένων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης. Ακολούθως, θα πραγματο-
ποιηθεί και η εγγραφή του τέκνου στο δημοτολόγιο (υπόθεση 232156).

Διαδικασία έκδοσης δελτίου ταυτότητας  
και παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής 

Σε περιπτώσεις που ανακύπτουν ασάφειες ή εσφαλμένες ληξιαρχικές εγγρα-
φές, είναι αναγκαίο να παρέχεται άμεσα η απαραίτητη νομική συνδρομή για 
την άρση των διαδικαστικών προσκομμάτων και τη διασφάλιση της αναγκαί-
ας ασφάλειας δικαίου. Ενδεικτική είναι η περίπτωση Ρομά η οποία απευθύν-
θηκε στον Συνήγορο λόγω των δυσχερειών που αντιμετώπισε κατά την έκ-
δοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, δικαιολογητικού απαραίτητου για να 
λάβει ΑΜΚΑ. 

Η ενδιαφερόμενη φέρει το επώνυμο του πατέρα της, μολονότι οι γονείς της 
δεν έχουν συνάψει γάμο και δεν υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη αναγνώ-
ρισης τέκνου. Παρότι κατέχει Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης, συ-
νταχθέν σε δήμο, διαφορετικό από αυτόν στον οποίο διατηρεί οικογενειακή 
μερίδα η μητέρα της, η αρμόδια υπηρεσία αρνήθηκε να καταχωρίσει τα στοι-
χεία και να εκδώσει πιστοποιητικό γέννησης. Τούτο διότι τα στοιχεία στο ως 
άνω διοικητικό έγγραφο δεν ήταν τα ίδια με αυτά με τα οποία ήταν καταχω-
ρισμένη η μητέρα της, καθώς εκείνη είχε αλλάξει τα ατομικά της στοιχεία με 
δικαστική απόφαση. 

Ο Συνήγορος ζήτησε, εφόσον προκύπτει με ασφάλεια ο οικογενειακός δε-
σμός, να προχωρήσει η καταχώριση με υποσημείωση ότι υπάρχει η δικαστι-
κή απόφαση περί νομίμου αλλαγής των στοιχείων της μητέρας. Στο πλαίσιο 
αυτό υπέδειξε την αξιοποίηση πρόσφατης οδηγίας της Διεύθυνσης Αστικής 
και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών (έγγραφο αρ. ΤΑΔΚ 
146/2017), όπου προβλέπεται ότι, αν από τη διασταύρωση των στοιχείων 
που πραγματοποιεί η υπηρεσία προκύπτει με ασφάλεια η ταυτοπροσωπία του 
ενδιαφερομένου, ο αρμόδιος δήμος μπορεί να προχωρήσει στην εγγραφή 
του προσώπου στο δημοτολόγιο.

Λόγω συνθετότητας του ζητήματος ωστόσο, ο αρμόδιος δήμος ζήτησε την 
έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης για τη διόρθωση της ληξιαρχικής 
πράξης. Ο Συνήγορος έδωσε λεπτομερείς οδηγίες στην ενδιαφερόμενη και 
την ενημέρωσε αναφορικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει 
για την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής (υπόθεση 229013). 
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Αυθαίρετη εγκατάσταση Ρομά – Κοινωνική συνοχή –  
Αποτροπή κατεδάφισης 

Κάτοικος Ελευσίνας ζήτησε την παρέμβαση του Συνηγόρου επικαλούμενη 
αδράνεια της Διοίκησης όσον αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων που 
σχετίζονταν με τη γειτνίαση της οικίας της με νέα εγκατάσταση Ρομά εντός 
χώρου εγκαταλελειμμένου εργοστασίου (παραβατικότητα, υγειονομικά θέμα-
τα, ηχορύπανση, παράνομες συνδέσεις ηλεκτροδότησης). Οι εν λόγω Ρομά, 
συνολικά δεκαέξι άτομα, πολλά εκ των οποίων ανήλικα, είχαν εγκατασταθεί 
σε τέσσερα πρόχειρα καταλύματα και διαβιούσαν υπό άθλιες συνθήκες. Ο 
Συνήγορος διαπίστωσε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας είχε εκδώσει 
ψήφισμα υπέρ της απομάκρυνσης των Ρομά, αποδίδοντάς τους μάλιστα επι-
κίνδυνη παραβατικότητα, ενώ ταυτόχρονα ο δήμος δεν προέβη σε ενέργειες 
για την εξεύρεση χώρου μετεγκατάστασής τους. 

Ως προς την απόδοση συλλογικής παραβατικότητας στους εν λόγω Ρομά, ο 
Συνήγορος επισήμανε ότι η ενέργεια αυτή του δήμου ουδόλως συμβάλλει 
στην οφειλόμενη από τη Διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση αμερόληπτη, 
ισότιμη και αναλογική αντιμετώπιση και διευθέτηση των σύνθετων κοινωνι-
κών ζητημάτων που αφορούν ειδικές κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι Ρομά· 
επιπλέον, δεν συμβάλλει ούτε στην κατά τον νόμο αναγκαία κοινωνική ένταξη 
των Τσιγγάνων και στην αποφασιστική συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης 
σε αυτήν. Εκτός των προαναφερθέντων, αυτή η πρακτική υπονομεύει την κοι-
νωνική συνοχή στην περιοχή και συντείνει στη δημιουργία κλίματος τοπικής 
«εθνοτικής/φυλετικής» σύγκρουσης. Ως εκ τούτου τα διοικητικά όργανα του 
δήμου πρέπει να απέχουν από κάθε ενέργεια συλλογικού αρνητικού χαρα-
κτηρισμού των Ρομά, ενώ συγκεκριμένες παραβατικές συμπεριφορές ατόμων 
που συμβαίνει να είναι Ρομά θα πρέπει να αποδίδονται στα μεμονωμένα άτο-
μα που τις διέπραξαν και όχι συλλογικά στην πληθυσμιακή ομάδα η οποία 
φέρει τα συγκεκριμένα φυλετικά χαρακτηριστικά. Πάντως, κατόπιν σχετικής 
παρέμβασης του Συνηγόρου και στο Αστυνομικό Τμήμα Ελευσίνας, η απόδο-
ση επικίνδυνης παραβατικότητας σε μέλη της συγκεκριμένης εγκατάστασης 
δεν επιβεβαιώθηκε από στοιχεία της αστυνομίας.

Τέλος, ο Συνήγορος συνέστησε σε όλους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση 
φορείς (δήμος, αστυνομικό τμήμα, Περιφέρεια Αττικής, ΔΕΔΔΗΕ Ελευσίνας) 
να αποφύγουν κάθε τυχόν μέτρο βίαιης αποβολής ή αναγκαστικής εκδίωξης 
των εν λόγω Ρομά από τον τόπο εγκατάστασής τους, επισημαίνοντας ότι η 
αποχώρησή τους από τον χώρο όπου διαβιούν προϋποθέτει ενέργειες από 
την πλευρά των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να υποδειχθεί συγκεκρι-
μένος χώρος μετεγκατάστασης και νόμιμης παραμονής τους, που να πληροί 
τουλάχιστον τους βασικούς όρους αξιοπρέπειας και ασφάλειας. 



IΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2017

4
6

Ως προς το θέμα των αυθαίρετων ηλεκτροδοτήσεων, ο ΔΕΔΔΗΕ Ελευσίνας 
διαπίστωσε μία περίπτωση αυθαίρετης ηλεκτροδότησης και προέβη στη δια-
κοπή της. Επίσης, η υγειονομική υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής πραγμα-
τοποίησε επανειλημμένες αυτοψίες, προτείνοντας στον δήμο συγκεκριμένα 
μέτρα για την αποκατάσταση της καθαριότητας, ενώ θετική ήταν και η πα-
ρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, προτείνοντας εναλλακτικές 
λύσεις στέγασης. Η πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας συνέταξε 
εκθέσεις αυθαίρετων κατασκευών για τα παραπήγματα των Ρομά και στη συ-
νέχεια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής εξέδωσε απόφαση κατεδάφισής 
τους, υπό τον όρο, πριν από την υλοποίησή της, να έχουν αποχωρήσει οι Ρομά 
ή να έχουν μετεγκατασταθεί. Κατόπιν νέας παρέμβασης του Συνηγόρου και 
επειδή δεν είχαν αποχωρήσει όλες οι οικογένειες, υπήρξε αναβολή της κα-
τεδάφισης. Τελικά, και οι τελευταίοι Ρομά αποχώρησαν οικειοθελώς από την 
εγκατάσταση και στη συνέχεια τα παραπήγματα κατεδαφίστηκαν (υπόθεση 
226272).

Αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο αλλά και οι ανα-
γνωρισμένοι πρόσφυγες κατά τη διαμονή τους στη χώρα συχνά αφορούν 
αθέμιτους περιορισμούς που δυσχεραίνουν την κοινωνική τους ένταξη και 
συνιστούν άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις που συνδέονται ευθέως με την κα-
τάσταση στην οποία τελούν. Στις περιπτώσεις αιτούντων άσυλο, μεταναστών 
και προσφύγων, ο Συνήγορος εξετάζει παράλληλα τη διάσταση του φύλου ή 
και άλλων λόγων διάκρισης (αναπηρία, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, 
ταυτότητα ή χαρακτηριστικά φύλου) στην παρεχόμενη προστασία, προκειμέ-
νου να αναδείξει την ανάγκη συνεκτίμησης της διάστασης αυτής κατά τις 
διαδικασίες που τους αφορούν τόσο στον εντοπισμό ευάλωτων ομάδων και 
στην παροχή κατάλληλης προστασίας όσο και στη διασφάλιση κατάλληλων 
συνθηκών διαβίωσης στις δομές φιλοξενίας. 

Άρνηση τράπεζας σε αιτούντα άσυλο να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό 
λόγω μη προσκόμισης διαβατηρίου 

Πολίτης τουρκικής υπηκοότητας προσέφυγε στον Συνήγορο επειδή, αν και 
ήταν κάτοχος ισχυρού δελτίου αιτούντος άσυλο αλλοδαπού, υποκατάστη-
μα τράπεζας αρνήθηκε να του ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό, καθώς αυτός 
στερούνταν ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου (διαβατηρίου). Ο Συνήγο-
ρος απευθύνθηκε καταρχάς στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) προκειμένου να 
ενημερωθεί αναφορικά με τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
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για τη συναλλαγή των καταστημάτων τραπεζών με πολίτες τρίτης χώρας. Η 
Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της ΤτΕ ενημέρωσε ότι, 
σύμφωνα με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, η πιστοποίηση της ταυτότητας 
αλλοδαπών τρίτων χωρών μπορεί να γίνεται από τα ταξιδιωτικά έγγραφα τα 
οποία χορηγεί η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολι-
τικής και από έγγραφα αναγνώρισης δικαιούχων διεθνούς και επικουρικής 
προστασίας. Στη συνέχεια, η Ανεξάρτητη Αρχή απευθύνθηκε στην εμπλεκόμε-
νη τράπεζα, επισημαίνοντας ότι, βάσει διατάξεων του Ν. 4375/2016, το δελ-
τίο αιτούντος διεθνή προστασία αποτελεί προσωρινό τίτλο που διασφαλίζει 
την απόλαυση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων των αιτούντων, στα οποία 
περιλαμβάνεται και η εξασφάλιση των απαραίτητων αναγκαίων συναλλαγών 
κατά τον χρόνο ισχύος του. Επομένως η κατοχή του δελτίου αιτούντος διεθνή 
προστασία αρκεί για την εξακρίβωση των στοιχείων της ταυτότητας αυτών 
και για τη συναλλαγή τους με φορείς του Δημοσίου και ιδιώτες, χωρίς να 
απαιτείται η κατοχή εκ μέρους τους άλλων αποδεικτικών στοιχείων. Σε δια-
φορετική περίπτωση, η άρνηση συναλλαγής με αιτούντες άσυλο αποτελεί δυ-
σμενή σε βάρος τους διάκριση λόγω της ιδιότητάς τους ως αιτούντων διεθνή 
προστασία. Επιπρόσθετα, η άρνηση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε 
κάτοχο δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, το οποίο έχει ισχύ δημόσιου 
δικαιολογητικού συναλλαγής κατά τα προαναφερθέντα, προσκρούει και στον 
Ν. 4465/2017, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδη-
γία 2014/92 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Ιουλίου 2014. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του τελευταίου νό-
μου, προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις οι οποίες δημοσιοποιούνται. Η τρά-
πεζα μέχρι στιγμής εμμένει στη στάση της (υπόθεση 230236).

Προβλήματα στην πρόσβαση υπηκόων τρίτων χωρών  
σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας 

Σε συνέχεια μεγάλου αριθμού αναφορών, ο Συνήγορος διαπίστωσε την άρ-
νηση πολλών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας να χορηγή-
σουν ΑΜΚΑ σε ασυνόδευτους ανηλίκους και αιτούντες διεθνή προστασία, 
των οποίων το αίτημα προκαταγράφεται με απλή καταγραφή, με την αιτιο-
λογία ότι πρόσβαση στην αγορά εργασίας αποκτά ο αιτών διεθνή προστασία 
μετά την πλήρη καταγραφή του αιτήματός του. Από τη διερεύνηση προέκυψε 
ότι προβλήματα στη χορήγηση ΑΜΚΑ αντιμετωπίζουν και οι υπήκοοι τρίτων 
χωρών εν γένει, καθώς τους ζητούνται επιπλέον δικαιολογητικά με τα οποία 
να αποδεικνύουν ότι έχουν εργασία, όπως, λόγου χάρη, σύμβαση εργασίας 
ή ΑΦΜ, παρά τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας. Εξ αυτού του λόγου, 
σε συνδυασμό με τη μη ενεργοποίηση της προβλεπόμενης στον νόμο Κάρτας 
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Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΚΥΠΑ), οι κατηγορίες αυτές του πλη-
θυσμού αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την πρόσβασή τους 
σε υπηρεσίες υγείας, τις οποίες δικαιούνταν να λαμβάνουν με βάση το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και σε άλλου είδους υπηρεσίες για τις οποίες απαι-
τείται ΑΜΚΑ. 

Έπειτα από παρέμβαση της Αρχής, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 
ζήτησε από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης να δοθούν κατάλλη-
λες κατευθύνσεις προς τα ΚΕΠ, ώστε να μην παρακωλύεται η χορήγηση ΑΜΚΑ 
στους κατόχους δελτίου αιτούντος άσυλο. Σε συνέχεια νεότερου εγγράφου 
του προς όλα τα συναρμόδια υπουργεία, ο Συνήγορος πληροφορήθηκε ότι 
έχει κριθεί αναγκαία η έκδοση ΚΥΑ που θα ορίζει τα ελάχιστα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την έκδοση ΑΜΚΑ, ώστε να χορηγείται σε υπηκόους τρί-
των χωρών που δικαιούνται δωρεάν υπηρεσίες υγείας, τουλάχιστον μέχρι 
την έκδοση ΚΥΠΑ ή την κάλυψή τους με άλλον τρόπο (υποθέσεις 221556, 
226847, 228384 και 232752).

Άρνηση οδηγών ΟΣΥ να επιβιβάσουν επιβάτες  
που είναι αιτούντες άσυλο

Ο Συνήγορος έλαβε αναφορές από μέλη Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ) 
σχετικά με τρία περιστατικά άρνησης εξυπηρέτησης επιβατών με διακριτά 
εθνοφυλετικά χαρακτηριστικά από οδηγούς λεωφορείων των Οδικών Συ-
γκοινωνιών (ΟΣΥ). Ο Συνήγορος απευθύνθηκε εγγράφως στην ΟΣΥ ζητώντας 
να διερευνηθούν διεξοδικά τα καταγγελλόμενα. Επισήμανε δε τις διατάξεις 
του Ν. 4443/2016, για εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτή-
τως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής και στο πεδίο της πρό-
σβασης στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται 
(συναλλακτικά) στο κοινό, για την υποχρέωση διερεύνησης των περιστατικών 
εφαρμόζοντας τη διάταξη περί αντιστροφής του βάρους απόδειξης, καθώς 
και για τις προβλεπόμενες στον νόμο κυρώσεις. 

Ειδικότερα, για το πρώτο περιστατικό, που αφορούσε άρνηση επιβίβασης σε 
λεωφορείο δύο αλλοδαπών μητέρων με μωρά σε παιδικά καροτσάκια, ο οδη-
γός υποστήριξε ότι οι επιβάτες όφειλαν να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται η 
επιβίβαση με ανοιχτά καροτσάκια, ως εκ τούτου δεν θεώρησε ότι είναι υπο-
χρεωμένος να ενημερώσει τις μητέρες σχετικά με την απαγόρευση αυτή. Επί-
σης, συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα σε σχετική διαμαρτυρία άλλων επιβατών, οι 
οποίες τελικά υπέβαλαν την αναφορά. Η διοίκηση της ΟΣΥ ζήτησε συγγνώμη 
για το αναφερόμενο περιστατικό και ενημέρωσε ότι, σε συνέχεια έρευνας που 
πραγματοποίησε σε συνεργασία με την αρμόδια διεύθυνση αμαξοστασίου 
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Βοτανικού, κινήθηκε πειθαρχική διαδικασία κατά του εμπλεκόμενου οδηγού. 
Μετά την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας, η διεύθυνση προσωπι-
κού ενημέρωσε τον Συνήγορο ότι με απόφαση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχι-
κού Συμβουλίου επιβλήθηκε η ποινή της επίπληξης στον εμπλεκόμενο οδηγό 
(υπόθεση 223060).

Οι δύο άλλες περιπτώσεις αφορούν άρνηση οδηγού να σταματήσει έμπρο-
σθεν δομής φιλοξενίας προσφύγων για να επιβιβάσει αλλοδαπούς. Τα περι-
στατικά ερευνώνται από τη διοίκηση της ΟΣΥ και ειδικά για το ένα κινήθηκε η 
προβλεπόμενη στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της εταιρείας πειθαρχική 
διαδικασία κατά του εμπλεκόμενου οδηγού, με την επίδοση της κλήσης του 
σε απολογία. Παράλληλα, η ΟΣΥ ζήτησε με έγγραφό της συγγνώμη από τις 
αναφερόμενες. Εκκρεμεί η ενημέρωση του Συνηγόρου για την εξέλιξη του 
ελέγχου των περιστατικών (υποθέσεις 228717 και 228718).

Πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποκλεισμός υπηκόων κρατών-μελών της ΕΕ  
σε προκήρυξη του ΟΣΕ

Με αφορμή πληθώρα αναφορών που υποβλήθηκαν στην Αρχή για τη νομι-
μότητα προκήρυξης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) η οποία 
έθετε ηλικιακά όρια, ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι η εν λόγω προκήρυξη εμ-
φάνιζε και άλλα προβλήματα παραβίασης του Ν. 4443/2016 και ειδικότερα 
απέκλειε πολίτες της ΕΕ από τις θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών και ΔΕ Σταθμαρχών. Ο ΟΣΕ επικαλέστηκε τη ρύθμιση του άρθρου 
1 του Ν. 2431/1996, στην οποία προβλέπεται ουσιαστικά η δυνατότητα εξαί-
ρεσης των υπηκόων κρατών-μελών της ΕΕ από θέσεις ή ειδικότητες που συ-
νεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας ή στη 
διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του κράτους. 

Ο Συνήγορος επισήμανε ότι οι ως άνω διατάξεις πρέπει να εφαρμοστούν υπό 
το φως των αρχών του ενωσιακού δικαίου, σύμφωνα με τις οποίες η ιθα-
γένεια της Ένωσης αποτελεί πλέον θεμελιώδη ιδιότητα, η οποία διασφαλί-
ζει την ίδια νομική μεταχείριση, στο πλαίσιο εφαρμογής της Συνθήκης για 
τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σε όλους τους πολίτες της 
ΕΕ ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, η δε ανωτέρω εξαίρεση θα πρέπει 
να εφαρμόζεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, και 
συγκριτικά με τις υπόλοιπες θέσεις της προκήρυξης, για τις οποίες επιτρέπεται 
η συμμετοχή και πολιτών ιθαγένειας άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, δεν ήταν 
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εμφανής η σύνδεση των συγκεκριμένων θέσεων εργασίας στον ΟΣΕ με την 
άσκηση καθηκόντων δημόσιας εξουσίας ή την προάσπιση των γενικότερων 
συμφερόντων του κράτους. 

Ο ΟΣΕ σε απάντησή του προς την Αρχή επικαλέστηκε κυρίως την ανάθεση 
«αστυνομικών» και ανακριτικών καθηκόντων στις ειδικότητες αυτές, σύμ-
φωνα με τον Κανονισμό Σταθμαρχών του ΟΣΕ και εγκύκλιες οδηγίες του 
οργανισμού, προκειμένου να τεκμηριώσει τον αποκλεισμό των υποψηφίων 
πολιτών ΕΕ. Ο Συνήγορος επανήλθε κρίνοντας μη επαρκή την προβαλλόμενη 
από τον ΟΣΕ αντίκρουση, επικαλούμενος σχετική νομολογία του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), σύμφωνα με την οποία, για να είναι νόμιμη 
η εξαίρεση των υπηκόων κρατών-μελών της ΕΕ από συγκεκριμένες θέσεις ή 
ειδικότητες, θα πρέπει τα επίμαχα καθήκοντα στα οποία θεμελιώνεται η άσκη-
ση εξουσίας να μην αντιπροσωπεύουν ένα πολύ περιορισμένο μέρος των 
δραστηριοτήτων τους, αλλά το κύριο έργο τους. Αναμένεται η απάντηση του 
οργανισμού (ενδεικτικά, υποθέσεις 225783 και 235361).

Άρνηση προαγωγής υπαλλήλου, πολίτη ΕΕ, σε θέση προϊσταμένου 
τμήματος λόγω ιθαγένειας

Αντίστοιχη είναι υπόθεση που εξέτασε ο Συνήγορος και αφορά την άρνηση 
του Υπουργείου Εργασίας να αναθέσει σε υπάλληλο, πολίτη ΕΕ, καθήκοντα 
προϊσταμένου. Ο Συνήγορος με έγγραφό του ζήτησε από την αρμόδια υπη-
ρεσία να αιτιολογήσει την απόφασή της αυτή, δεδομένου ότι η παράλειψη 
προαγωγής μόνο με την επίκληση της ιθαγένειας του εργαζομένου φαίνεται 
να πάσχει καταρχήν νόμιμης αιτιολογίας. 

Ειδικότερα, ο Συνήγορος επισήμανε ότι στη ΣΛΕΕ καθιερώνεται ρητά η αρχή 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, υπό την έννοια ότι απαγορεύ-
εται κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας στον τομέα της απασχόλησης. Στην Οδη-
γία 2000/43 η συγκεκριμένη αρχή αποκτά νομικά δεσμευτικό περιεχόμενο, 
ενώ η Οδηγία 2014/54, η οποία επίσης ενσωματώθηκε στην ελληνική έννο-
μη τάξη με τον Ν. 4443/2016, εξειδικεύει σειρά δικαιωμάτων και διευκολύν-
σεων που πρέπει να αποδίδονται σε εργαζομένους της ΕΕ και στα μέλη των 
οικογενειών τους. Παράλληλα, κατά πάγια νομολογία του ΔΕΕ, ο περιορισμός 
δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη δημόσια διοίκηση, ως εξαί-
ρεση από τον κανόνα, πρέπει να ερμηνεύεται στενά, ενώ η έννοια «δημόσια 
διοίκηση», όπως χρησιμοποιείται στο άρθρο 45 παράγρ. 4 ΣΛΕΕ, αφορά τις 
θέσεις εργασίας που προϋποθέτουν την ύπαρξη ειδικής σχέσης αλληλεγγύης 
των κατόχων τους προς το οικείο κράτος, καθώς και την αμοιβαιότητα των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνιστούν το θεμέλιο του δεσμού 
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της ιθαγένειας.3 Βάσει αυτών, ο Συνήγορος ζήτησε οι σχετικές διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας (Ν. 2431/1996) να επανεξεταστούν υπό το φως των 
ως άνω προβλέψεων του ενωσιακού δικαίου και να του γνωστοποιηθούν 
ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του υπουργείου, καθώς και τα 
καθήκοντα της θέσης προϊσταμένου του συγκεκριμένου τμήματος. Η υπόθεση 
εκκρεμεί (υπόθεση 228627). 

Πολιτογραφηθέντες Έλληνες

Το ζήτημα του αποκλεισμού ελλήνων πολιτών που δεν έχουν συμπληρώσει 
συγκεκριμένο χρόνο από την πολιτογράφησή τους επανήλθε και το έτος αυτό, 
στο πλαίσιο εξέτασης υπόθεσης που αφορούσε τη νομιμότητα προκήρυξης 
του Υπουργείου Εξωτερικών για πλήρωση οργανικών θέσεων υπαλλήλων 
του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, η οποία περιείχε, μεταξύ άλλων, τον όρο ότι 
αποκλείεται η συμμετοχή υποψηφίων που είναι έλληνες υπήκοοι με πολιτο-
γράφηση, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια από την απόκτηση της 
ελληνικής ιθαγένειας. Ο Συνήγορος επισήμανε ότι η προϋπόθεση της τριετούς 
αναμονής από την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας για τη συμμετοχή στην 
εν λόγω προκήρυξη συνιστά ρύθμιση που έρχεται σε αντίθεση με την απαγό-
ρευση των διακρίσεων που εισάγουν οι διατάξεις του Ν. 4443/2016, καθώς 
η αρχή της ίσης μεταχείρισης προϋποθέτει την επί ίσοις όροις άσκηση ενός 
δικαιώματος ή απόλαυση ενός έννομου αγαθού μεταξύ ελλήνων πολιτών, 
ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή. Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν υπερ-
νομοθετική ισχύ, καθώς ενσωματώνουν το γράμμα της Οδηγίας 2000/43 και 
κατισχύουν κάθε αντίθετης εθνικής ρύθμισης. Έτσι, σύμφωνα με τις ανωτέρω 
προβλέψεις, η άμεση αυτή διάκριση δεν φαίνεται να δικαιολογείται αντικει-
μενικά από κάποιον θεμιτό σκοπό, ο οποίος να επιτυγχάνεται με τη χρήση 
πρόσφορου και αναγκαίου μέσου, καθώς η ιδιαιτερότητα του φορέα για τον 
οποίο προκηρύσσονται οι θέσεις επιτρέπει καταρχήν τον αποκλεισμό αλλο-
δαπών, δεν είναι όμως δυνατό ο αποκλεισμός αυτός να τύχει εφαρμογής ως 
κριτήριο διάκρισης και μεταξύ ελλήνων πολιτών. Το Υπουργείο Εξωτερικών 
απάντησε στην Αρχή ότι θα λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις της στο πλαίσιο 
μελλοντικής τροποποίησης του οργανισμού του (υπόθεση 236691).4

3. Βλ. μεταξύ άλλων: α) Iraklis Haralambidis κατά Calogero Casilli, C-270/13, β) Επιτροπή 
κατά Ελλάδας, C-290/94, EU:C:1996:265, σκέψη 2, και γ) Colegio de Oficiales de la Marina 
Mercante Española, EU:C:2003:515, σκέψη 39. 

4. Βλ. https://www.synigoros.gr/?i=equality.el.imdworkpublic.489274.
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Πάγια διαπίστωση της Αρχής τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι αναφορές που 
υποβάλλονται στον Συνήγορο σχετικά με διακρίσεις λόγω θρησκευτικών 
ή άλλων πεποιθήσεων δεν εμπίπτουν στην ύλη των περιπτώσεων που βρί-
σκουν έρεισμα στην ειδική προστατευτική νομοθεσία κατά των διακρίσεων. 
Η διεύρυνση της αρμοδιότητας του Συνηγόρου ως φορέα προώθησης της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης στην εργασία στον ιδιωτικό τομέα δεν επέφερε 
αλλαγή στο είδος των αναφορών που εξακολουθεί να λαμβάνει ο Συνήγορος 
σε ζητήματα ισότιμου σεβασμού της θρησκευτικής ή ηθικής συνείδησης. Δεν 
αφορούν δηλαδή διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων στο 
πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποθέσεις που 
διερευνήθηκαν και το έτος 2017 δεν διαφοροποιούνται στα ποιοτικά τους 
χαρακτηριστικά από εκείνες των προηγούμενων ετών. Αφορούν κατά βάση 
είτε ρυθμιστικές επιλογές της Πολιτείας σε ζητήματα ευαίσθητα για όσους εκ-
προσωπούν διαφορετικές από την πλειονότητα θρησκευτικές ή άλλες πεποι-
θήσεις (αδειοδότηση χώρων λατρείας, αντιρρησίες συνείδησης) είτε προβλή-
ματα που απηχούν τη μη επαρκώς εμπεδωμένη αντίληψη της Διοίκησης για 
τον διαχωρισμό του κοσμικού από τον θρησκευτικό χαρακτήρα ορισμένων 
διοικητικών λειτουργιών (ταφή, καταχώριση στοιχείων ονόματος τέκνων).

Αδειοδότηση χώρων λατρείας 

Σύλλογος Μουσουλμάνων με έδρα τη Θεσσαλονίκη απευθύνθηκε στην Αρχή 
διαμαρτυρόμενος για την απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλο-
νίκης να προβεί σε σφράγιση χώρου που χρησιμοποιούσε για την άσκηση 
θρησκευτικών καθηκόντων των μελών του λόγω έλλειψης σχετικής αδειο-
δότησης (υπόθεση 229295). Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για τη λειτουργία 
όλων των λατρευτικών χώρων, πλην αυτών της Ορθόδοξης Εκκλησίας, απαι-
τείται άδεια του Υπουργείου Παιδείας. Η εκ των προτέρων αυτή αδειοδότη-
ση έχει κριθεί ότι δεν παραβιάζει το δικαίωμα της ελεύθερης άσκησης της 
θρησκευτικής λατρείας, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και στο άρθρο 13 του Συ-
ντάγματος, στον βαθμό που αποσκοπεί στη διαπίστωση της συνδρομής των 
τυπικών προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση λατρευτικών καθηκόντων.1 

1. Μανουσάκης & λοιποί κατά Ελλάδος, απόφαση ΕΔΔΑ της 26ης Σεπτεμβρίου 1996.
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Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας είναι να πρόκειται καταρχήν 
για θρησκεία που χαρακτηρίζεται «γνωστή», δηλαδή που το δόγμα της είναι 
φανερό και προσβάσιμο.2 Στο πλαίσιο αυτό, η άδεια χορηγείται εφόσον πλη-
ρούνται βασικοί πολεοδομικοί και υγειονομικοί κανόνες που προβλέπονται 
από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και εξυπηρετούν την ασφάλεια τόσο των 
θρησκευομένων όσο και των περιοίκων, καθώς και τη δημόσια υγεία. 

Κατά την πάγια άποψη της Αρχής, η πρακτική της χρονικής πρόταξης των πο-
λεοδομικών και κτιριολογικών εγκρίσεων δεν συνιστά περιορισμό της θρη-
σκευτικής ελευθερίας εφόσον, φυσικά, εφαρμόζεται υπό όρους χρηστής διοί-
κησης και συνοδεύεται από αντίστοιχη ειδοποίηση των αιτούντων κατ’ άρθρο 
4 παράγρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.3 Μολονότι η πλήρωση των 
σχετικών προϋποθέσεων δεν είναι ευχερής, καθώς απαιτείται ο έλεγχος και 
η σύμπραξη διαφορετικών εμπλεκόμενων υπηρεσιών (πυροσβεστική, πολε-
οδομία, υγειονομικές υπηρεσίες), αντιστοιχεί ωστόσο στα γενικώς ισχύοντα 
για τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανεξαρτήτως σκοπού ή λειτουργίας 
αυτών. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης, το Υπουργείο Παι-
δείας επικαιροποιεί ανά διαστήματα τις οδηγίες του σχετικά με τη διαδικασία 
και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (η πιο πρόσφατη με αρ. πρωτ. 118939/
Θ1/19.07.2016).

Αξίζει να επισημανθεί ότι τα περισσότερα ζητήματα σχετικά με την αδειοδό-
τηση των χώρων λατρείας έχουν επιλυθεί και η Διοίκηση είναι κατά κανόνα 
εξοικειωμένη με τη διοικητική αντιμετώπισή τους. Το γεγονός αυτό σε μεγάλο 
βαθμό οφείλεται στην ερμηνεία και στις κατευθύνσεις που έχει δώσει η νο-
μολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) 
και του Συμβουλίου της Επικρατείας και όχι στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαί-
σιο, το οποίο ανάγεται στο έτος 1938· διότι ακόμη και οι τροποποιήσεις που 
έχουν επέλθει απηχούν το πνεύμα παλαιότερων εποχών, που δεν συνάδει με 
τις σύγχρονες δικαιωματικές αντιλήψεις περί θρησκευτικής ελευθερίας. Είναι 
ενδεικτική η πρόβλεψη του άρθρου 1 του ΑΝ 1363/1938 για ποινική μετα-
χείριση όσων λειτουργούν χώρους λατρείας χωρίς την άδεια του Υπουργείου 
Παιδείας.

2. Απόφαση 4202/2012 του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Βλ. https://www.synigoros.gr/resources/docs/199632.pdf. 
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Αντίρρηση συνείδησης στη στρατιωτική θητεία

Η καταγραφή των προβλημάτων στην εφαρμογή του θεσμού της εναλλακτι-
κής πολιτικής-κοινωνικής υπηρεσίας, καθώς και οι προτάσεις για τη βελτίωση 
του υφιστάμενου νομικού πλαισίου και τη λειτουργία του θεσμού με γνώμονα 
τον σεβασμό στη θρησκευτική και ηθική συνείδηση των πολιτών αποτέλε-
σαν ορισμένες από τις πρώτες συστηματικές παρεμβάσεις της Αρχής.4  Έκτοτε 
μεσολάβησε αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας, που είχε ως αποτέλεσμα να 
επιλυθούν αρκετά ζητήματα προς την κατεύθυνση που υποδείκνυαν οι προ-
τάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Υπάρχουν όμως ακόμη σημαντικά θέματα 
που παραμένουν εκκρεμή και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, όπως η απο-
σαφήνιση των όρων εκπλήρωσης της εναλλακτικής υπηρεσίας (καθήκοντα, 
παροχή στέγης, άδειες), η διάρκεια της υπηρεσίας, η υπέρμετρη, συγκριτικά 
με τους υπηρετούντες στον στρατό, διάρκεια του προς εξαγορά υπολοίπου 
θητείας και η σύνθεση και λειτουργία των επιτροπών αναγνώρισης αντιρρη-
σιών συνείδησης, προκειμένου να διασφαλίζεται αμερόληπτη κρίση. Ειδικά 
το τελευταίο ζήτημα επανέρχεται με τρόπο επιτακτικό μετά την έκδοση της 
απόφασης του ΕΔΔΑ της 15.9.2016 στην υπόθεση «Παπαβασιλάκης κατά 
Ελλάδος», με την οποία η Ελλάδα καταδικάστηκε για παραβίαση του άρθρου 
9 της ΕΣΔΑ –που αφορά τον σεβασμό της σκέψης, της συνείδησης και της 
θρησκείας– λόγω έλλειψης ουσιαστικών εγγυήσεων αντιπροσωπευτικότητας 
στη σύνθεση των επιτροπών. Ο Συνήγορος προετοιμάζει νέα συνολική πα-
ρέμβαση για όλα τα εκκρεμή θέματα που απαριθμούνται πιο πάνω, λαμβάνο-
ντας υπόψη και ζητήματα που έχουν ανακύψει και έχουν τεθεί υπόψη του και 
με νεότερες αναφορές (ενδεικτικά, υπόθεση 237397).

Όροι εκπλήρωσης της εναλλακτικής υπηρεσίας

Το ζήτημα της καταλληλότητας της παρεχόμενης από τον φορέα απασχόλη-
σης στέγης για την εκπλήρωση της εναλλακτικής υπηρεσίας απασχόλησε συ-
στηματικά τον Συνήγορο από την έναρξη εφαρμογής του Ν. 2510/1997. Το 
πρόβλημα αυτό επανήλθε προς εξέταση με την υπόθεση δύο αντιρρησιών 
συνείδησης που εκπλήρωναν εναλλακτική υπηρεσία σε νοσοκομείο. Στους 
υπόχρεους αντιρρησίες παρασχέθηκε ως κατάλυμα ένα δωμάτιο χωρίς εγκα-
ταστάσεις ατομικής υγιεινής, με μόνες διαθέσιμες εκείνες τις οποίες χρησιμο-
ποιούσαν οι νοσηλευόμενοι του ίδιου ορόφου. Οι αναφερόμενοι αρνήθηκαν 
να κάνουν χρήση του χώρου, νοίκιασαν στέγη εκτός νοσοκομείου και ζήτη-
σαν να τους καταβληθεί το ποσό που προβλέπει ο νόμος σε περιπτώσεις κατά 

4. Ειδική έκθεση: Ο θεσμός της Εναλλακτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Υπηρεσίας – Προτάσεις 
Αναμόρφωσης, Συνήγορος του Πολίτη, Ιούλιος 1999.
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τις οποίες διαπιστώνεται αδυναμία του φορέα για παροχή στέγης (άρ. 64 
Ν. 3421/2005). Η διοίκηση του ιδρύματος συνομολόγησε την ανεπάρκεια 
του χώρου, αντέτεινε όμως ότι δεν είχε προβλεφθεί αντίστοιχο κονδύλι στον 
προϋπολογισμό. 

Ο Συνήγορος επισήμανε ότι η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση, είκοσι χρόνια 
μετά την αρχική θέσπισή της, παραμένει ουσιαστικά ανεφάρμοστη, εφόσον 
ούτε υπάρχει πρωτόκολλο με τις ελάχιστες προϋποθέσεις καταλληλότητας 
των χώρων ενδιαίτησης και εστίασης, ούτε αξιολογούνται οι χώροι αυτοί 
πριν από την τοποθέτηση των αντιρρησιών, ούτε υποχρεώνονται οι φορείς 
να έχουν εγκαίρως εξασφαλίσει τα αντίστοιχα ποσά για την περίπτωση που 
δεν διαθέτουν κατάλληλους χώρους. 

Ανταποκρινόμενο, και παραπέμποντας ρητά στην πρόταση του Συνηγόρου, 
το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) εξέδωσε τον Ιανουάριο 2017 
εγκύκλιο προς όλους τους φορείς απασχόλησης στην οποία αφενός περιγρά-
φονται αναλυτικά οι προδιαγραφές καταλληλότητας, αφετέρου διευκρινίζε-
ται ότι οι φορείς πρέπει να εξασφαλίζουν τα αναγκαία ποσά, ήδη πριν καν 
ζητήσουν την παροχή εργασίας από αντιρρησίες, μάλιστα δε με τη δέσμευση 
ότι το ΓΕΕΘΑ δεν θα τοποθετεί πλέον αντιρρησίες σε φορείς που δηλώνουν 
μεν ότι μπορούν να παράσχουν τροφή και στέγη, αλλά στη συνέχεια διαπι-
στώνεται ότι οι εν λόγω παροχές κρίνονται ακατάλληλες (υποθέσεις 217272 
και 218216).5

Δικαιώματα ταφής ετερόδοξων

Η ταφή ετερόδοξων πολιτών στα κοιμητήρια αποτελεί σταθερό σημείο τρι-
βών, που αναδεικνύει την παραγνώριση του κοσμικού χαρακτήρα των κοι-
μητηρίων, τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα των δήμων, αλλά και την 
υποβόσκουσα αντίληψη περί δικαιωμάτων ταφής μη ισότιμου χαρακτήρα, 
ανάλογα με το θρήσκευμα του τεθνεώτος. 

Αυθαίρετη μετατόπιση ορίων οικογενειακού τάφου ετερόδοξου

Ενδεικτική περίπτωση αποτελεί αναφορά Μάρτυρα του Ιεχωβά σχετικά με την 
αυθαίρετη μετατόπιση των ορίων του οικογενειακού τάφου ιδιοκτησίας της 
από ιδιώτες ιδιοκτήτες όμορου τάφου, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του 
(πρώτου) σε βαθμό που να μην εκδίδεται άδεια ευπρεπισμού του από τον 
οικείο δήμο. Ο Συνήγορος σε επιτόπια έρευνα διαπίστωσε ότι, ενώ συνολικά 

5. Βλ. https://www.synigoros.gr/?i=human-rights.el.enallaktiki_upiresia.461946.
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το κοιμητήριο διέθετε χώρους ταφής ορθολογικά κατατετμημένους, η μόνη 
ασυμμετρία αφορούσε τον συγκεκριμένο τάφο. Στις επιφυλάξεις του δήμου 
ως προς τη δυνατότητα αποφασιστικής παρέμβασής του στη διαμάχη μεταξύ 
των ενδιαφερομένων, ο Συνήγορος τόνισε ότι το επίμαχο ζήτημα δεν αποτε-
λεί διαφορά μεταξύ ιδιωτών, αλλά επιβάλλει την ενεργοποίηση των νόμιμων 
αρμοδιοτήτων του δήμου, στις οποίες συγκαταλέγεται η ορθολογική και σύν-
νομη διαχείριση των χώρων ταφής. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίστηκε η υπο-
χρέωση παρέμβασης για την αποκατάσταση της νομιμότητας και τη διασφά-
λιση της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών σε δικαιώματα, ανεξάρτητα από 
τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των δικαιούχων τους, εφόσον βέβαια τηρηθεί 
η διαδικασία προηγούμενης ακρόασης των εμπλεκόμενων ιδιωτών και εξε-
ταστούν τυχόν υπόνοιες θρησκευτικής μισαλλοδοξίας. Εδώ είναι σημαντικό 
να διευκρινιστεί ότι τις υπόνοιες αυτές ενισχύει η πληροφόρηση που παρέσχε 
στον Συνήγορο ο ίδιος ο αντιδήμαρχος, όσον αφορά τα ρητά και διακηρυγ-
μένα κίνητρα των ιδιωτών δικαιούχων του όμορου τάφου, οι οποίοι είχαν αρ-
νηθεί να συναινέσουν σε οποιαδήποτε προταθείσα διευθέτηση. Ο Συνήγορος 
για την επίλυση της υπόθεσης αυτής πρότεινε να γίνει εθελοντική μετατόπιση 
των ορίων του τάφου προς την πλευρά αχρησιμοποίητου τμήματος του κοι-
μητηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο δήμος οφείλει να προβεί σε υποχρεωτική 
μετατόπιση, προκειμένου να υπάρξει επαναφορά των δύο μνημείων στις νό-
μιμες διαστάσεις. Αναμένεται η ανταπόκριση του δήμου (υπόθεση 224638).

Θρήσκευμα και ονοματοδοσία

Η παρανόηση σχετικά με τη λειτουργία των θρησκευτικών πράξεων σε διοικη-
τικό επίπεδο οδηγεί ενίοτε στη δημιουργία της εντύπωσης ότι αυτές υποκαθι-
στούν τις επίσημες θεσμοθετημένες διοικητικές διαδικασίες. Αυτό με τη σειρά 
του μπορεί να δημιουργήσει στους πολίτες την υπόνοια ότι υφίστανται ή ενδέ-
χεται να υποστούν διάκριση λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων όταν 
καλούνται άμεσα ή έμμεσα να δηλώσουν το θρήσκευμά τους. Ενδεικτική περί-
πτωση της ως άνω παρανόησης είναι η καταχώριση ή η απαίτηση δήλωσης ως 
«αβάπτιστου» του τέκνου για το οποίο δεν έχει δηλωθεί ακόμα κύριο όνομα. 

Καταχώριση τέκνου για το οποίο δεν έχει δηλωθεί κύριο όνομα  
ως αβάπτιστου σε έντυπο για χορήγηση οικογενειακού επιδόματος

Σε ειδικό πεδίο του μηχανογραφημένου εντύπου Α21, το οποίο υποβάλλεται 
για τη χορήγηση και καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και 
του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, γίνεται χρή-
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ση του όρου «αβάπτιστο» ως επιλογή που πρέπει να συμπληρωθεί όταν δεν 
έχει δοθεί ακόμη όνομα στο τέκνο. Ο Συνήγορος υπενθύμισε ότι, σύμφωνα 
με τον Ν. 344/1976, η απόδοση ονόματος στα τέκνα πραγματοποιείται απο-
κλειστικά με δήλωση ονοματοδοσίας στο αρμόδιο ληξιαρχείο. Αντιθέτως, η 
δήλωση της βάπτισης αφορά την καταχώριση του θρησκεύματος του ατόμου 
στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του και σε καμία περίπτω-
ση δεν σχετίζεται με την κτήση ονόματος. Ως εκ τούτου η χρήση του όρου 
«αβάπτιστο» είναι πραγματολογικά εσφαλμένη, καθώς ταυτίζει δύο έννοιες 
εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, την ονοματοδοσία και τη βάπτιση. Ταυτό-
χρονα όμως, δημιουργεί σύγχυση στους πολίτες, οι οποίοι νομίζουν ότι οφεί-
λουν πράγματι να δηλώσουν αν έχουν βαπτίσει το τέκνο τους, με αποτέλεσμα 
αφενός την εσφαλμένη συμπλήρωση της αίτησης και αφετέρου τη δημιουρ-
γία της εντύπωσης ότι υφίστανται διακριτική μεταχείριση λόγω θρησκευτι-
κών πεποιθήσεων. Κατόπιν αυτών, η Αρχή ζήτησε τη διόρθωση του επίμαχου 
πεδίου με όρο που να αποδίδει ορθά το ζητούμενο στοιχείο, όπως «εκκρεμεί 
ονοματοδοσία» ή «χωρίς κύριο όνομα». Τελικά, η Διεύθυνση Οικογενειακών 
Επιδομάτων του ΟΓΑ ενημέρωσε την Αρχή ότι ο όρος «αβάπτιστο» αντικατα-
στάθηκε με τον όρο «άνευ κυρίου ονόματος» (υπόθεση 23190).
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Η νομοθέτηση της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω αναπηρίας και της 
προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο πεδίο αυτό εντάσσεται σε 
μια ευρύτερη διαδικασία μετάβασης από το ιατρικό-προνοιακό στο κοινωνικό 
μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας (βλ. και Ετήσια Έκθεση 2013, σ. 107-
108). Κατά το ιατρικό-προνοιακό μοντέλο, η αναπηρία αντιμετωπιζόταν ως 
ατομικό πρόβλημα και η οφειλόμενη σε αυτήν αδυναμία εύρεσης εργασίας ή 
συμμετοχής στην κοινωνική ή οικονομική ζωή εθεωρείτο φυσική και αναπό-
φευκτη. Με βάση το μοντέλο αυτό, οι επιλογές μιας οργανωμένης Πολιτείας 
περιορίζονταν στην ιατρική αποκατάσταση και στην οργάνωση προγραμμά-
των προνοιακών παροχών.

Αντίθετα, το κοινωνικό μοντέλο εστιάζεται στην αλληλεπίδραση ατόμου και 
περιβάλλοντος, αντιμετωπίζοντας την αναπηρία ως το αποτέλεσμα της αδυ-
ναμίας του τελευταίου να ανταποκριθεί στις ειδικές συνθήκες που δημιουργεί 
σε συγκεκριμένα άτομα η ύπαρξη κάποιας μακροχρόνιας σωματικής, ψυχικής, 
διανοητικής ή αισθητηριακής πάθησης. Υπό αυτό το πρίσμα, οι κοινωνικοί, 
νομικοί, οικονομικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες που εμποδίζουν την πλή-
ρη άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία χρειάζεται να εντοπι-
στούν και να εξαλειφθούν. Για την υλοποίηση της κατεύθυνσης αυτής και την 
έμπρακτη μετάβαση από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο απαιτείται αλλαγή 
στην προσέγγιση και στις αντιλήψεις των αρμόδιων κρατικών οργάνων, αλλά 
και των κοινωνικώς δρώντων υποκειμένων γενικότερα, ώστε η αναπηρία να 
αντιμετωπίζεται ως εκδήλωση της ανθρώπινης διαφορετικότητας και ποικι-
λομορφίας, τα δε άτομα με αναπηρίες να μην αντιμετωπίζονται πλέον ως 
αποδέκτες φιλανθρωπίας ή ως φορείς υλοποίησης αποφάσεων τρίτων, αλλά 
ως αυτοτελείς φορείς δικαιωμάτων.

Η μετάβαση αυτή σε διεθνή κλίμακα εκτυλίσσεται σταδιακά, με πρώτο σημα-
ντικό σταθμό την υιοθέτηση το 1993 από τη Γενική Συνέλευση του Οργανι-
σμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) των Πρότυπων Κανόνων για την εξίσωση των 
ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία, οι οποίοι υιοθετήθηκαν από την Ελλάδα 
με το άρθρο 3 του Ν. 2430/1996. Στη συνέχεια ακολούθησε, σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η αναθεώρηση του άρθρου 13 των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, που συμπεριέλαβε την αναπηρία 
στα απαγορευμένα κριτήρια διάκρισης και παρέσχε τη βάση υιοθέτησης της 
Οδηγίας 2000/78 της ΕΕ για την εργασία και την απασχόληση. Η μετάβαση 
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στο νέο μοντέλο έλαβε περαιτέρω ισχυρή ώθηση με την έναρξη ισχύος το 
2008 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρία (ΔΣΑμεΑ) και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου αυτής, όχι μόνο 
γιατί ορίζει υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων κρατών ως προς τον σεβασμό, 
την προστασία και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων πραγματικής άσκησης 
των δικαιωμάτων των αναπήρων, αλλά και επειδή θέτει συμβατούς με το νέο 
μοντέλο ορισμούς και γενικές αρχές που διαπερνούν συνολικά την έννομη 
τάξη και αποτυπώνονται πλέον παγίως στη συναφή νομολογία του Δικαστη-
ρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).1

Στην Ελλάδα, όλα τα παραπάνω επικαιροποιήθηκαν πρόσφατα σε επίπεδο νο-
μοθεσίας, με τους Ν. 4443/2016 και 4488/2017. Με το Μέρος Α΄ του πρώ-
του νόμου ενσωματώνεται εκ νέου στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2000/78 
(και καταργείται ο Ν. 3304/2005). Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται και 
σχετίζονται με την αναπηρία αφορούν την προσθήκη της χρόνιας πάθησης ως 
μη επιτρεπτού κριτηρίου διάκρισης (άρ. 1) και τη συμπερίληψη στις μορφές 
διάκρισης της άρνησης εύλογων προσαρμογών (άρ. 2 παράγρ. 2 εδ. η΄), αλλά 
και της διάκρισης λόγω σχέσης με ΑμεΑ. Με το Μέρος Δ΄ του Ν. 4488/2017 
τέθηκαν οι κατευθυντήριες και οργανωτικές διατάξεις για την υλοποίηση της 
ΔΣΑμεΑ (η οποία είχε κυρωθεί με τον Ν. 4074/2012), ορίζοντας ως Συντο-
νιστικό Μηχανισμό τον Υπουργό Επικρατείας (άρ. 69), ως Κεντρικό Σημείο 
Αναφοράς τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης (άρ. 70), ως Επιμέρους Σημεία Αναφοράς τους 
Γενικούς ή Διοικητικούς Γραμματείς των υπουργείων, τους Περιφερειάρχες 
και τους Δημάρχους (άρ. 71) και ως Πλαίσιο για την προαγωγή της εφαρμο-
γής της σύμβασης τον Συνήγορο του Πολίτη (άρ. 72).

O Συνήγορος παραθέτει ενδεικτικές υποθέσεις που κατατέθηκαν και διερευ-
νήθηκαν το έτος 2017 και αναδεικνύουν τις θέσεις και την προσέγγιση της 
Αρχής σε ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4443/2016 που άπτο-
νται της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πά-
θησης.

1. Βλ ενδεικτικά αποφάσεις: α) HK Danmark, C-335/11 και C-337/11, EU:C:2013:222, σκέ-
ψεις 37 έως 39· β) Επιτροπή κατά Ιταλίας, C-312/11, EU:C:2013:446, σκέψη 56· καθώς και  
γ) Z., C-363/12, EU:C:2014:159, σκέψη 76.
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Εργασιακές προκαταλήψεις  
έναντι συγκεκριμένων παθήσεων 

Στερεότυπα και προκαταλήψεις, που στιγματίζουν εργασιακά και κοινωνικά 
και δεν επιτρέπουν την ουσιαστική αξιολόγηση των πραγματικών δυνατοτή-
των εργαζομένων ή υποψηφίων για κατάληψη θέσεων, αποτέλεσαν αντικεί-
μενο διερεύνησης από τον Συνήγορο και σημαντική ύλη υποθέσεων το έτος 
αυτό σε σχέση με προηγούμενα έτη. 

Επανακατάταξη στην ΕΛΑΣ διαγραφέντος σπουδαστή  
λόγω Ηπατίτιδας Β΄

Ενδεικτική είναι περίπτωση κατά την οποία με διάταξη νόμου (άρ. 5 Ν. 
4420/2016) δόθηκε η δυνατότητα σε διαγραφέντες σπουδαστές της Σχο-
λής Αστυφυλάκων να υποβάλουν στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) αίτηση 
επανακατάταξης στο Σώμα. Προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης ήταν 
να κριθούν ικανοί για υπηρεσία γραφείου από την αρμόδια Ανωτάτη Υγει-
ονομική Επιτροπή (ΑΥΕ). Σπουδαστής που είχε διαγραφεί από το Σώμα το 
2006, επειδή είχε διαγνωσθεί με Ηπατίτιδα Β΄, υπέβαλε σχετική αίτηση, η 
οποία απορρίφθηκε από την ΑΥΕ, χωρίς να αιτιολογείται ειδικά η κρίση περί 
ακαταλληλότητας του ενδιαφερομένου να ασκήσει καθήκοντα υπηρεσίας 
γραφείου. Έρεισμα της απορριπτικής απόφασης ήταν το γεγονός ότι η ως 
άνω πάθηση συμπεριλαμβανόταν στον γενικό πίνακα νοσημάτων, παθήσεων 
και βλαβών του ΠΔ 11/2014, η οποία άλλωστε αποτέλεσε και τον λόγο της 
αρχικής του διαγραφής. 

Ο Συνήγορος έκρινε ότι η απορριπτική απόφαση της ΑΥΕ χρήζει ειδικής αι-
τιολόγησης και δεν αρκεί η επίκληση του γενικού πίνακα νοσημάτων, πα-
θήσεων και βλαβών, καθώς αυτός αφορά τα πλήρη καθήκοντα και όχι την 
ικανότητα άσκησης καθηκόντων γραφείου. Σε σχετική παρέμβασή του, ο 
Συνήγορος ζήτησε την επανεξέταση του αιτήματος υπογραμμίζοντας ότι η 
Ηπατίτιδα Β΄ είναι πάθηση που προκαλεί κοινωνικό και εργασιακό στιγμα-
τισμό στη βάση προκαταλήψεων που δεν έχουν επιστημονικό έρεισμα, με 
σοβαρές επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή του πάσχοντος, γεγονός το οποίο 
πρέπει να σταθμίζεται ειδικά. Η Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή ικα-
νοποίησε τελικά το αίτημα επανακατάταξης, κρίνοντας τον ενδιαφερόμενο 
ικανό για την άσκηση των συγκεκριμένων καθηκόντων. Η απόφαση αυτή 
αποτελεί σημαντική συμβολή στην έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας που 
έχει η αξιολόγηση των πραγματικών δεξιοτήτων των υποψηφίων ως προς 
την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων, πέρα από στερεότυπα και προκα-
ταλήψεις (υπόθεση 224423). 
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Απόλυση οροθετικού εργαζομένου

Αντίστοιχη περίπτωση αποτελεί η υπόθεση οροθετικού εργαζομένου, ο οποίος 
απασχολείτο σε κατάστημα πώλησης ενδυμάτων και προσέφυγε στην Επιθεώ-
ρηση Εργασίας διαμαρτυρόμενος διότι απολύθηκε λόγω της χρόνιας πάθησής 
του. Κατόπιν διαβίβασης του φακέλου της υπόθεσης στον Συνήγορο από την 
Επιθεώρηση Εργασίας, εκπρόσωποι της Αρχής παρευρέθηκαν στη συζήτηση της 
εργατικής διαφοράς και εν συνεχεία διενέργησαν ιδία έρευνα για την υπόθεση. 

Από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στον Συνήγορο προέκυψε ότι η συνεργα-
σία του εργαζομένου με την εταιρεία ήταν αρμονική κατά τα πρώτα χρόνια της 
απασχόλησής του. Το εργασιακό κλίμα όμως μετεστράφη και έγινε δυσμενές 
για τον εργαζόμενο όταν αποκαλύφθηκε η οροθετικότητά του. Συγκεκριμένα, 
ο εργαζόμενος σε δεδομένη χρονική στιγμή εμφάνισε σημάδια στο πρόσωπο 
και στα χέρια του, γεγονός που προκάλεσε έντονη φημολογία μεταξύ των συ-
ναδέλφων του ότι πάσχει από κάποια μεταδοτική νόσο. Το επίμαχο διάστημα, 
κατά την εκτέλεση της εργασίας του, συνέβη ένα ατύχημα με το αντικλεπτικό 
μηχάνημα, κατά το οποίο τραυματίστηκε τόσο ο ίδιος όσο και μια συνάδελφός 
του. Μετά το περιστατικό αυτό, ο προσφεύγων ενημέρωσε τη συνάδελφό του 
ότι είναι οροθετικός και μαζί επισκέφτηκαν τη θεράπουσα ιατρό του, προκει-
μένου η συνάδελφός του να ελεγχθεί ιατρικά. Μολονότι δεν διαπιστώθηκε 
μόλυνσή της, η εργαζόμενη ζήτησε και έλαβε προληπτικά αντιρετροϊκή αγω-
γή, ενώ λίγες μέρες αργότερα αποχώρησε οικειοθελώς από τη θέση εργασίας 
της. Η προϊσταμένη του υποκαταστήματος στο οποίο απασχολείτο τότε ο προ-
σφεύγων, όταν έλαβε γνώση των περιστατικών, γνωστοποίησε, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στην Αρχή, στη διοίκηση της εργοδότριας 
εταιρείας την οροθετικότητα του εργαζομένου. Ο εργαζόμενος μετακινήθηκε 
άμεσα στην αποθήκη του υποκαταστήματος. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε 
άλλο υποκατάστημα σε θέση πωλητή και λίγο χρόνο μετά του ανατέθηκαν 
καθήκοντα βοηθού αποθηκάριου. Δεκαέξι μήνες περίπου μετά το περιστατικό 
με το αντικλεπτικό μηχάνημα καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας του. 

Η εταιρεία υποστήριξε ότι δεν γνώριζε την οροθετικότητα του εργαζομένου, 
καθώς ουδέποτε της το είχε γνωστοποιήσει ο ίδιος, και ότι η σύμβαση ερ-
γασίας του καταγγέλθηκε διότι ο ίδιος εκτελούσε πλημμελώς την εργασία 
του. Από τα στοιχεία όμως που τέθηκαν υπόψη του Συνηγόρου προέκυψαν 
σοβαρές ενδείξεις ότι μετά το περιστατικό με το αντικλεπτικό μηχάνημα η 
εργοδότρια εταιρεία και μάλιστα συγκεκριμένα διευθυντικά της στελέχη πλη-
ροφορήθηκαν το πρόβλημα υγείας του εργαζομένου. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνήγορος εκτίμησε ότι, ακόμη και αν ο εργαζόμενος δεν 
γνωστοποίησε ο ίδιος επισήμως την οροθετικότητά του στην εταιρεία, φοβού-
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μενος ενδεχομένως τον εργασιακό στιγματισμό που συνεπάγεται η αποκά-
λυψη αυτού του ευαίσθητου ιατρικού δεδομένου, η εταιρεία φέρει το βάρος 
να αποδείξει ότι ουδέποτε έλαβε γνώση, έστω και εμμέσως, σχετικά με την 
πάθηση του εργαζομένου και ότι η εργασιακή του μεταχείριση δεν σχετίζεται 
με τη γνώση αυτή. 

Ωστόσο, ο ισχυρισμός της εργοδότριας εταιρείας ότι δεν γνώριζε την οροθε-
τικότητα του εργαζομένου δεν επιβεβαιώθηκε. Κατά την αξιολόγηση του απο-
δεικτικού υλικού, ο Συνήγορος εκτίμησε ότι κρίσιμα πραγματικά περιστατικά, 
που επικαλέστηκε ο εργαζόμενος και υποστηρίχθηκαν με επιπλέον αποδεικτι-
κά στοιχεία από την πλευρά του κατά τη διάρκεια της έρευνας, εμφανίζουν 
μεταξύ τους αλληλουχία, συνδέονται με την οροθετικότητά του και δεν έτυ-
χαν επαρκούς αντίκρουσης από την πλευρά της εταιρείας, δεδομένης μάλιστα 
της αντιστροφής του βάρους απόδειξης. 

Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που τέθηκε υπόψη της Αρχής δια-
πιστώθηκε ότι υπήρξε παράβαση της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων (άρ. 
2 Ν. 4443/2016) και ότι η καταγγελία της σύμβασης εργασίας τού εν λόγω 
εργαζομένου πάσχει ακυρότητας. Ο Συνήγορος συμπεριέλαβε τις διαπιστώ-
σεις του στο τελικό πόρισμά του και το διαβίβασε στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώ-
ρησης Εργασιακών Σχέσεων, εισηγούμενος την επιβολή των προβλεπόμενων 
διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες τελικά επιβλήθηκαν σε βάρος της εταιρείας 
(υπόθεση 227412).

Έμμεσες διακρίσεις λόγω αναπηρίας  
ή χρόνιας πάθησης

Οι έμμεσες διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης συνιστούν ευρύ 
πεδίο ύλης διακρίσεων, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εκδηλώνονται με τη 
θέσπιση ουδέτερων κριτηρίων ή την υιοθέτηση ουδέτερων πρακτικών, οι 
οποίες ωστόσο καταλήγουν να θέτουν συγκεκριμένα πρόσωπα που διαθέ-
τουν ειδικά χαρακτηριστικά ή ιδιότητες σε δυσμενέστερη θέση έναντι συνα-
δέλφων τους που βρίσκονται σε συγκρίσιμη θέση. 

Το δικαίωμα λήψης αναρρωτικής άδειας και η αθέμιτη σύνδεσή του  
με τη λήψη κανονικής άδειας 

Υπαστυνόμος, ο οποίος κατά το έτος 2013 αντιμετώπισε κώλυμα στην άσκηση 
των καθηκόντων του για σοβαρούς λόγους υγείας, μετά την επιστροφή του 
στην υπηρεσία του δεν έλαβε την κανονική άδεια του συγκεκριμένου έτους, 
δυνάμει σχετικής διάταξης (άρ. 2 παράγρ. 5 του ΠΔ 27/1986, όπως ισχύει). 
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Με βάση τη διάταξη αυτή, δεν δικαιούνται να λάβουν κανονική άδεια όσοι 
επανέρχονται στην υπηρεσία από μακρά αναρρωτική άδεια πριν την πάροδο 
εξαμήνου από την επάνοδό τους. Στο πλαίσιο αυτό, ανάλογα με τον χρόνο 
επιστροφής από την άδεια είναι πιθανό να μην καθίσταται δυνατή η λήψη κα-
νονικής άδειας του υπαλλήλου.

Ο Συνήγορος επισήμανε στην ΕΛΑΣ ότι η ανωτέρω διάταξη φαίνεται να εισά-
γει διάκριση λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, καθώς το δικαίωμα λήψης 
εκ μέρους του εργαζομένου κανονικής άδειας δεν επιτρέπεται να εξαρτάται 
ή να συνδέεται με την τυχόν απουσία του με αναρρωτική άδεια ή την τυχαία 
χρονική συγκυρία λήψης της άδειας αυτής. Η κανονική άδεια αφορά την ορ-
γάνωση του χρόνου εργασίας και την αναγκαία ξεκούραση του εργαζομένου 
και επομένως έχει αυτοτελή εφαρμογή. Ο Συνήγορος επικουρικά επικαλέστη-
κε τις διατάξεις του ΠΔ 88/1999, όπως ισχύει, με τις οποίες ενσωματώθηκε 
στο εθνικό δίκαιο κοινοτική οδηγία (2003/88/ΕΚ) που ορίζει τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και το δικαίωμα του 
εργαζομένου σε ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών. Υπογράμμισε δε ότι, βάσει νο-
μολογίας του ΔΕΕ, σκοπός του δικαιώματος λήψης τής εν λόγω άδειας είναι 
να παράσχει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να αναπαυθεί και να έχει στη 
διάθεσή του ένα χρονικό διάστημα χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Αντιθέτως, η 
λήψη αναρρωτικής άδειας αποσκοπεί αποκλειστικά στην ανάρρωση του ερ-
γαζομένου από ασθένεια. Με βάση τα παραπάνω, ο Συνήγορος εκτίμησε ότι η 
επίμαχη διάταξη του ΠΔ 27/1986 είναι προβληματική, καθώς θέτει άτομα με 
προβλήματα υγείας στη δυσμενή θέση αποστέρησης του δικαιώματος λήψης 
κανονικής άδειας για έναν τυχαίο και συγκυριακό λόγο που σχετίζεται με τον 
χρόνο λήψης αναρρωτικής άδειας. Ως εκ τούτου ζήτησε την τροποποίησή της. 
Η ΕΛΑΣ αποδέχθηκε τη σχετική σύσταση του Συνηγόρου και τον ενημέρωσε 
ότι αποφασίστηκε ήδη η απαλοιφή της επίμαχης διάταξης από τον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών. Αναμένεται η εφαρμογή της απόφασης αυτής 
(υπόθεση 217005). 

Τα θετικά μέτρα ως μέσο προώθησης της αρχής  
της ίσης μεταχείρισης

Τα θετικά μέτρα αποτελούν αντιστάθμισμα στη δυσμενή θέση στην οποία 
μπορεί να βρεθούν άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και αποτελούν κατα-
λυτικής σημασίας σχεδιασμό για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχεί-
ρισης και την υλοποίηση σχετικών δράσεων που ενισχύουν την πραγματική 
ισότητα. Συχνά, στην πράξη παρατηρείται προχειρότητα ή ελλιπής σχεδιασμός 
στην υιοθέτηση συνεκτικών μέτρων για την προώθηση της αρχής της ίσης 
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μεταχείρισης ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση. Η χορήγηση δελτίου δω-
ρεάν μετακίνησης ΑμεΑ και συνοδών ΑμεΑ, αλλά και οι διαδικαστικές προ-
ϋποθέσεις χορήγησης των δελτίων αυτών αποτελούν ενδεικτική περίπτωση.

Διαδικασία χορήγησης δελτίου δωρεάν μετακίνησης ΑμεΑ 

Ο Συνήγορος δέχθηκε αναφορές με αντικείμενο σειρά προβλημάτων που ανέ-
κυψαν κατά τη χορήγηση δελτίων δωρεάν μετακίνησης ΑμεΑ, κατά το έτος 
2017, με βάση τη σχετική υπουργική απόφαση.2 Από τη διερεύνηση των υπο-
θέσεων αναδείχθηκε η ανάγκη για εξορθολογισμό της σχετικής διαδικασίας, 
συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, αλλά και στάθμιση των ειδικών 
συνθηκών υπό τις οποίες τελεί η κάθε περίπτωση, καθώς συχνά εισάγονται 
αδικαιολόγητοι περιορισμοί στο δικαίωμα της απρόσκοπτης μετακίνησης των 
ΑμεΑ. Ειδικότερα, ο Συνήγορος διαπίστωσε ως σημαντικότερα προβλήματα 
τα εξής:

Ενώ το Υπουργείο Εργασίας, με διευκρινιστική του εγκύκλιο ως προς τον 
τρόπο εφαρμογής της σχετικής υπουργικής απόφασης, είχε προβλέψει ότι, 
σε περίπτωση απώλειας εκδοθέντος δελτίου δωρεάν μετακίνησης εκ μέρους 
του κατόχου του, υπήρχε δυνατότητα αντικατάστασής του από βεβαίωση 
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών 
Αθηνών (ΟΑΣΑ) δεν αποδέχεται ως αποδεικτικό του δικαιώματος ελεύθερης 
μετακίνησης κανένα άλλο έγγραφο ή στοιχείο παρά μόνον το ίδιο το δελτίο. 
Ο Συνήγορος, απευθυνόμενος στο Υπουργείο Εργασίας και στον ΟΑΣΑ, επι-
σήμανε ότι η αδυναμία άσκησης ενός δικαιώματος λόγω της απώλειας του 
σχετικού νομιμοποιητικού εγγράφου, ιδίως από ευπαθείς ομάδες του πληθυ-
σμού, αποτελεί εξαιρετικά ανεπιεική πρακτική και εισάγει αθέμιτο περιορισμό 
στο δικαίωμα της μετακίνησης ΑμεΑ. Ο ΟΑΣΑ επικαλέστηκε τη συναφθείσα 
σύμβαση μεταξύ του ιδίου και του Υπουργείου Εργασίας, που δεσμεύει όλα 
τα μέρη και προβλέπει ρητώς την υποχρέωση επίδειξης της κάρτας ελεύθερης 
μετακίνησης. Από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Εργασίας υποστήριξε ότι 
απώλεια του νομιμοποιητικού εγγράφου δεν πρέπει να οδηγεί σε απώλεια 
του σχετικού δικαιώματος. Ο Συνήγορος, κατόπιν των ανωτέρω, πρότεινε τη 
συμπερίληψη ειδικής πρόβλεψης για την περίπτωση απώλειας του δελτίου 
δωρεάν μετακίνησης στη μελλοντική σύμβαση μεταξύ ΟΑΣΑ και υπουργείου, 
με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται και η άσκηση του δικαιώματος και η αποτρο-
πή τυχόν καταχρήσεων (υπόθεση 224744). 

2. Υπ’ αριθμ. Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.36017/780/04.08.2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2456/
Β΄/2016). 
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Πάντως, η νεότερη υπουργική απόφαση περί χορήγησης δελτίων μετακίνησης 
ΑμεΑ3 δεν διαφέρει σε σχέση με την προϊσχύουσα. Ωστόσο, οι διευκρινιστικές 
εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας,4 προφανώς επιχειρώντας να αντιμετω-
πίσουν με έναν τρόπο αποδεκτό και από τον ΟΑΣΑ το ενδεχόμενο απώλειας 
δελτίου, προέβλεψαν ότι σε περίπτωση απώλειας δύναται να χορηγείται εκ 
νέου δελτίο μετακίνησης από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα για μία και 
μόνο φορά και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος αριθμός καρτών. 

Διαδικασία χορήγησης δελτίου δωρεάν μετακίνησης  
σε συνοδούς ΑμεΑ 

Με βάση σχετική υπουργική απόφαση, προβλέπεται η χορήγηση δελτίου δω-
ρεάν μετακίνησης και στους συνοδούς ΑμεΑ, δικαίωμα όμως που επιφυλάσ-
σεται μόνο σε ΑμεΑ που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις5. Ο Συνή-
γορος επισήμανε στο Υπουργείο Εργασίας ότι η χορήγηση δελτίου δωρεάν 
μετακίνησης σε ΑμεΑ –και κατ’ επέκταση στους συνοδούς τους– εξυπηρετεί 
την κοινωνική ανάγκη διευκόλυνσης της μετακίνησής τους και αποτελεί ένα 
θετικό μέτρο που στοχεύει στην αντιστάθμιση μειονεκτημάτων που σχετίζο-
νται με την αναπηρία. Στην περίπτωση δε που παραβλέπεται η ανάγκη ενός 
ΑμεΑ ο οποίος ενδεχομένως πάσχει από πάθηση που δεν αναφέρεται στις 
σχετικές διατάξεις να συνοδεύεται από έτερο πρόσωπο στις μετακινήσεις του, 
θίγεται απευθείας ο πυρήνας του θετικού αυτού μέτρου. Για τον λόγο αυτό, ο 
Συνήγορος πρότεινε να εξεταστεί το ενδεχόμενο η χορήγηση δωρεάν δελτίου 
μετακίνησης συνοδού να προβλέπεται σε ΑμεΑ των οποίων η πάθηση ή η 
αναπηρία καθιστά απαραίτητη τη συνοδεία ή τη βοήθεια ετέρου προσώπου, 
βάσει της σχετικής γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Το 
υπουργείο ενημέρωσε τον Συνήγορο για την πρόθεσή του να επανεξετάσει 
συνολικά το θέμα της μετακίνησης των ΑμεΑ, με σκοπό την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση και διευκόλυνσή τους (υπόθεση 229540). 

3. Υπ’ αριθμ. Δ24β/Φ.11/Γ.Ποικ.38784/921 (ΦΕΚ Β΄ 2964/29.08.2017) ΚΥΑ.

4. Με αριθμ. πρωτ. Δ24β/ΓΠοικ.48112/1116/17.10.2017 για τις Περιφερειακές Ενότητες 
εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και με αριθμ. πρωτ. Δ24/12/ΓΠοικ.62527/1650/29.12.2017 
για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Για την Περιφερειακή Ενότητα Αττικής δεν είχε 
εκδοθεί εγκύκλιος μέχρι το τέλος του 2017.

5. Τυφλότητα ή οπτική αναπηρία ή βαριά νοητική καθυστέρηση ή διάχυτη αναπτυξιακή διατα-
ραχή.
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Διαδικαστικά προβλήματα κατά τη χορήγηση των δελτίων  
δωρεάν μετακίνησης ΑμεΑ από τα ΚΕΠ

Τέλος, ο Συνήγορος διαπίστωσε και διαδικαστικά προβλήματα κατά τη χορή-
γηση των δελτίων δωρεάν μετακίνησης ΑμεΑ από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ). Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτελούν ορισμένα ΚΕΠ της Περιφέ-
ρειας Αττικής τα οποία δεν δέχθηκαν να χορηγήσουν το δελτίο σε ΑμεΑ, είτε 
με την αιτιολογία ότι στην προσκομισθείσα βεβαίωση εγγραφής του δικαιού-
χου στο μητρώο επιδοματούχων του οικείου δήμου δεν αναγραφόταν το πο-
σοστό αναπηρίας του, είτε, σε άλλη περίπτωση, με την αιτιολογία ότι η ως άνω 
βεβαίωση δεν ήταν πρόσφατη, παρόλο που ανέγραφε την ένδειξη «εφ’ όρου 
ζωής». Ο Συνήγορος έθεσε τα ανωτέρω ζητήματα υπόψη του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου αυτά να διασαφηνιστούν προς τα 
ΚΕΠ και να εναρμονιστούν οι ακολουθούμενες πρακτικές (υπόθεση 224136). 

ή άρνηση λήψης μέτρων εύλογων προσαρμογών  
ως παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης

Η ανάγκη περιορισμού ή εξάλειψης των περιβαλλοντικών ή άλλων εξωτερικών 
παραγόντων που αλληλεπιδρούν με κάποια μακροχρόνια πάθηση ή αναπηρία 
προκαλώντας εμπόδια στο άτομο μεταφέρθηκε στον τομέα της εργασίας και της 
απασχόλησης ως υποχρέωση για λήψη μέτρων εύλογων προσαρμογών. Με τον 
όρο αυτό νοείται η υποχρέωση του εργοδότη να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα, 
ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, 
ώστε το πρόσωπο με αναπηρία να μπορεί να έχει πρόσβαση σε θέση εργασίας, 
να ασκεί ή να προάγεται στο επάγγελμά του και να του παρέχεται εκπαίδευση, 
αρκεί τα μέτρα αυτά να μη συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση του εργοδό-
τη (βλ. άρ. 5 της Οδηγίας 2000/78 και άρ. 5 Ν. 4443/2016). Τα μέτρα εύλογων 
προσαρμογών μπορούν να είναι και οργανωτικής φύσεως, η δε όποια απαρίθ-
μησή τους δεν είναι αποκλειστική (βλ. Ετήσια Έκθεση 2014, σ. 122 κ.ε.). 

Πέρα ωστόσο από το πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας, η διασφάλιση 
των αναγκαίων μέτρων εύλογων προσαρμογών αναγνωρίζεται στη ΔΣΑμεΑ 
ως μέσο προαγωγής εν γένει της ισότητας και της εξάλειψης των διακρίσεων 
σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, ενώ η άρνηση λήψης των μέτρων αυτών, 
με την προϋπόθεση ότι δεν συνεπάγονται δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βά-
ρος, αναγνωρίζεται ρητά ως μορφή διάκρισης. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 60 παράγρ. 1 του Ν. 4488/2017, που αποδίδει το άρθρο 1 της 
ΔΣΑμεΑ: «Ως “Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)” νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες 
σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλλη-
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λεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινω-
νικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική 
συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους».

Η μετακίνηση εργαζομένου ως μέτρο εύλογης προσαρμογής

Ενδεικτική περίπτωση χειρισμού υπόθεσης ως ζητήματος εύλογης προσαρμο-
γής αποτέλεσε η επιτυχής διαμεσολάβηση του Συνηγόρου προς τη διοίκηση 
δημόσιου νοσοκομείου για να ικανοποιηθεί αίτημα βοηθού νοσηλεύτριας για 
μετακίνησή της σε τμήμα στο οποίο να είναι περιορισμένη η χρήση λατέξ, κα-
θώς είχε αναπτύξει σοβαρή αλλεργία στο εν λόγω υλικό (υπόθεση 224843). 

Σε κάθε περίπτωση, το αίτημα για μέτρα εύλογων προσαρμογών δεν μπορεί 
να συνεπάγεται παραίτηση κάθε μισθωτού από την αξίωση για πραγματική 
απασχόληση από τον εκάστοτε εργοδότη του. Παράλληλα, το δικαίωμα του 
εργαζομένου για πραγματική απασχόληση περιλαμβάνει και την απαίτησή του 
να αξιοποιείται στην εργασία του σύμφωνα με τα προσόντα και τις ικανότητές 
του, ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός στην προσωπικότητά του. Με την 
εργασία πλέον δεν συνδέεται μόνον η αξίωση για τη λήψη του αντίστοιχου 
μισθού, αλλά και άλλα άξια προστασίας δικαιώματα και συμφέροντα του ερ-
γαζομένου, αφού μέσω αυτής αναπτύσσει την προσωπικότητά του, αξιοποιεί 
τις σωματικές, πνευματικές και ψυχικές του δυνάμεις και κατοχυρώνει την 
επαγγελματική και κοινωνική του θέση. Με βάση αυτό το σκεπτικό, ο Συνή-
γορος διαμεσολάβησε με επιτυχία προκειμένου να ανατεθούν καθήκοντα σε 
Νοσηλεύτρια ΤΕ σε δημόσιο νοσοκομείο της οποίας είχε γίνει μεν δεκτό το 
αίτημα για υπηρεσιακή μετακίνηση λόγω της αναπηρίας της, χωρίς ωστόσο 
να της έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα καθήκοντα (υπόθεση 225630). 

Παραχώρηση αποκλειστικών χώρων στάθμευσης ΙΧ  
αναπηρικών οχημάτων 

Πολίτης με πιστοποιημένη αναπηρία ολικής τυφλότητας ζήτησε από τον Δήμο 
Ελληνικού-Αργυρούπολης την παραχώρηση θέσης αποκλειστικής στάθμευ-
σης κοντά στην οικία του για αναπηρικό όχημα, που οδηγεί η σύζυγός του. Η 
αρμόδια υπηρεσία του δήμου απάντησε ζητώντας υγειονομική γνωμάτευση 
για κινητική αναπηρία, σύμφωνα με σχετική ΚΥΑ (Δ2/3311/1992). Ο Συνή-
γορος επισήμανε ότι, όπως είχε διαπιστώσει και στο παρελθόν,6 οι διατάξεις 
της εν λόγω ΚΥΑ κείνται εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης και ως εκ τού-
του είναι ανίσχυρες. Επιπλέον, δεν υφίσταται ειδική διάταξη που να ρυθμίζει 

6. Βλ. https://www.synigoros.gr/?i=quality-of-life.el.xwroi_sta8meusis.13806.
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την παραχώρηση αποκλειστικών χώρων στάθμευσης οχημάτων σε δημοτικές 
ή κοινοτικές οδούς για χρήση από ΑμεΑ με μη κινητική αναπηρία. Για τον 
λόγο αυτό, ο Συνήγορος ζήτησε από τον δήμο να επανεξετάσει το αίτημα 
του πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη τη συνταγματική πρόβλεψη για το δικαίωμα 
των ΑμεΑ να απολαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την 
επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και 
πολιτική ζωή της χώρας. Επίσης, πρότεινε, για λόγους διαφάνειας, αξιοπιστίας 
του μέτρου και αποτροπής καταχρήσεων, την έκδοση κανονιστικής απόφα-
σης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία να ρυθμίζονται η διαδικασία, οι 
προϋποθέσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες παραχώρησης αποκλειστικών χώ-
ρων στάθμευσης οχημάτων σε οδούς του δημοτικού δικτύου για χρήση από 
ΑμεΑ και να ορίζονται ως δικαιούχοι οι κάτοχοι δελτίου στάθμευσης για ανα-
πηρικά οχήματα, αξιοποιώντας σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Ο δήμος απάντησε στον Συνήγορο ότι: α) βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης 
κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιο-
χή του σταθμού μετρό «Ελληνικό», στο πλαίσιο της οποίας ορίζονται και θέ-
σεις στάθμευσης οχημάτων για ΑμεΑ, β) μελλοντικά, και εφόσον οι οικονομι-
κές συνθήκες το επιτρέψουν, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας χώρων 
στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ και σε άλλα κεντρικά σημεία και γ) το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφάσισε την παραχώρηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης 
για το όχημα του αναφερομένου (υπόθεση 226391). 

Το εννοιολογικό περιεχόμενο της διάκρισης  
«λόγω σχέσης»

Στις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4443/2016 σε σχέση με το προγενέστερο 
νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνεται η ρητή αναφορά στη διάκριση λόγω σχέ-
σης για όλους τους λόγους διάκρισης (άρ. 2 παράγρ. 2 περ. ε΄). «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, ταυ-
τότητας ή χαρακτηριστικών φύλου». Αποκτούν έτσι νομοθετική αποτύπωση τα 
νομολογηθέντα από το ΔΕΕ στην απόφαση Coleman (υπόθεση C-303/06) ως 
προς την αναπηρία, ότι δηλαδή η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν εφαρμόζεται 
σε σχέση με συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων, αλλά σε σχέση με συ-
γκεκριμένα χαρακτηριστικά, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η ερμηνευόμενη 
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διάταξη αναφέρεται ρητά σε κατηγορία προσώπων, όπως συμβαίνει, λόγου 
χάρη, με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/78 για τις εύλογες προσαρμογές που 
απαιτούνται όσον αφορά την απασχόληση ατόμων με αναπηρία.7 

Με βάση το προϊσχύσαν νομοθετικό πλαίσιο, ο Συνήγορος αντιμετώπιζε ως μη 
υπαγόμενα στο προστατευτικό πεδίο του Ν. 3304/2005 (και άρα μη υπαγόμε-
να στη διαμεσολαβητική του αρμοδιότητα ως ζητήματα υπηρεσιακής κατάστα-
σης) όλα τα αιτήματα εργαζομένων στον δημόσιο τομέα που ζητούσαν διευκο-
λύνσεις ως προς το ωράριο ή τον τόπο παροχής εργασίας τους για τον λόγο ότι 
φρόντιζαν οικεία τους πρόσωπα με αναπηρία (βλ. Ειδική Ετήσια Έκθεση 2010, 
σ. 14· Ειδική Ετήσια Έκθεση 2009, σ. 16-17· Ειδική Ετήσια Έκθεση 2008, σ. 13).

Με το παρόν νομοθετικό πλαίσιο, οι εν λόγω υποθέσεις εξετάζονται πλέον επί 
της ουσίας και αποτελούν σημαντικό μέρος της διαμεσολαβητικής ύλης του 
Συνηγόρου αναφορικά με τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας. Ενδεικτικά αναφέ-
ρονται οι ακόλουθες υποθέσεις.

Η άρνηση μετακίνησης υπαλλήλου ως διάκριση λόγω σχέσης 

Μόνιμη δημοτική υπάλληλος σε θέση ΠΕ Διοικητικού ζήτησε τη διαμεσολάβη-
ση της Αρχής κατόπιν απόρριψης αιτήματός της για μετακίνηση σε υπηρεσία 
που να βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία της, προκειμένου να διευκολυνθεί 
στη φροντίδα της βαριά ανάπηρης αδελφής της, της οποίας είχε οριστεί και 
δικαστικός συμπαραστάτης. Κατά την αναφερόμενη, η απόρριψη του αιτή-
ματός της συνιστούσε αθέμιτη διάκριση και άνιση μεταχείριση, καθώς, όπως 
επισήμανε, κατά το διάστημα που ακολούθησε την αρχική υποβολή του αιτή-
ματός της πραγματοποιήθηκαν αρκετές μετακινήσεις υπαλλήλων. Η αναφορά 
αντιμετωπίστηκε από τον Συνήγορο με αφετηρία το σκεπτικό ότι η απόρριψη 
του ως άνω αιτήματος θέτει την υπάλληλο σε μειονεκτική θέση λόγω της στε-
νής της σχέσης με πρόσωπο με αναπηρία συγκριτικά με τους/τις υπόλοιπους/
ες συναδέλφους της που δεν έχουν στενή σχέση με πρόσωπα σε αντίστοιχη 
κατάσταση και που φέρουν κατά τα λοιπά τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά (άρ. 
2 παράγρ. 2 περ. β΄ και ε΄ Ν. 4443/2016). Ταυτόχρονα όμως, η διασφάλιση 
της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου 
αποτελεί καταρχήν θεμιτό σκοπό, για την επίτευξη του οποίου επιτρέπεται 
η λήψη πρόσφορων και αναγκαίων μέτρων (άρ. 2 παράγρ. 2 εδ. β΄ περ. β΄ 
Ν. 4443/2016). Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνήγορος εστίασε τη διαμεσολάβηση 
προς τον δήμο στο ερώτημα κατά πόσο εκτιμάτο ότι η μετακίνηση της υπαλ-

7. Το ΔΕΕ επιβεβαίωσε και ενίσχυσε τη θέση αυτή στην απόφαση CHEZ Razpredelenie στην 
υπόθεση C-83/14, που αφορούσε διακριτική μεταχείριση λόγω σχέσης με ομάδα συγκεκριμέ-
νης φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. 
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λήλου θα είχε αρνητική επίδραση στην αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουρ-
γία της υπηρεσίας από την οποία ζητά να μετακινηθεί. Επίσης, μετέφερε την 
πρόταση της αναφερομένης για αμοιβαία μετακίνησή της με υπάλληλο που 
υπηρετεί ήδη σε υπηρεσία στην οποία επιδιώκει να τοποθετηθεί. Απαντώντας, 
η Διεύθυνση Προσωπικού του δήμου ισχυρίστηκε αφενός ότι οι υπηρεσιακές 
ανάγκες της υπηρεσίας όπου είναι τοποθετημένη η αναφερόμενη εξακολου-
θούν να μην επιτρέπουν τη μετακίνησή της και αφετέρου ότι το αίτημα για 
αμοιβαία μετακίνηση θα εξεταστεί όταν υπάρξει αντίστοιχο ενδιαφέρον από 
συνάδελφο της αναφερομένης. Συνεπεία τούτων, ο Συνήγορος ενημέρωσε τα 
ενδιαφερόμενα μέρη ότι δεν διαπίστωσε παραβίαση της αρχής της ίσης μετα-
χείρισης, όπως αυτή ορίζεται στο μέρος Α΄ του Ν. 4443/2016.

Ωστόσο, η αναφερόμενη επανήλθε γνωστοποιώντας στον Συνήγορο ότι η αρ-
μόδια υπηρεσία, σε σύντομο διάστημα από την ως άνω απάντησή της, προ-
χώρησε σε μετακίνηση άλλης υπαλλήλου από το ίδιο τμήμα. Απαντώντας στη 
νέα αυτή καταγγελία, η Διεύθυνση Προσωπικού δικαιολόγησε τη συγκεκρι-
μένη μετακίνηση επικαλούμενη σοβαρούς και επείγοντες λόγους υγείας που 
συνέτρεχαν στο πρόσωπο της ίδιας της υπαλλήλου η οποία μετακινήθηκε, 
γνωστοποιώντας στον Συνήγορο ιατρικό πιστοποιητικό που τεκμηρίωνε τον 
ισχυρισμό αυτό. Ο Συνήγορος δέχτηκε ότι η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της υποχρέωσης που υπέχει ο δήμος, ως εργοδότης, για λήψη 
μέτρων εύλογων προσαρμογών καταρχήν για τους ίδιους τους εργαζομένους 
με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4443/2016. 
Με τα δεδομένα αυτά, ο Συνήγορος ολοκλήρωσε τη διερεύνηση της υπόθε-
σης και ενημέρωσε σχετικά την αναφερόμενη, χωρίς να της γνωστοποιήσει 
δεδομένα υγείας της υπαλλήλου που μετακινήθηκε, καθώς αυτά αποτελούν 
ευαίσθητα δεδομένα και εξαιρούνται από το δικαίωμα γνώσης, σύμφωνα με 
το άρ. 1 παράγρ. 3 του ΠΔ 28/2015 (υπόθεση 228624).

Η άρνηση χορήγησης μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς  
τέκνων με αναπηρία, όταν τα παιδιά διαμένουν σε ίδρυμα,  

ως διάκριση λόγω σχέσης

Υπάλληλος ΙΔΑΧ νοσοκομείου, μητέρα τέκνου με αναπηρία, απευθύνθηκε 
στον Συνήγορο όταν ενημερώθηκε από τον φορέα ότι δεν πληροί τις προϋ-
ποθέσεις χορήγησης μειωμένου ωραρίου λόγω της μη συνοίκησης με το παιδί 
της, το οποίο διαμένει σε ίδρυμα. Η απόφαση του φορέα βασίστηκε σε δύο 
εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,8 με τις οποίες έχει 

8. Υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/14395/02.06.2009 και ΔΙΔΑΔ/Φ.70/27/14984/01.07.
2016.
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τεθεί ως προϋπόθεση χορήγησης μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους που 
έχουν τέκνα με αναπηρία η συνοίκηση με το τέκνο τους. 

Ο Συνήγορος, απευθυνόμενος στο υπουργείο, επισήμανε ότι η πρόβλεψη χο-
ρήγησης μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς παιδιών με αναπηρία 
δεν αποσκοπεί μόνο στην υποστήριξη του εργαζόμενου γονέα ως προς την 
αντιμετώπιση των αυξημένων, καθημερινών αναγκών του τέκνου του, αλλά 
και, κυρίως, στην ενθάρρυνση του γονέα να διατηρεί συστηματική και όχι 
ευκαιριακή επαφή και επικοινωνία με το παιδί. Επίσης, τόνισε ότι με τις δια-
τάξεις του Ν. 4443/2016 προστατεύονται, πέρα από τα άτομα με αναπηρία 
ή χρόνια πάθηση, και τα άτομα που σχετίζονται άμεσα με αυτά, ιδίως όταν 
έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους. Ο Συνήγορος ζήτησε την επανεξέταση της 
ερμηνείας της διάταξης του άρθρου 16 παράγρ. 4 του Ν. 2527/1997, όπως 
ισχύει, προς την κατεύθυνση αποσύνδεσης της χορήγησης μειωμένου ωραρί-
ου από την προϋπόθεση συνοίκησης με το παιδί, ειδικά στην περίπτωση που 
το παιδί διαμένει σε ίδρυμα. 

Το υπουργείο, ανταποκρινόμενο άμεσα στην πρόταση του Συνηγόρου, εξέ-
δωσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/92/οικ.24248/21.07.2017 εγκύ-
κλιο, με βάση την οποία η χορήγηση του μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους 
γονείς τέκνων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω είναι δυνατή και στην 
περίπτωση που το τέκνο βρίσκεται σε ίδρυμα, στην ίδια πόλη ή σε τόπο που 
κατά κοινή πείρα και λογική μπορεί να επισκέπτεται ο γονέας. Στη συνέχεια, 
το νοσοκομείο χορήγησε τη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου στην προ-
σφεύγουσα στον Συνήγορο υπάλληλο (υπόθεση 225581). 
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Κάθε μορφή άμεσης ή έμμεσης διάκρισης λόγω ηλικίας στον τομέα της ερ-
γασίας και της απασχόλησης καταρχήν απαγορεύεται σύμφωνα με τον Ν. 
4443/2016. Οι συχνότερες παραβάσεις του νόμου στο πεδίο αυτό διαπι-
στώνονται κατά τον καθορισμό ανώτατου ηλικιακού ορίου ως όρου πρό-
σβασης στην εργασία, κάτι το οποίο επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και υπό 
συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις. Το ηλικιακό κριτήριο, για να μπορεί 
να θεωρηθεί δικαιολογημένο, πρέπει να συνιστά αποδεδειγμένα χαρακτηρι-
στικό ουσιώδους σημασίας σε σχέση με την ικανότητα εκτέλεσης συγκεκρι-
μένης επαγγελματικής δραστηριότητας, να εξυπηρετεί την επίτευξη θεμιτού 
στόχου και να είναι εύλογο και απολύτως αναγκαίο. Μάλιστα, είναι επιβε-
βλημένο όλες οι κανονιστικές διατάξεις που θέτουν ανώτατο όριο ηλικίας 
για την πρόσβαση σε συγκεκριμένους κλάδους ή ειδικότητες να φέρουν ει-
δική αιτιολογία, από την οποία να προκύπτουν αποδεδειγμένα τα παραπάνω, 
καθώς, ελλείψει αυτής, τίθεται υπό αμφισβήτηση η νομιμότητα της σχετικής 
διαδικασίας επιλογής. 

ή ανεπαρκής αιτιολόγηση του ηλικιακού κριτηρίου  
και η απουσία αντικειμενικών στοιχείων  

Ο Συνήγορος έχει διερευνήσει, ήδη από τη θέσπιση του προϊσχύοντος Ν. 
3304/2005, πληθώρα αναφορών με αντικείμενο τον αυθαίρετο και κατα-
χρηστικό καθορισμό ανώτατων ηλικιακών ορίων για την πρόσβαση σε επαγ-
γελματικές δραστηριότητες, χωρίς να υφίσταται ειδική αιτιολογία ως προς 
τη χρήση της ηλικίας ως κριτηρίου πρόσβασης. Στη συντριπτική πλειοψηφία 
των περιπτώσεων, η αιτιολόγηση που παρέχεται από τη Διοίκηση –όταν δεν 
απουσιάζει εντελώς– είναι αόριστη και ανεπαρκής και δεν στηρίζεται σε αντι-
κειμενικά στοιχεία. Οι προσπάθειες του Συνηγόρου εστιάζονται στην εξοικεί-
ωση της Διοίκησης με την υποχρέωση να αιτιολογεί ειδικά τον καθορισμό 
ανώτατου ηλικιακού ορίου, αλλά και με την υποχρέωσή της να προβαίνει 
σε άρση αυθαίρετων ηλικιακών περιορισμών, ιδίως όταν αυτοί τίθενται ως 
αποτέλεσμα στερεοτυπικών καταλοίπων ή προκαταλήψεων. Συνήθως απο-
κλείονται από τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληθώρα επαγγελματικών δρα-
στηριοτήτων άτομα που ανήκουν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, με βάση 
τη γενικευμένη εικασία ότι τα εν λόγω άτομα στερούνται χαρακτηριστικών HΛΙΚΙΑ
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–άμεσα συνδεόμενων με την ηλικία– που θα τους επέτρεπαν να ανταποκρί-
νονται αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους. 

Ενδεικτική είναι η περίπτωση θέσπισης ανώτατου ηλικιακού ορίου 40 ετών 
για την πλήρωση θέσεων προσωπικού Κλάδου ΔΕ Διανομέων στα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ). Παρόλο που ο αρμόδιος Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατόπιν της παρέμβασης του Συνηγόρου, 
ζήτησε την άρση του ηλικιακού περιορισμού (βλ. Ετήσια Έκθεση 2016, σ. 118-
119), ο φορέας ενέμεινε στην αναγκαιότητα διατήρησης του συγκεκριμένου 
ανώτατου ηλικιακού ορίου, θεωρώντας ότι η εκτέλεση των καθηκόντων των 
εν λόγω θέσεων απαιτεί ιδιαίτερες σωματικές ικανότητες, οι οποίες δεν συνα-
ντώνται σε άτομα που υπερβαίνουν την ηλικία αυτή. Ο Συνήγορος επισήμανε 
εκ νέου ότι τα ΕΛΤΑ οφείλουν να επικαλεστούν συγκεκριμένα, αντικειμενικά 
στοιχεία (π.χ. ακριβείς εργασίες του κλάδου, τρόπος και μέσα εκτέλεσης αυ-
τών, αριθμός εργαζομένων ανά ηλικιακή ομάδα κ.ά.), προκειμένου να κατα-
στεί δυνατός ο έλεγχος της πληρότητας της ειδικής αιτιολόγησης. 

Ανάλογη είναι και η περίπτωση καθορισμού ανώτατου ορίου ηλικίας –40 ετών 
για την κατηγορία ΠΕ και 28 ετών για την κατηγορία ΔΕ– σε προκήρυξη πρό-
σληψης προσωπικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) μέσω 
ΑΣΕΠ (3Κ/2017). Η υπουργική απόφαση που όριζε τα συγκεκριμένα ηλικιακά 
όρια είχε θεσπιστεί 11 έτη πριν από τον Ν. 4443/2016, με αποτέλεσμα να 
απουσιάζει η οποιαδήποτε ειδική αιτιολόγηση για την αναγκαιότητά τους. Ο 
ΟΣΕ, αναφερόμενος μόνο στην κατηγορία προσωπικού ΔΕ, συνέδεσε μη πει-
στικά τη νεαρή ηλικία με τη σωματική και διανοητική ικανότητα και αντοχή που 
απαιτούνται για τις συγκεκριμένες ειδικότητες, καθώς και με την ανάγκη θεω-
ρητικής και πρακτικής διετούς εκπαίδευσης για την άσκηση των καθηκόντων 
των θέσεων. Παράλληλα, επικαλέστηκε τη γήρανση του ήδη υπηρετούντος 
ΔΕ προσωπικού, χωρίς όμως να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του με αριθμητι-
κά στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ανάγκη πρόσληψης ατόμων νεαρότε-
ρης ηλικίας στις συγκεκριμένες ειδικότητες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
εκληφθεί ως ειδική αιτιολογία, κατά την έννοια του Ν. 4443/2016 (υποθέσεις 
225783, 226954, 227095, 227269, 227802, 227834, 227866, 227937, 
227986, 228161, 228239, 228349, 234896, 235361).

ή πρακτική δοκιμασία ως εναλλακτικό και πρόσφορο μέτρο 
ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων

Πέρα από την αόριστη επίκληση της «[…] ιδιάζουσας φύσης και των ιδιαιτερο-
τήτων των καθηκόντων του προσωπικού», που συνήθως εμφανίζεται ως αιτιο-
λόγηση του καθορισμού ανώτατου ηλικιακού ορίου σε πληθώρα υπουργικών 
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αποφάσεων, ο Συνήγορος έχει, επίσης, διαπιστώσει ότι, σε ορισμένες διαδι-
κασίες επιλογής προσωπικού ειδικοτήτων στις οποίες καθορίζεται ανώτατο 
ηλικιακό όριο, προβλέπεται και η συμμετοχή των υποψηφίων σε πρακτικές 
δοκιμασίες. Η υποβολή των υποψηφίων σε πρακτική δοκιμασία αποβλέπει 
στον έλεγχο της καταλληλότητας και της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις των πραγματικών συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας ανεξαρ-
τήτως της ηλικίας τους. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Συνήγορος έχει επισημά-
νει ότι η πρόβλεψη περί υποχρέωσης των υποψηφίων συγκεκριμένων ειδι-
κοτήτων να συμμετάσχουν σε πρακτική δοκιμασία θέτει, αυτή καθ’ εαυτήν, 
υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα θέσπισης ανώτατου ηλικιακού ορίου στις εν 
λόγω ειδικότητες, διότι το ηλικιακό όριο τίθεται απρόσφορα και δυσανάλογα 
σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι προ-
κηρύξεις 10Κ/2017 (ΦΕΚ 27/04.08.2017, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για 
πρόσληψη προσωπικού στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και 11Κ/2017 (ΦΕΚ 26/04.08.2017, τεύχος προκηρύξε-
ων ΑΣΕΠ) για πρόσληψη προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος (ενδεικτικά, 
υποθέσεις 233124, 233329, 233388, 233477, 234322). 

Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας (ΝΠΔΔ της ΓΓΑ) ανακοίνωσε προσλήψεις 
ΔΕ Ναυαγοσωστών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Σύμφωνα με το 
ΠΔ 23/2000, οι υποψήφιοι δεν έπρεπε να υπερβαίνουν την ηλικία των 45 ετών. 
Ο Συνήγορος απευθύνθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
και επισήμανε ότι η θέσπιση ανώτατου ορίου ηλικίας πρέπει να είναι ειδικά αιτι-
ολογημένη, βάσει των διατάξεων του Ν. 4443/2016. Το υπουργείο υποστήριξε 
ότι η άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος προϋποθέτει υψηλά επίπεδα φυσικής 
και «υγειονομικής» κατάστασης και παράλληλα ότι η πρακτική εξέταση των 
ενδιαφερόμενων ναυαγοσωστών ως προς την επίτευξη ελάχιστων αθλητικών 
επιδόσεων γίνεται άπαξ, κατά την έκδοση άδειας ναυαγοσώστη, ενώ κατά την 
αναθεώρηση της άδειας ο έλεγχος περιορίζεται στην ποινική κατάσταση και 
την κατάσταση υγείας του ενδιαφερoμένου βάσει δικαιολογητικών. Ωστόσο, 
εξέφρασε στον Συνήγορο την πρόθεση να επανεξετάσει το ανώτατο ηλικιακό 
όριο προς την κατεύθυνση της αύξησής του και εκκίνησε την επεξεργασία του 
θέματος σε συνεργασία με υπηρεσίες άλλων υπουργείων (υπόθεση 221992). 

ή ανάγκη αποσύνδεσης της ηλικίας  
από εδραιωμένα στερεότυπα

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι τα τελευταία έτη διαφαίνεται μια στροφή της 
Διοίκησης προς τη σταδιακή αναγνώριση της θεσμικά προβλεπόμενης υποχρέ-
ωσής της να αιτιολογεί με επάρκεια τυχόν παρεκκλίσεις από την αρχή της ίσης 
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μεταχείρισης ανεξαρτήτως ηλικίας. Ορισμένες υπουργικές αποφάσεις, προ-
σφάτως εκδοθείσες, επιχειρούν να συμπεριλάβουν στο σκεπτικό τους την απαι-
τούμενη, βάσει του νόμου, ειδική αιτιολόγηση για τη θέσπιση ανώτατου ηλι-
κιακού ορίου. Παράδειγμα, η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΗΛ/53/33414/25.01.17 
(ΦΕΚ Β΄ 397/13.02.2017) υπουργική απόφαση, που καθορίζει ανώτατο όριο 
ηλικίας τα 45 έτη για την πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΔΕ στην Εταιρεία  
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, διαφόρων ειδικοτήτων. Παρόλο 
που η αιτιολόγηση του ανώτατου ηλικιακού ορίου εμφανίζεται πληρέστερη 
από προγενέστερες, αναλόγου περιεχομένου, υπουργικές αποφάσεις, δεν πε-
τυχαίνει ωστόσο να απομακρυνθεί από την εδραιωμένη διοικητική αντίληψη 
της, σχεδόν αυτονόητης, άμεσης σύνδεσης της ηλικίας με τη φυσική κατάσταση 
των υποψηφίων και κατά συνέπεια με την ικανότητα και την καταλληλότητά 
τους να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα των προς πλήρωση θέσεων (υποθέσεις 
227380, 227863).



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ





Η προστασία της οικογενειακής κατάστασης είχε ήδη προβλεφθεί με τις δια-
τάξεις του Ν. 3896/2010, όχι όμως αυτοτελώς, αλλά σε άμεση συνάρτηση 
με την απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής άμεσης ή έμμεσης διάκρισης προ-
σώπου λόγω φύλου. Στην περίπτωση του Ν. 3896/2010, η παρεχόμενη προ-
στασία καλύπτει καταρχήν την τυχόν δυσμενέστερη μεταχείριση προσώπου 
λόγω φύλου υπό το πρίσμα όμως και ως απόρροια της εν γένει οικογενεια-
κής του κατάστασης. Ιδίως δε αφορά την απρόσκοπτη άσκηση δικαιωμάτων 
γονέων, ανεξαρτήτως φύλου, άμεσα σχετιζόμενων με την ανατροφή, φρο-
ντίδα, υιοθεσία ή αναδοχή τέκνων και καταλαμβάνει κυρίως τους δεσμούς 
που αναπτύσσονται μεταξύ γονέων και τέκνων, στο πλαίσιο διάφορων μορ-
φών οικογενειακών δομών. Με τη σχετική διάταξη του νόμου επιδιώχθηκε 
κυρίως να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις ατόμων που υφίστανται δυσμενή 
μεταχείριση λόγω φύλου και ιδίως για λόγους σχετιζόμενους με τις αυξημέ-
νες υποχρεώσεις που δημιουργεί η φροντίδα ή η ανατροφή τέκνου και που, 
ως επί το πλείστον, βαραίνουν στερεοτυπικά τις γυναίκες. Παράλληλα όμως 
επιδιώκεται η ενθάρρυνση λήψης μέτρων για τη συμφιλίωση επαγγελματικής 
και οικογενειακής ζωής, ανεξαρτήτως φύλου, πεδίο όπου και οι άνδρες συχνά 
υφίστανται διακρίσεις.

Με τον Ν. 4443/2016 ο νομοθέτης επιχείρησε να καλύψει ένα σημαντικό 
κενό προστασίας, εντάσσοντας πλέον την οικογενειακή κατάσταση ως αυ-
τοτελή λόγο διάκρισης. Στην έννοια της οικογενειακής κατάστασης περιλαμ-
βάνεται κάθε μορφή οικογενειακής σχέσης που δημιουργεί ισχυρούς οικο-
γενειακούς και βιοτικούς δεσμούς. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τους δεσμούς 
που αναπτύσσονται μεταξύ ενός ζεύγους, των τέκνων και του/των γονέα/ων 
τους, καθώς και των τέκνων μεταξύ τους. Οι υποθέσεις που διερευνήθηκαν 
από τον Συνήγορο στο πεδίο αυτό αφορούν ιδίως διαφορετική μεταχείριση 
προσώπων λόγω του τύπου ένωσής τους με άλλο πρόσωπο του ιδίου ή δια-
φορετικού φύλου (θρησκευτικός ή πολιτικός γάμος, σύμφωνο συμβίωσης), 
καθώς και την αθέμιτη διαφορετική μεταχείριση γονέων ή τέκνων μονογονεϊ-
κών οικογενειών και διαζευγμένων ατόμων ή των τέκνων τους. 
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Σύμφωνο συμβίωσης και προστασία λόγω  
οικογενειακής κατάστασης

Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4443/2016, κύριος στό-
χος της προσθήκης της οικογενειακής κατάστασης ως αυτοτελώς προστατευ-
όμενου λόγου διάκρισης είναι η αναλογική εξίσωση των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από τους προβλεπόμενους στον ΑΚ τύπους γάμου και του συμ-
φώνου συμβίωσης του Ν. 4356/2015. Από τις υποθέσεις που διερεύνησε ο 
Συνήγορος διαπιστώνει ότι, μολονότι με την ισχύουσα νομοθεσία αναγνωρί-
ζονται στους συντρόφους στο πλαίσιο σύναψης συμφώνου συμβίωσης του 
Ν. 4356/2015 ανάλογα δικαιώματα με τους συζύγους, που έχουν συνάψει 
γάμο, στη διοικητική πρακτική παρατηρείται σοβαρή δυσχέρεια προκειμένου 
να καταστεί πρακτικά εφαρμόσιμη η ισότιμη αντιμετώπιση. Το πρόβλημα επι-
τείνεται ακόμη περισσότερο όταν τα μέρη που συνάπτουν σύμφωνο συμβί-
ωσης δεν είναι έλληνες πολίτες ή δεν είναι και τα δύο μέρη έλληνες πολίτες 
και εμφανίζει ακόμη μεγαλύτερες δυσχέρειες όταν αφορά ομόφυλα ζευγάρια.  

Σύμφωνο συμβίωσης και ομόφυλα ζευγάρια

Τα ζητήματα που εξετάστηκαν από τον Συνήγορο και αφορούν διακρίσεις 
λόγω οικογενειακής κατάστασης, και συγκεκριμένα λόγω σύναψης συμφώ-
νου συμβίωσης με επιπτώσεις στο εύρος των δικαιωμάτων των συμβιούντων 
συντρόφων, αφορούν ενδεικτικά: α) τη μικρότερη διάρκεια της άδειας δια-
μονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης με πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή Έλληνα, σε σχέση 
με τη χορηγούμενη κατόπιν γάμου (υποθέσεις 221796 και 227991), β) την 
εξαίρεση των συντρόφων από τη δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής 
αντίστοιχης με εκείνη που προβλέπεται για συζύγους υπηκόων τρίτων χωρών 
οι οποίοι είναι κάτοχοι μόνιμης άδειας επενδυτή, βάσει του άρθρου 20 Ν. 
4251/2014 (υπόθεση 233510), και γ) τον αποκλεισμό από τη δυνατότητα 
τοποθέτησης σε νοσηλευτικά ιδρύματα ειδικευόμενων ιατρών υπηκόων τρί-
των χωρών που έχουν προβεί σε σύναψη συμφώνου συμβίωσης με πολίτη 
ΕΕ ή Έλληνα, ζήτημα το οποίο σχετίζεται και με την εφαρμογή της Οδηγίας 
2014/54, η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 4443/2016 στην ελληνική έν-
νομη τάξη και αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης όχι μόνο 
για τους ίδιους τους πολίτες ΕΕ, αλλά και για τα μέλη των οικογενειών τους 
(υπόθεση 221796). 

Ειδικά για το δικαίωμα διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών ΕΕ, σε 
σχέδιο νόμου που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Φεβρουάριο του 
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20161 είχαν ήδη συμπεριληφθεί διατάξεις με τις οποίες τροποποιούνταν οι 
υφιστάμενες διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης 
(Ν. 4251/2014), προκειμένου να υπάρξει ρητή αναγνώριση των δικαιωμά-
των των συντρόφων αντίστοιχη με αυτήν των συζύγων. Ο Συνήγορος είχε 
υποβάλει παρατηρήσεις2 στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου επισημαίνοντας ότι 
οι διατάξεις του κρίνονται ως απολύτως εύλογες και αναγκαίες, καθώς η ελ-
ληνική πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει ως μέλη οικογένειας και τα μέρη 
συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ομόφυλα ή ετε-
ρόφυλα ζευγάρια. 

Μέχρι σήμερα όμως, οι διατάξεις αυτές δεν έχουν περιληφθεί στον Κώδικα 
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης, με αποτέλεσμα οι αρμόδιες υπηρεσί-
ες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής να αρνούνται να χορηγήσουν 
αντίστοιχη άδεια διαμονής με τους συζύγους σε συντρόφους στο πλαίσιο 
καταχωρισμένης συμβίωσης. Παράλληλα, άλλοι κατά περίπτωση φορείς (π.χ. 
Υπουργείο Υγείας ή Υπουργείο Εργασίας) αρνούνται να αναγνωρίσουν δικαι-
ώματα σε συντρόφους λόγω μη κατοχής από μέρους τους τίτλου διαμονής 
ως μέλη οικογένειας. 

Πάντως, ο Υπουργός Υγείας, προκειμένου να αρθεί η διαπιστωθείσα άμεση 
διάκριση για λόγους οικογενειακής κατάστασης και μέχρι να προσαρμοστούν 
αναλόγως και οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με το καθεστώς 
διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, έκανε δεκτή πρόταση του Συνηγόρου, 
προβαίνοντας στην έκδοση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π. οικ. 55852/19.07.2017 
υπουργικής απόφασης. Με αυτή δόθηκε η δυνατότητα τοποθέτησης σε νοση-
λευτικά ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας σε ιατρούς υπηκόους τρίτων 
χωρών που έχουν προβεί σε σύναψη συμφώνου συμβίωσης με έλληνα/ελλη-
νίδα πολίτη (υπόθεση 221796). 

Μονογονεϊκές οικογένειες και προστασία λόγω 
οικογενειακής κατάστασης

Η λήψη μέτρων προστασίας της οικογένειας και του παιδιού αποτελεί υπο-
χρέωση του κοινού νομοθέτη, που εξειδικεύει το περιεχόμενο συνταγματικών 
επιταγών και διαμορφώνει το πλαίσιο υλοποίησης διεθνών υποχρεώσεων 

1. Τροποποιήσεις του νόμου 3907/2011 (ΦΕΚ Α΄ 7), τροποποιήσεις του ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 
80), προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση 
και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013) και 
άλλες διατάξεις. 

2. Βλ. https://www.synigoros.gr/resources/stp-paratiriseis.pdf.  



IΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2017

8
8

της χώρας. Το κράτος εγγυάται την προστασία της οικογένειας προβαίνοντας 
στη λήψη μέτρων προστασίας είτε με τη δημιουργία ειδικών δομών και υπη-
ρεσιών είτε με την παροχή οικονομικής ενίσχυσης και κοινωνικών ωφελημά-
των. Το δε περιεχόμενο των εν λόγω μέτρων προστασίας διαφοροποιείται και 
προσαρμόζεται ανάλογα με την ομάδα-στόχο. 

Ειδικά για την προστασία γονέων και τέκνων πολύτεκνων οικογενειών, εφαρ-
μόζονται ευεργετικές διατάξεις στον τομέα της πρόσβασης στην εργασία και 
την απασχόληση, αλλά και στο ειδικότερο πεδίο που αφορά την εναρμόνιση 
της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, καθώς και την υπηρεσιακή 
κατάσταση των υπαλλήλων. 

Ελλείμματα όμως εντοπίζονται στο επίπεδο προστασίας άλλων μορφών οι-
κογενειακών δομών, όπως η μονογονεϊκή οικογένεια. Μολονότι ως τύπος 
οικογένειας εμφανίζεται πλέον συχνά στο κοινωνικό πεδίο, η μονογονεϊκή 
οικογένεια συχνά αντιμετωπίζει ιδιαίτερα και συχνά οξύτατα κοινωνικά προ-
βλήματα και για τον λόγο αυτό έχει ήδη κριθεί ότι χρήζει ειδικής προστασί-
ας και διευκολύνσεων3 σε διάφορους τομείς. Ωστόσο το εύρος προστασίας 
των μονογονεϊκών οικογενειών στην απασχόληση και την εργασία παραμένει 
περιορισμένο. Είναι ενδεικτικό ότι, ενώ η κατηγορία αυτή τυγχάνει ειδικής 
μοριοδότησης για την πρόσληψη σε θέσεις ορισμένου χρόνου του δημόσιου 
και ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν έχει συμπεριληφθεί ως αυτοτελώς μοριο-
δοτούμενη κατηγορία στις περιπτώσεις κάλυψης θέσεων τακτικού ή αορίστου 
χρόνου προσωπικού. 

Ο Συνήγορος, με αφορμή την εξέταση σχετικής υπόθεσης, απευθύνθηκε στο 
Υπουργείο Εργασίας και ζήτησε να εξετασθεί το ενδεχόμενο μοριοδότησης και 
των μονογονεϊκών οικογενειών, ως αυτοτελούς προστατευόμενης κατηγορί-
ας, στις προσλήψεις τακτικού και αορίστου χρόνου προσωπικού, στο πλαίσιο 
λήψης θετικών μέτρων υπέρ αυτών, με στόχο να αντισταθμιστούν μειονεκτή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες οικογένειες, υπό το πρίσμα των 
διατάξεων του άρθρου 7 παράγρ. 1 Ν. 4443/2016. Ο Συνήγορος επισήμανε 
ωστόσο την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι ειδικές οικογενειακές συνθήκες 
των επιμέρους κατηγοριών μονογονεϊκής οικογένειας, δεδομένου ότι αυτές 
εμφανίζουν διαφοροποιήσεις. Έτσι, ο άγαμος ή χήρος γονέας που αποκτά 
τέκνο ή τέκνα εκτός γάμου (χωρίς αυτά να τυγχάνουν αναγνώρισης από τον 

3. Στον υπαλληλικό κώδικα (άρ. 53 Ν. 3528/2007), για τον γονέα δημόσιο υπάλληλο που 
είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος προβλέπεται ότι το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο ή η 
συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνονται κατά 6 μήνες ή 1 μήνα αντίστοιχα. Με 
το ίδιο άρθρο έχει προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης 
τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια της παραγρ. 1 και τις διευκολύνσεις της παραγρ. 
2 του παρόντος άρθρου δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.
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έτερο βιολογικό γονέα στην περίπτωση των άγαμων) και αναλαμβάνει τη γο-
νική μέριμνα αλλά και την εν τοις πράγμασι κατ’ αποκλειστικότητα φροντίδα 
τους προφανώς δεν τελεί υπό τις ίδιες συνθήκες με τον διαζευγμένο γονέα, ο 
οποίος, ακόμα και αν διατηρεί τη γονική επιμέλεια του παιδιού, μπορεί να μην 
έχει την αποκλειστική φροντίδα του (υπόθεση 225093).

Ζητήματα όμως ίσης μεταχείρισης των μονογονεϊκών οικογενειών ανακύ-
πτουν και κατά τη χορήγηση κοινωνικών παροχών. Ενδεικτική είναι η περί-
πτωση μονογονέα και άγαμης αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού η οποία 
λάμβανε το επίδομα ανεργίας που χορηγείται από τον Οίκο Ναύτου. Η ενδι-
αφερόμενη αιτήθηκε τη χορήγηση του προσαυξημένου επιδόματος ανεργίας, 
το οποίο χορηγείται στους έγγαμους έντεκνους ναυτικούς, προσκομίζοντας 
μάλιστα δικαστική απόφαση από την οποία προέκυπτε ότι είχε την επιμέλεια 
του τέκνου της. Προφορικώς, ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να 
λάβει το προσαυξημένο επίδομα ανεργίας και υπέβαλε έγγραφο ερώτημα, 
χωρίς ωστόσο να λάβει απάντηση. 

Ο Συνήγορος επισήμανε στον Οίκο Ναύτου ότι η διαφορετική μεταχείριση 
μονογονεϊκών οικογενειών έναντι άλλων τύπων οικογένειας στη διαδικασία 
χορήγησης της επίμαχης κοινωνικής παροχής συνιστά αθέμιτη διάκριση που 
σχετίζεται με την οικογενειακή κατάσταση στην οποία τελεί η αιτούσα, καθώς 
αποκλείεται από την παροχή, μολονότι διαθέτει ως έντεκνη την αντίστοιχη 
προϋπόθεση που απαιτείται για τους έγγαμους. Η υπόθεση εκκρεμεί (υπόθεση 
219588). 

Διαζευγμένοι γονείς και προστασία λόγω  
οικογενειακής κατάστασης

Οι διαζευγμένοι γονείς τελούν κατά περίπτωση υπό διαφορετικές οικογενει-
ακές συνθήκες. Οι συνήθεις μορφές διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος δια-
ζευγμένων ατόμων στον τομέα της εργασίας αφορούν κυρίως ζητήματα που 
άπτονται της εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. 

Διαζευγμένος ειδικός φρουρός ο οποίος έχει την επιμέλεια ενός από τα δύο 
τέκνα του ζήτησε να αποσπαστεί σε άλλη πόλη από εκείνη στην οποία υπη-
ρετούσε για οικογενειακούς λόγους, κατ’ εφαρμογή διάταξης που προέβλεπε 
ότι οι ειδικοί φρουροί (και οι συνοριακοί φύλακες) μπορούν να αποσπασθούν 
σε υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) όπου έχουν κατανεμηθεί θέ-
σεις της κατηγορίας τους στην περίπτωση που είναι διαζευγμένοι και τους 
έχει ανατεθεί η επιμέλεια ανήλικου τέκνου. Στην αίτησή του ανέφερε ότι στην 
πόλη όπου ζητούσε την απόσπαση εργαζόταν η μητέρα του παιδιού και επο-
μένως η μόνιμη παρουσία του ιδίου και του παιδιού εκεί ήταν απαραίτητη 
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προκειμένου να διατηρείται η οικογενειακή συνοχή και να διασφαλίζεται η 
επαφή του παιδιού και με τους δύο γονείς. Η αίτησή του απορρίφθηκε με επί-
κληση υπηρεσιακών λόγων, χωρίς καμία ειδικότερη αιτιολογία.

Ο Συνήγορος απευθύνθηκε στο Αρχηγείο ΕΛΑΣ επισημαίνοντας τόσο την 
εν γένει υποχρέωση του κράτους να διασφαλίζει την επικοινωνία και επα-
φή του παιδιού και με τους δύο γονείς στην περίπτωση διαζυγίου, όσο και 
την υποχρέωση εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως 
οικογενειακής κατάστασης. Επισήμανε ότι οι περιπτώσεις αποσπάσεων δια-
ζευγμένων γονέων πρέπει να εξετάζονται με ιδιαίτερη ευαισθησία και με στό-
χο τη διευκόλυνση του εργαζομένου να αντεπεξέλθει στις επαγγελματικές 
και οικογενειακές του υποχρεώσεις επαρκώς, εφόσον βεβαίως το επιτρέπει 
η εκάστοτε υπηρεσιακή συγκυρία. Εάν όμως πράγματι συντρέχουν σοβαροί 
υπηρεσιακοί λόγοι που δεν επιτρέπουν την αποδοχή τέτοιου αιτήματος, αυτοί 
πρέπει οπωσδήποτε να εξειδικεύονται, καθώς, σε άλλη περίπτωση, επιφέρουν 
αδικαιολόγητα δυσμενείς συνέπειες, τόσο στον ίδιο τον υπηρετούντα όσο και 
στο τέκνο του. Η υπόθεση εκκρεμεί (υπόθεση 229234). 

ή οικογενειακή κατάσταση ως πεδίο διάκρισης  
στην υπηρεσιακή μεταχείριση

Δυσμενής μεταχείριση εργαζομένων, στον δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο και 
τον ιδιωτικό τομέα, που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την οικογενειακή τους 
κατάσταση διαπιστώνεται και σε περιπτώσεις που δεν τίθεται ευθέως ζήτημα 
ύπαρξης ή μη συγκεκριμένου τύπου συμβίωσης (γάμος, σύμφωνο συμβίω-
σης). Εμμέσως ωστόσο διαπιστώνονται αθέμιτοι περιορισμοί που συνδέονται, 
λόγου χάρη, με την απαίτηση να έχει παρέλθει συγκεκριμένος χρόνος από την 
τέλεση γάμου, προκειμένου να μπορεί να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα από-
σπασης ή συνυπηρέτησης, ή περιορισμοί στη χορήγηση αδειών ανατροφής 
σε υπαλλήλους που τελούν υπό τις ίδιες οικογενειακές συνθήκες, με μόνο 
κριτήριο το εργασιακό τους καθεστώς. 

Αθέμιτα κριτήρια για την ανανέωση απόσπασης  
εκπαιδευτικών εξωτερικού

Με τον Ν. 4415/2016 καταργήθηκε η δυνατότητα παράτασης της απόσπασης 
εκπαιδευτικού του εξωτερικού πέραν της πενταετίας, ωστόσο προβλέφθηκαν 
μεταβατικές διατάξεις, με βάση τις οποίες διατηρήθηκε η ως άνω δυνατότητα 
για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών, που πληρούν ειδικά κριτήρια. 
Ορισμένα όμως από αυτά διαπιστώθηκε ότι ενέχουν αθέμιτη διάκριση λόγω 
οικογενειακής κατάστασης. Ειδικότερα, ως προϋπόθεση για την ανανέωση 
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της απόσπασης προβλέφθηκε η μόνιμη εγκατάσταση και η αδιάκοπη εργα-
σιακή σχέση με τη χώρα μόνιμης διαμονής του/της συζύγου για διάστημα 
μεγαλύτερο από επτά χρόνια, καθώς και η παρέλευση τριών ετών από τον 
χρόνο τέλεσης του γάμου, πριν κατατεθεί η αίτηση για την πρώτη παράταση 
της απόσπασης, πέραν της πενταετίας. 

Ο Συνήγορος επισήμανε ότι τα ανωτέρω κριτήρια διαφοροποιούν τους εκπαι-
δευτικούς με βάση τον χρόνο τέλεσης του γάμου τους ή τον χρόνο εργασίας 
τους στον τόπο διαμονής του/της συζύγου, δημιουργώντας ειδικές κατηγο-
ρίες εκπαιδευτικών, χωρίς προφανή λόγο. Το Υπουργείο Παιδείας, μετά την 
παρέμβαση του Συνηγόρου, δέχθηκε να εξετάσει το ενδεχόμενο τροπολογίας 
προς την κατεύθυνση απαλοιφής της περιοριστικής διατύπωσης (υποθέσεις 
223985, 227514).

Απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης συζύγων στρατιωτικών 

Η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών στο εξωτερικό 
λόγω συνυπηρέτησης με σύζυγο που ήδη υπηρετεί εκεί αποτελεί μέτρο για 
την προστασία της οικογένειας και τη διασφάλιση της οικογενειακής συνοχής, 
διευκολύνοντας τη συμβίωση των μελών της.

Ο Συνήγορος, με αφορμή αναφορές συζύγων στρατιωτικών που υπηρετούν 
στο εξωτερικό, διαπίστωσε δυσχέρειες κατά τη διαδικασία διεκπεραίωσης 
των σχετικών αιτημάτων. Τα προβλήματα οφείλονται αφενός στην έλλειψη 
εξοικείωσης των αρμόδιων υπηρεσιών με το σχετικά πρόσφατο νομοθετικό 
πλαίσιο (άρ. 48 Ν. 4440/2016), γεγονός που οδηγεί συχνά σε εσφαλμένη 
εφαρμογή του, αφετέρου σε διχογνωμία σχετικά με το ποιος είναι ο επισπεύ-
δων φορέας για τη σύνταξη και έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών 
αποφάσεων.

Ο Συνήγορος, απευθυνόμενος στα συναρμόδια υπουργεία (Εσωτερικών και 
Εθνικής Άμυνας), επισήμανε την υπέρμετρη καθυστέρηση εξέτασης των σχετι-
κών αιτημάτων και την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής συνεργασίας με-
ταξύ τους, ενώ κάλεσε τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να εντείνουν από κοινού 
τις προσπάθειές τους για την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών. Ωστόσο 
τα αιτήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα, καθώς και οι δύο πλευρές διατη-
ρούν διαφωνία σχετικά με την αρμοδιότητα ανάληψης σχετικής πρωτοβουλί-
ας για την έκδοση της απαραίτητης ΚΥΑ (υποθέσεις 229746, 230514).
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Άρνηση χορήγησης άδειας ανατροφής σε υπαλλήλους που τελούν  
υπό τις ίδιες συνθήκες οικογενειακής κατάστασης

Σε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ με σύμβαση ΙΔΑΧ ο οποίος ζήτησε τη χορήγη-
ση σωρευτικής άδειας φροντίδας τέκνου με αποδοχές χορηγήθηκε η άδεια 
ως μειωμένο ωράριο και όχι σωρευτικά, με την αιτιολογία ότι διένυε τη διε-
τή δοκιμαστική του υπηρεσία. Ο Συνήγορος θεώρησε, καταρχήν, θετική την 
ύπαρξη κανονιστικής απόφασης που προέβλεπε τη δυνατότητα χορήγησης 
άδειας ανατροφής, είτε σωρευτικά είτε ως μειωμένο ωράριο, σε άνδρες και 
γυναίκες εργαζομένους/ες. Ωστόσο επισήμανε ότι η πρόβλεψη μη χορήγησης 
εναλλακτικής σωρευτικής άδειας σε γονείς μισθωτούς το διάστημα που εκεί-
νοι/ες διανύουν τη δοκιμαστική υπηρεσία έρχεται σε αντίθεση με την αρχή 
της ίσης μεταχείρισης, διότι υπάλληλοι που τελούν υπό τις ίδιες οικογενεια-
κές συνθήκες αποκλείονται από την εναλλακτική σωρευτική άδεια φροντίδας 
παιδιού με μόνο κριτήριο το εργασιακό τους καθεστώς. Η κατηγοριοποίηση 
του προσωπικού που υπηρετεί με συμβάσεις ΙΔΑΧ και τελεί υπό δοκιμαστική 
υπηρεσία στο «έκτακτο» προσωπικό δεν ερείδεται στην πραγματική εργασια-
κή σχέση με τον φορέα και συνεπώς εκτιμάται ως αδόκιμη. 

Για τους παραπάνω λόγους ο Συνήγορος ζήτησε να προβλεφθεί η δυνατό-
τητα εξατομικευμένης και αιτιολογημένης κρίσης και για τους υπαλλήλους 
που τελούν υπό δοκιμαστική υπηρεσία, όσον αφορά τη χορήγηση σωρευτι-
κής άδειας φροντίδας παιδιού, ενδεχομένως με παράταση της δοκιμαστικής 
υπηρεσίας κατά χρονικό διάστημα ανάλογο της διάρκειας της χορηγούμενης 
σωρευτικής άδειας. Αν και δεν αποδέχθηκε την πρόταση του Συνηγόρου, ο 
ΔΕΔΔΗΕ απέσπασε τον εργαζόμενο, προς διευκόλυνσή του, στην περιοχή 
δια μονής της οικογένειάς του για χρονικό διάστημα τριών μηνών (υπόθεση 
225386).
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Η κοινωνική κατάσταση ως λόγος διάκρισης είναι μια καινοφανής στην ελληνι-
κή εθνική νομοθεσία έννοια. Επειδή συνιστά έναν όρο ιδιαίτερα ευρύ, δεν επι-
τρέπει την εξαντλητική ή περιοριστική απαρίθμηση των κοινωνικών υποσυνό-
λων με τα ιδιαίτερα προστατευόμενα χαρακτηριστικά. Συνεπώς χρήζει ειδικής 
ερμηνευτικής προσέγγισης, αλλά και πρακτικής εφαρμογής, προκειμένου να 
καταστεί δυνατόν να προσδιοριστούν οι ομάδες προσώπων που περιλαμβάνει. 

Στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4443/2016 επιχειρείται η οριοθέτηση της έν-
νοιας αυτής, στο πλαίσιο του κοινωνικού στιγματισμού ενός προσώπου λόγω 
της διακριτότητάς του ως μέλους ενός ιδιαίτερου κοινωνικού υποσυνόλου. 
Ενδεικτικά, σε τέτοια κατάσταση δύνανται να βρεθούν πρώην εξαρτημένοι 
από ουσίες ή συνήθειες, πρώην φυλακισμένοι, εκδιδόμενα πρόσωπα ή οι 
άστεγοι. Αξίζει πάντως να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με την εν λόγω αιτιο-
λογική έκθεση, ως ιδιαίτερο κοινωνικό υποσύνολο μπορεί να προσδιορίζεται 
και «[…] μια ομάδα προσώπων που συνδέονται με ένα κοινό χαρακτηριστικό, 
το οποίο είναι συχνά έμφυτο, αναλλοίωτο και θεμελιώδες για την ταυτότητα, τη 
συνείδηση ή την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μελών της». Υπό 
την έννοια αυτή, δυσμενή μεταχείριση λόγω κοινωνικής κατάστασης είναι δυ-
νατόν να υφίστανται και ομάδες που συνδέονται με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής κ.ά., όπως, για παράδειγμα, 
οι Ρομά, οι οποίοι όμως ήδη τυγχάνουν ειδικής προστασίας λόγω φυλετικής 
καταγωγής. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ανήκουν σε ένα ιδιαίτερο κοινωνικό 
υποσύνολο, εις βάρος του οποίου επικρατούν και αναπαράγονται στερεοτυ-
πικές αντιλήψεις που επιτείνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη δυσχέρεια 
ισότιμης απόλαυσης δικαιωμάτων. 

Οι διακρίσεις λόγω κοινωνικής κατάστασης μπορούν επομένως να διατρέ-
χουν οριζόντια το σύνολο σχεδόν των άλλων λόγων διάκρισης. Η συνδυα-
στική αυτή προσέγγιση είναι αξιοποιήσιμη και εξαιρετικά χρήσιμη προκειμέ-
νου να αναδειχθεί η σύνδεση μεταξύ δικαιωμάτων και ισότητας, αλλά και η 
επιρροή την οποία ασκεί η κοινωνική κατάσταση τόσο στη διαμόρφωση του 
επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών όσο και στην επίτευξη 
της πραγματικής ισότητας. 

Μολονότι οι περιπτώσεις διακρίσεων λόγω κοινωνικής κατάστασης αφορούν, 
σύμφωνα με τον Ν. 4443/2016, αποκλειστικά το πεδίο της απασχόλησης και 
της εργασίας, ο Συνήγορος, πέρα από τις υποθέσεις διακρίσεων στο πεδίο αυτό, 
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αναλύει και συχνά καταγράφει περιπτώσεις όπου η διαπιστωμένη διάκριση 
στη βάση ενός από τους προστατευόμενους λόγους, μεταξύ των οποίων και 
η κοινωνική κατάσταση, εμφανίζεται να ασκεί επιρροή και σε πεδία πέραν της 
απασχόλησης και της εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνήγορος επιδιώκει να 
τονίσει τη σημασία οριζόντιας επέκτασης των προστατευόμενων πεδίων (εκ-
παίδευση, κοινωνική προστασία, αγαθά και υπηρεσίες) για όλους τους λόγους 
διάκρισης και όχι μόνο για τις διακρίσεις λόγω εθνικής ή φυλετικής καταγωγής.

Προσκόμματα στην απασχόληση λόγω  
κοινωνικής κατάστασης 

Τα ζητήματα διακρίσεων στην εργασία λόγω κοινωνικής κατάστασης σχετί-
ζονται κυρίως με διαδικαστικά προσκόμματα στην άσκηση δικαιωμάτων, και 
ειδικότερα αφορούν: α) τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια 
Eπιθεώρηση Eργασίας άστεγου εργαζoμένου, που δεν διαθέτει μόνιμη κατοι-
κία (υπόθεση 231161), β) την άρνηση εγγραφής στα μητρώα ανέργων του 
ΟΑΕΔ προσώπων που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, αιτούντες άσυ-
λο, άστεγοι και δεν διαθέτουν μόνιμη κατοικία (υποθέσεις 226437, 233156, 
236785). Ο Συνήγορος έχει παρέμβει για τα ζητήματα αυτά καταθέτοντας 
συγκεκριμένες προτάσεις για την άμεση άρση των οικείων διαδικαστικών πε-
ριορισμών, καθώς στην πράξη συνιστούν έμμεση διάκριση λόγω της κοινω-
νικής κατάστασης των δικαιούχων. Αναμένεται ανταπόκριση της διοίκησης. 

Ο Συνήγορος εξετάζει, επίσης, υπόθεση που αφορά την απόρριψη αιτήματος 
για μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου λόγω προ-
ηγούμενης ποινικής καταδίκης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2207/1994 
(άρ. 4 παράγρ. 6): «τα κωλύματα διορισμού σε δημόσιες υπηρεσίες, νπδδ, υπηρε-
σίες δήμων και κοινοτήτων, που οφείλονται σε προηγούμενη εγκληματική δράση, 
δεν ισχύουν για άτομα τα οποία έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας 
που τους έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο, εφόσον προσλαμβάνονται 
σε θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου 
ή αορίστου χρόνου ή ως ωρομίσθιοι». Η υπόθεση εκκρεμεί (υπόθεση 232650). 

ή κοινωνική κατάσταση των Ρομά ως λόγος διάκρισης 

Οι ποικίλες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά που διαβιούν στη 
χώρα μας έχουν αποτελέσει επανειλημμένα αντικείμενο παρέμβασης από την 
πλευρά του Συνηγόρου. Πέρα από τις επιπτώσεις που ο αποκλεισμός αυτός 
έχει στους ίδιους τους Ρομά, διαπιστώνεται ότι η διαμορφωμένη κοινωνική 
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κατάσταση στην οποία συχνά τελούν επηρεάζει ευθέως δικαιώματα και αγα-
θά και πολιτών μη Ρομά. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από εντάσεις που συχνά 
παρατηρούνται και διαταράσσουν την κοινωνική συνοχή, διαπιστώνονται 
και διακρίσεις στη διοικητική αντιμετώπιση στις οποίες υπόκεινται ακόμη και 
πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν τα συγκεκριμένα φυλετικά χαρακτηριστι-
κά, λόγω της σχέσης τους με τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα και την 
κοινωνική κατάσταση στην οποία τελεί ή τα στερεότυπα που τη συνοδεύουν.   

Άρνηση παραλαβής από το ΕΚΑΒ ασθενούς μη Ρομά  
από οικία που γειτνιάζει με οικισμό Ρομά 

Ενδεικτική περίπτωση υπόθεσης που εμφανίζει τα ως άνω στοιχεία αποτελεί 
αναφορά που υποβλήθηκε στον Συνήγορο με αντικείμενο την άρνηση του 
ΕΚΑΒ να παραλάβει ασθενή από την οικία του, η οποία βρίσκεται σε περιοχή 
γειτνιάζουσα με καταυλισμό Ρομά. Ο ασθενής δεν ήταν Ρομά, έτυχε όμως 
δυσμενούς μεταχείρισης λόγω της εικαζόμενης γειτνίασης της οικίας του με 
καταυλισμό Ρομά, δηλαδή λόγω της σχέσης του (στην προκειμένη περίπτωση, 
λόγω της γεωγραφικής γειτνίασης)1 με  τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα. 

Στην εν λόγω περίπτωση, πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ αρνήθηκε να πα-
ραλάβει ασθενή από την οικία του στο Ζεφύρι Αττικής και ζήτησε από συγ-
γενείς του ασθενούς τη μεταφορά του στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα (ΑΤ), 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παραλαβή του από εκεί. Ως λόγος για τον 
οποίο ζητήθηκε η μεταφορά του ασθενούς στο ΑΤ αναφέρθηκε από το ΕΚΑΒ η 
«ιδιαιτερότητα της περιοχής». Το ΕΚΑΒ ισχυρίστηκε αφενός ότι κατά την κλήση 
δεν διατυπώθηκε αντίρρηση από τον συγγενή του ασθενούς σε σχέση με τη με-
ταφορά του στο ΑΤ, αφετέρου ότι η μεταφορά ζητήθηκε διότι η οδός της οικίας 
του ασθενούς υπαγόταν κατά το μεγαλύτερο μέρος σε καταυλισμό Ρομά και 
το πλήρωμα δεν αισθανόταν ασφάλεια να τον παραλάβει από το σημείο αυτό.

Ο Συνήγορος διενέργησε αυτοψία στην περιοχή της οικίας του ασθενούς και 
διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται καταυλισμός Ρομά σε όλο το μήκος της οδού. 
Πληροφορήθηκε πάντως από το ΑΤ της περιοχής αλλά και από σχετικά δημο-
σιεύματα ότι είναι συχνό φαινόμενο η παραλαβή ασθενών από ασθενοφόρα 
έμπροσθεν του ΑΤ. 

Η Αρχή επισήμανε ότι η άρνηση παραλαβής του ασθενούς από την οικία του 
συνιστά μη δικαιολογημένη παρέκκλιση από τον ασφαλή, συνήθη τρόπο πα-
ραλαβής των ασθενών, η οποία δεν έχει έρεισμα σε νόμο, εγκύκλιο, απόφαση 
ή άλλο διοικητικό έγγραφο. Επιπλέον, επισήμανε ότι η συναίνεση του ίδιου 

1. Σχετική η από 16.7.2015 προδικαστική απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-83/2014. 
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του ασθενούς ή των οικείων του δεν δικαιολογεί αυτοδικαίως αυτή την πα-
ρέκκλιση και δεν διασφαλίζει την απαιτούμενη ασφάλεια του ασθενούς κατά 
τη μεταφορά του. Χωρίς να υποτιμά τη σημασία λήψης μέτρων για την ασφά-
λεια εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο Συνήγορος θεώρησε ότι τυχόν παρέκκλιση 
από τον γενικό τρόπο εκπλήρωσης των καθηκόντων του προσωπικού δεν 
μπορεί να θεωρείται δικαιολογημένη με την αόριστη, αφηρημένη –και εντέλει 
αβάσιμη– επίκληση μιας υποκειμενικής αίσθησης ασφάλειας του προσωπι-
κού ή μιας αόριστης κρίσης περί της διακινδύνευσης έννομων αγαθών του. 
Επιπλέον, η αυτοδίκαιη σύνδεση από το ΕΚΑΒ της φερόμενης γειτνίασης της 
οδού με καταυλισμό με την ενεργοποίηση αισθήματος ανασφάλειας και την 
αξίωση παραλαβής του περιστατικού από το ΑΤ, χωρίς να προβάλλονται συ-
γκεκριμένοι κίνδυνοι που άπτονται της υπό εξέταση περίπτωσης, αναπαράγει 
στερεότυπα που συντηρούν διακρίσεις σε βάρος των Ρομά, λόγω φυλετικής 
καταγωγής. Αυτή η σύνδεση αντίκειται στον Ν. 4443/2016, που απαγορεύ-
ει και στα πεδία της κοινωνικής προστασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και 
της υγειονομικής περίθαλψης κάθε διάταξη, κριτήριο ή πρακτική που μπορεί 
να θέσει πρόσωπα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σε μειονεκτική θέση συ-
γκριτικά με άλλα πρόσωπα. Το ίδιο ισχύει και για πρόσωπα που μπορεί να 
βρεθούν σε μειονεκτική θέση λόγω της σχέσης τους –στην οποία σχέση περι-
λαμβάνεται και η γειτνίαση– με πρόσωπα που διαθέτουν συγκεκριμένα χαρα-
κτηριστικά, εν προκειμένω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής. 

Το ΕΚΑΒ υποστήριξε τελικώς ότι η άρνηση του πληρώματος του ασθενοφό-
ρου να παραλάβει τον ασθενή από την οικία του ήταν μεμονωμένο περιστατι-
κό και δεν αποτελεί πάγια πρακτική της υπηρεσίας η παραλαβή ασθενών από 
το ΑΤ. Η συνήθης πρακτική, κατά το ΕΚΑΒ, σε περιπτώσεις που το προσωπικό 
του ασθενοφόρου αισθάνεται ότι κινδυνεύει η ασφάλειά του κατά την παρα-
λαβή περιστατικού είναι να ενημερώνει το Κέντρο προκειμένου να ζητείται 
από την αστυνομία η συνοδεία του ασθενοφόρου με περιπολικό. Η άρνηση 
παραλαβής του ασθενούς οφειλόταν, κατά το ΕΚΑΒ, στην εκτίμηση του πλη-
ρώματος ότι, για να προσεγγίσει την οικία, θα έπρεπε να περάσει από καταυ-
λισμό. Το ΕΚΑΒ υποστήριξε επίσης ότι, εάν κατά την τηλεφωνική κλήση από 
την οικία του ασθενούς είχε ενημερωθεί για τη δυσκολία μεταφοράς του στο 
ΑΤ, θα είχε μεριμνήσει για τη μετάβαση του ασθενοφόρου στην οικία συνο-
δεία περιπολικού. Τελικώς, η υπηρεσία ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία 
που υπέστη ο αναφερόμενος, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλει «κάθε δυνατή 
προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζονται οι αρχές της ισονομίας και της 
ίσης μεταχείρισης του κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή 
εθνοτικής καταγωγής» (υπόθεση 225426).



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

9
9

Ακραία φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός και  
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 

Η ακραία φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός, ο οποίος συχνά τη συνο-
δεύει, αποτελούν καταστάσεις που δυσχεραίνουν καθοριστικά, αν όχι απο-
λύτως, την ισότιμη συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Προγράμ-
ματα εισοδηματικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αποσκοπούν, 
καταρχήν, να αντισταθμίσουν αυτή τη δυσχέρεια. Ακόμα όμως και κατά την 
εφαρμογή τέτοιων μέτρων, ορισμένα κριτήρια ή πρακτικές μπορεί να δημι-
ουργούν εμπόδια ή και αθέμιτους αποκλεισμούς. Ο Συνήγορος έγινε αποδέ-
κτης αναφορών από πολίτες οι οποίοι, μολονότι εμπίπτουν στην κατηγορία 
πολιτών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και έχουν ανάγκη την 
εισοδηματική ενίσχυση, η οποία μπορεί να τους παρασχεθεί μέσω του Προ-
γράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), αποκλείονται από την 
ένταξη σε αυτό επειδή αδυνατούν να εκπληρώσουν την προϋπόθεση προη-
γούμενης εγγραφής τους σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 6 της κρίσιμης ΚΥΑ2 ορίζεται ότι οι δικαιούχοι της 
εισοδηματικής ενίσχυσης του προγράμματος και τα υπόλοιπα ενήλικα μέλη 
του νοικοκυριού, εάν δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρε-
ωτική εκπαίδευση και είναι ηλικίας έως 45 ετών, «υποχρεούνται να εγγρα-
φούν στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυ-
τών», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ η μη εγγραφή στα ΣΔΕ για αυτά 
τα πρόσωπα ορίζεται ως λόγος αναστολής της ενίσχυσης που ήδη παρέχεται. 

Η ρύθμιση αυτή φαίνεται, καταρχήν, ότι σχεδιάστηκε για να συμβάλει στην κα-
ταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην ένταξη ή επανένταξη των 
δικαιούχων του προγράμματος στην αγορά εργασίας. Εντούτοις, στην πράξη 
απέκλεισε ομάδες προσώπων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά φυλής, χρώ-
ματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, οικογενεια-
κής ή κοινωνικής κατάστασης, όπως, λόγου χάρη, η πλειονότητα των Ρομά, για 
τα οποία υπάρχει στατιστικά μεγάλο ποσοστό σχολικής διαρροής και αναλφα-
βητισμού, γεγονός που ουσιαστικά συνιστά αθέμιτη έμμεση διάκριση.

Οι κύριοι λόγοι αδυναμίας εγγραφής μεγάλου αριθμού δικαιούχων σε ΣΔΕ 
είναι οι εξής: α) Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα εγγραφής 
στα σχολεία αυτά έχουν μόνον όσοι ενήλικες έχουν ολοκληρώσει την πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση. Οι Ρομά πολίτες που απευθύνθηκαν στην Αρχή, όπως και 
η πλειοψηφία αυτών που διαβιούν σε πρόχειρους καταυλισμούς, όχι μόνο δεν 
έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά είναι αναλφάβητοι 

2. Υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/2017 (ΦΕΚ Β΄ 128/2017) ΚΥΑ. 
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(ή τουλάχιστον λειτουργικά αναλφάβητοι). β) Ακόμη όμως και αν ορισμένοι 
εξ αυτών κατέχουν απολυτήριο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι προσφερόμε-
νες θέσεις εκπαιδευομένων στα υφιστάμενα ΣΔΕ δεν επαρκούν για την άμεση 
εγγραφή όλων των ενδιαφερομένων. Ως εκ τούτου η πρόβλεψη αυτή εντέλει 
επιβάλλει μια υποχρέωση που είναι αντικειμενικά αδύνατον να εκπληρωθεί.

Ο Συνήγορος επισήμανε τα προαναφερόμενα στα Υπουργεία Εργασίας και 
Παιδείας, υπογραμμίζοντας επιπλέον ότι το Πρόγραμμα ΚΕΑ αποτελεί μέτρο 
προαγωγής της απόλαυσης των οικονομικών και κοινωνικών θεμελιωδών δι-
καιωμάτων που πλήττονται από  την ακραία φτώχεια. Βέβαια, η Αρχή αναγνω-
ρίζει ότι τα δικαιώματα αυτά μπορούν να υπόκεινται σε περιορισμούς προς 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένου δημόσιου σκοπού, θα πρέπει ωστόσο να είναι 
πρόσφοροι και αναγκαίοι για την επίτευξη του σκοπού αυτού και όχι δυσανά-
λογα επαχθείς για τους δικαιούχους.

Στη σχετική παρέμβασή του ο Συνήγορος πρότεινε:

α) την πλήρη απάλειψη της πρόβλεψης της προαναφερόμενης ΚΥΑ περί εγ-
γραφής σε ΣΔΕ ως προϋπόθεσης ένταξης στο Πρόγραμμα ΚΕΑ·

β)  την παροχή επιπλέον κινήτρου για εγγραφή σε ΣΔΕ σε όσους δεν έχουν 
ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση·

γ)  τη συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε οι διαθέσιμες θέσεις 
στα ΣΔΕ να καταστούν επαρκείς σε αριθμό και σε είδος, προκειμένου όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να εγγραφούν χωρίς να εμποδίζονται από 
την έλλειψη αντίστοιχης θέσης·

δ)  τη συνεργασία των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε να θεσμοθετηθεί η 
δυνατότητα παροχής μαθημάτων προπαρασκευαστικών της εγγραφής στα 
υφιστάμενα γυμνασιακού επιπέδου ΣΔΕ για τους ενδιαφερομένους· 

ε)  την επαρκή ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο θα ήταν δυνατόν οι εν-
διαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά· στην περίπτωση 
που κάποιος δηλώνει αναλφάβητος, οι σχετικές πληροφορίες να παρέχο-
νται αυτεπαγγέλτως.

Αναμένεται η ανταπόκριση της Διοίκησης (ενδεικτικά, υποθέσεις 235300, 
235302, 235303, 235304, 235305).
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Σεξουαλικός προσανατολισμός

Ο Συνήγορος ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης παγίως 
τονίζει ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, εκτός από κοινωνικό δεδομένο, 
αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας του ατόμου και προστατεύεται αυτο-
τελώς τόσο από την εθνική και διεθνή νομοθεσία που δεσμεύει τη χώρα όσο 
και από την ίδια τη συνταγματική έννομη τάξη, στο πλαίσιο της ελεύθερης 
ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρ. 5 παράγρ. 1 Σ) και του σεβασμού της 
αξίας του ανθρώπου (άρ. 2 Σ). 

Οι διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού αφορούν σταθερά περι-
ορισμένο αριθμό ύλης, ιδίως στο πεδίο της απασχόλησης και της εργασίας. 
Ο μικρός αριθμός των αναφορών αυτών προφανώς δεν μπορεί να εκληφθεί 
ως ένδειξη απουσίας διακρίσεων. Αντιθέτως, υποδηλώνει τη συστολή των 
θυμάτων να εκθέσουν ευαίσθητα στοιχεία της ιδιωτικής τους ζωής, αλλά και 
τον φόβο τους ότι θα επιδεινωθεί το εργασιακό κλίμα μετά την προσφυγή 
τους στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς. Ο Συνήγορος, στις υποθέσεις αυτές, 
αλλά και σε άλλες που σχετίζονται με ευαίσθητες πτυχές της ιδιωτικής και 
κοινωνικής ζωής (π.χ. διακρίσεις λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων), επιδιώ-
κει παρεμβάσεις σε πλήρη συνεννόηση με τους καταγγέλλοντες και με τη μέ-
γιστη δυνατή διασφάλιση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας στις παρεμβάσεις 
και στις επαφές που διενεργούνται στο πλαίσιο εξέτασης των οικείων υπο-
θέσεων.    

Σύμφωνο συμβίωσης:  
Μια νομικά αναγνωρισμένη μορφή συμβίωσης  

για ομόφυλα και ετερόφυλα ζευγάρια 

Στο πλαίσιο της καταχωρισμένης συμβίωσης κατά τον Ν. 4356/2015, ανα-
γνωρίζονται στου συντρόφους ανάλογα δικαιώματα με αυτά που ισχύουν 
για τους συζύγους (με εξαίρεση την αναγνώριση δυνατότητας τεκνοθεσίας). 
Ανεξάρτητα πάντως από τη νομική αναγνώριση, καταρχήν, ισότιμων δικαιω-
μάτων σε πρόσωπα που συνάπτουν γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, στην πράξη 
παρατηρείται υστέρηση ως προς την πλήρη εξίσωση των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από τους δύο αυτούς τύπους συμβίωσης. Το γεγονός αυτό σε με-
γάλο βαθμό σχετίζεται με τη θεσμική και κοινωνική υπεροχή που εξακολουθεί 
να διατηρεί ο γάμος έναντι του συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα από το 
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εάν αφορά ετερόφυλα ή ομόφυλα ζευγάρια. Η διαφοροποίηση αυτή κατα-
γράφεται συχνά στις υποθέσεις διακρίσεων λόγω οικογενειακής κατάστασης 
(βλ. Κεφάλαιο «Οικογενειακή κατάσταση»). 

Ιδίως όμως οι διερευνηθείσες από τον Συνήγορο υποθέσεις που αφορούν τη 
σύναψη συμφώνου συμβίωσης από ομόφυλα ζευγάρια υποκρύπτουν σε αρ-
κετές περιπτώσεις και έμμεση διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. 
Η διαπίστωση αυτή καθιστά το τελικό δυσμενές αποτέλεσμα της διάκρισης 
λόγω οικογενειακής κατάστασης ακόμη πιο επαχθές, λαμβανομένου υπόψη 
του γεγονότος ότι, ενώ η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης για τα ετε-
ρόφυλα ζευγάρια είναι επιλογή, για τα ομόφυλα είναι ο μόνος αναγνωρισμέ-
νος τύπος συμβίωσης.  

Ταυτότητα και χαρακτηριστικά φύλου

Η ταυτότητα φύλου είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών, συμπεριφορών 
και ενδιαφερόντων με τα οποία το κάθε άτομο εντάσσεται στην κοινωνία. 
Η ταυτότητα φύλου κάθε ατόμου δεν συμπίπτει εξ ορισμού με το φύλο που 
του αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Βασίζεται κυρίως στην αυτοαντίληψη του 
ατόμου για το φύλο του, σε συνδυασμό με τους κοινωνικούς παράγοντες που 
ισχύουν σε μια δεδομένη κοινωνία. Η διαδικασία με την οποία το άτομο επα-
νατοποθετείται σε σχέση με το φύλο του ονομάζεται «διαδικασία επαναπροσ-
διορισμού κοινωνικού φύλου» και τα άτομα που βρίσκονται στη διαδικασία 
αυτή ή την έχουν ολοκληρώσει ονομάζονται «διεμφυλικά ή τρανς άτομα».

Ο όρος «χαρακτηριστικά φύλου» αναφέρεται στα ίντερσεξ άτομα, τα οποία 
εκ γενετής εμφανίζουν πρωτογενή χαρακτηριστικά φύλου που δεν πληρούν 
τη χρωμοσωμική, γοναδική, ορμονική ή και ανατομική τους κατάταξη σε αρ-
σενικό ή θηλυκό φύλο. Λόγω της ελλιπούς κατανόησης και των στερεοτύπων 
που κυριαρχούν, τα ίντερσεξ άτομα στιγματίζονται και αντιμετωπίζουν σο-
βαρές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, όπως το δικαίωμα στην 
υγεία και στη σωματική ακεραιότητα. Η πραγματοποίηση «επανορθωτικών» 
χειρουργικών επεμβάσεων σε ίντερσεξ παιδιά, οι οποίες έχουν στόχο την αλ-
λαγή της εμφάνισης των εξωτερικών γεννητικών οργάνων, ώστε να μπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν ως αρσενικά ή θηλυκά, χωρίς να συντρέχουν άλλοι 
λόγοι υγείας, αποτελεί δυστυχώς κοινή πρακτική. 
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Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου:  
Η θεσμική αναγνώριση ενός κοινωνικού δεδομένου

Ο νέος νόμος για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου (Ν. 4491/2017) 
ρυθμίζει τη δικαστική διαδικασία την οποία οφείλει να ακολουθήσει ένα διεμ-
φυλικό άτομο προκειμένου να προβεί σε αλλαγή των στοιχείων αστυνομι-
κής ταυτότητας και λοιπών εγγράφων ταυτοποίησης. Βασική καινοτομία του 
νόμου αποτελεί η διάταξη βάσει της οποίας για τη διόρθωση του καταχωρι-
σμένου φύλου δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το διεμφυλικό άτομο έχει 
υποβληθεί σε οποιαδήποτε ιατρική επέμβαση, εξέταση ή ιατρική αγωγή που 
σχετίζεται με τη σωματική ή ψυχική του υγεία. 

Ο Συνήγορος, αν και θεωρεί σημαντικό βήμα την κατάργηση των ιατρικών 
προϋποθέσεων, οφείλει να επισημάνει ότι ο εν λόγω νόμος δεν ανταποκρί-
νεται πλήρως στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιταγές και ιδίως στις συστάσεις 
για θέσπιση γρήγορων, διάφανων και εύκολα προσβάσιμων διαδικασιών 
αλλαγής των στοιχείων αστυνομικής ταυτότητας και λοιπών εγγράφων ταυ-
τοποίησης των διεμφυλικών ατόμων με βάση την αρχή του αυτοπροσδιορι-
σμού.1 Στο στάδιο της διαβούλευσης για το εν λόγω σχέδιο νόμου, ο Συνή-
γορος απηύθυνε συγκεκριμένες επισημάνσεις στον Υπουργό Δικαιοσύνης.2 
Ειδικότερα, τόνισε την ανάγκη επανεκτίμησης της διάταξης με την οποία θα 
αποκλείονταν οι ανήλικοι από τη δυνατότητα διόρθωσης του καταχωρισμέ-
νου φύλου τους, δυνατότητα που διέθεταν ακόμη και με το προηγούμενο 
νομοθετικό καθεστώς. Υπογράμμισε δε ότι η Πολιτεία οφείλει να λάβει μέτρα 
για την κατοχύρωση του σεβασμού της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών 
του φύλου των ανήλικων διεμφυλικών ατόμων, η δε νομική αναγνώριση της 
ταυτότητας φύλου τους αποτελεί καθοριστικό μέσο για την αποτροπή στοχο-
ποίησής τους. 

Οι συστάσεις του Συνηγόρου, σχετικά με την κρισιμότητα διατήρησης του 
δικαιώματος πρόσβασης ανηλίκων στη διαδικασία ληξιαρχικής διόρθωσης 
του φύλου τους, έγιναν, εν μέρει, δεκτές. Συγκεκριμένα, η επίμαχη διάταξη, 
η οποία έθετε ως προϋπόθεση την πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, τροπο-
ποιήθηκε, έτσι ώστε να εξαιρούνται ανήλικοι κάτω των 17 ετών που έχουν 
συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον υπάρχει ρητή συναίνεση 
των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα και εφόσον υπάρχει, επιπλέον, θε-
τική γνωμάτευση διεπιστημονικής επιτροπής στην οποία μετέχουν: α) ένας 
παιδοψυχίατρος, β) ένας ψυχίατρος, γ) ένας ενδοκρινολόγος, δ) ένας παιδο-

1. Βλ. http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21736&lang=en. 

2. Βλ. https://www.synigoros.gr/resources/20170925-epistoli-pros-ypourgo-tautotita-fylou.
pdf.
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χειρουργός, ε) ένας ψυχολόγος, στ) ένας κοινωνικός λειτουργός και ζ) ένας 
παιδίατρος, άπαντες με εξειδίκευση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Είναι βέβαιο ότι ακόμη και μετά την ψήφιση του εν λόγω νόμου προκαταλή-
ψεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις που δυσχεραίνουν την πλήρη απόλαυση 
των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων θα παραμείνουν ενεργές. Το γε-
γονός αυτό, σε συνδυασμό με τα διοικητικής φύσεως προβλήματα που ενδε-
χομένως θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή του νόμου, επιβάλλει σε θεσμούς 
προστασίας δικαιωμάτων, όπως ο Συνήγορος, να παραμείνουν σε εγρήγορ-
ση, ευελπιστώντας παράλληλα στη σταθερή θεσμική συνεργασία με τα άμεσα 
εμπλεκόμενα υπουργεία και τις υπηρεσίες τους για την αποτελεσματική αντι-
μετώπισή τους.

Η αποδοχή της ταυτότητας φύλου ως καίριος παράγοντας  
της ψυχοκοινωνικής εξέλιξης του ατόμου

Σε αντίθεση με τις υποθέσεις διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατο-
λισμού, οι υποθέσεις διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου καταλαμβάνουν 
συστηματικά ύλη στο πεδίο των υποθέσεων που διερευνώνται από τον Συ-
νήγορο στο πλαίσιο της ειδικής του αρμοδιότητας ως φορέα προώθησης της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης. 

Το γεγονός αυτό σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με τη δικτύωση και τη σταθερή 
συνεργασία που επιδίωξε ο Συνήγορος με οργανώσεις που δραστηριοποι-
ούνται στον χώρο προστασίας των δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων, 
αλλά και στο γεγονός ότι τα ίδια τα θύματα δεν διστάζουν να προσφύγουν 
σε φορείς τους οποίους εμπιστεύονται. Κατά το 2017, ο Συνήγορος διερεύ-
νησε αναφορές με αντικείμενο τη διακριτική μεταχείριση λόγω ταυτότητας ή 
χαρακτηριστικών φύλου στην εργασία, στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών 
και στην παροχή ιατρικής φροντίδας σε δημόσια νοσοκομεία. Ιδιαίτερο ενδια-
φέρον, λόγω και του δημόσιου διαλόγου που προκλήθηκε σε συνέχεια των 
προβλέψεων του νόμου για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, 
παρουσίασαν υποθέσεις διακρίσεων για τους παραπάνω λόγους στην πρω-
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Ενδεικτική είναι η υπόθεση ανήλικων διεμφυλικών μαθητριών, ηλικίας 14 
και 15 ετών, που ζήτησαν μαζί με τους γονείς τους την παρέμβαση του Συνη-
γόρου προκειμένου να γίνει αποδεκτή η ταυτότητα φύλου τους στο σχολείο 
τους. Το κύριο αίτημά τους ήταν να αποκαλούνται από τους εκπαιδευτικούς 
με το όνομα που έχουν επιλέξει οι ίδιες, αλλά και να αντιμετωπίζονται με 
σεβασμό και αποδοχή, ισότιμα προς τις άλλες συμμαθήτριες και τους συμμα-
θητές τους.
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Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους οικείους συλλόγους δι-
δασκόντων, ο Συνήγορος ανέδειξε τόσο το θεσμικό πλαίσιο προστασίας των 
διεμφυλικών ατόμων όσο και τις ιατρικές, κοινωνικές και ψυχολογικές διαστά-
σεις του θέματος, ενώ παράλληλα τόνισε τη σημασία της έγκαιρης αναγνώρι-
σης και αποδοχής των διεμφυλικών εφήβων για τη μελλοντική τους ψυχοκοι-
νωνική εξέλιξη. Ως πρώτα βήματα έμπρακτης υποστήριξης των συγκεκριμένων 
διεμφυλικών μαθητριών, πρότεινε την αποδοχή: α) της χρήσης του ονόματος 
επιλογής τους από τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς, β) των ενδυμα-
τολογικών τους προτιμήσεων, με τους ίδιους κανόνες ευπρέπειας που ισχύουν 
για τους υπόλοιπους μαθητές, και γ) της χρήσης τουαλέτας στην οποία αισθά-
νονται ασφαλείς και που αντιστοιχεί στην ταυτότητα φύλου τους.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εξέφρασαν ξεκάθαρα το ενδιαφέρον τους και 
τη διάθεση υποστήριξης των μαθητριών και αντιμετώπισαν θετικά τις προτά-
σεις του Συνηγόρου. Πάντως, αναδείχθηκε η απουσία σαφούς πλαισίου κα-
τευθύνσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα και η ανάγκη παροχής σχετικών 
οδηγιών από το Υπουργείο Παιδείας, για την αποτελεσματική προστασία 
διεμφυλικών μαθητών στον χώρο της εκπαίδευσης (υποθέσεις 231564 και 
233918).
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Στον Ν. 4443/2016 εισάγεται η έννοια της πολλαπλής διάκρισης, δηλαδή 
της δυσμενούς μεταχείρισης, αποκλεισμού ή περιορισμού προσώπου το οποίο 
φέρει περισσότερα από ένα προστατευόμενα χαρακτηριστικά. Η ιδιαιτερότητα 
της πολλαπλής διάκρισης και η σπουδαιότητα της αναγνώρισής της για την 
αποτελεσματική προστασία κατά των διακρίσεων έχουν ήδη αναδειχθεί στη 
θεωρία και την πράξη. Τόσο κατά την ερμηνεία όσο και κατά την εφαρμογή της 
νομοθεσίας κατά των διακρίσεων είναι επομένως αναγκαίο να διερευνάται 
αν συντρέχουν περισσότεροι από ένας λόγοι διάκρισης, οι οποίοι οδηγούν ή 
συμβάλλουν συνδυαστικά στη δυσμενέστερη μεταχείριση προσώπου ή ομά-
δας προσώπων που φέρουν συγκεκριμένα προστατευόμενα χαρακτηριστικά. 

Όπως άλλωστε έχει κριθεί και νομολογιακά, μια διάκριση είναι δυνατόν να 
βασίζεται σε περισσότερα από ένα προστατευόμενα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, 
η μέχρι τώρα ερμηνευτική προσέγγιση στη νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) φαίνεται να είναι αρκετά συσταλτική, καθώς θέτει 
ως αναγκαία προϋπόθεση για τη στοιχειοθέτηση πολλαπλής διάκρισης την 
προηγούμενη διαπίστωση διακριτικής μεταχείρισης στη βάση εκάστου προ-
στατευόμενου χαρακτηριστικού, αυτοτελώς εξεταζόμενου. Επομένως, εάν δεν 
διαπιστωθεί αυτοτελώς διάκριση στη βάση κάθε χαρακτηριστικού ξεχωριστά, 
δεν δύναται να διαπιστωθεί ούτε συνδυαστικά, στη βάση περισσότερων του 
ενός χαρακτηριστικών.1

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η προσθήκη της νέας αυτής έννοιας, η οποία 
αναμφισβήτητα έχει έρεισμα στο πραγματικό κοινωνικό πεδίο, δεν συνοδεύε-
ται από ειδικές προβλέψεις προστασίας ούτε παρέχει ειδικές προβλέψεις προ-
κειμένου να διευκολύνεται η αναγκαία σύγκριση με πρόσωπα που τελούν σε 
ανάλογη κατάσταση. Ο Συνήγορος εκτιμά πάντως ως σημαντική την κατα-
γραφή των υποθέσεων αυτών και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών που αυτές εμφανίζουν, καθώς έτσι καθίσταται δυνατή η εξέταση και 
η περαιτέρω εμβάθυνση στα μέσα και στους τρόπους που θα επιτρέψουν την 
αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. 

Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί πρόκληση για τον Συνήγορο ως φορέα προώθη-
σης της αρχής της ίσης μεταχείρισης να εντοπίζει είτε τη συνύπαρξη περισσό-
τερων του ενός λόγων διάκρισης είτε την ύπαρξη λόγων οι οποίοι αυτοτε-

1. Βλ. σκέψη 80 της Απόφασης ΔΕΕ στην υπόθεση David L. Parris C-443/15.
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λώς ενδεχομένως να μην ήταν δυνατόν να στοιχειοθετήσουν διάκριση, όμως 
συνδυαστικά να επιτείνουν τη δυσμενή κατάσταση των προσώπων τα οποία 
αφορούν και να οδηγούν σε διάκριση. Άλλωστε, ήδη αρχίζει να διαφαίνεται 
νομολογιακά μια πιο διασταλτική προσέγγιση της πολλαπλής διάκρισης με 
εστίαση στην ιδιαιτερότητα που εμφανίζει και στην ανάγκη ειδικής αντιμετώ-
πισης.2 

Πολλαπλή διάκριση σε υποθέσεις διάκρισης  
λόγω φύλου

Οι υποθέσεις διάκρισης λόγω φύλου αποτελούν πεδίο όπου συχνά η συρροή 
ενός επιπλέον προστατευόμενου λόγου διάκρισης μπορεί να οδηγεί σε πολ-
λαπλή διάκριση. Οι συνήθεις λόγοι διάκρισης που συνδυαστικά επιτείνουν τη 
δυσμενή μεταχείριση είναι, πέρα από το φύλο, ιδίως των γυναικών, η ηλικία, η 
οικογενειακή κατάσταση, η εθνική καταγωγή, τόσο των ιδίων των προσώπων 
όσο και των συζύγων/συντρόφων τους. 

Χαρακτηριστική περίπτωση συνδρομής πολλαπλής διάκρισης λόγω φύλου 
και ιθαγένειας είναι η άρνηση καταβολής σε ελληνίδα μητέρα επιδόματος 
τέκνου λόγω της αλλοδαπής ιθαγένειας του συζύγου, καθώς η συνδρομή 
των προϋποθέσεων χορήγησης, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, εξετάζεται 
στο πρόσωπο του συζύγου. Αποτέλεσμα είναι ο αποκλεισμός μητέρων από 
την καταβολή της παροχής αυτής όταν οι σύζυγοί τους είναι πολίτες τρίτης 
χώρας και δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο διαμονής στη χώρα 
(υποθέσεις 229576 και 229976). 

Πολλαπλή διάκριση λόγω οικογενειακής κατάστασης  
και αναπηρίας

Τη συνδρομή πολλαπλής διάκρισης διαπίστωσε ο Συνήγορος και στο πρόσω-
πο εργαζομένου στις Σταθερές Συγκοινωνίες, ο οποίος υπέβαλε αίτημα για 
μετακίνησή του σε χώρο πλησιέστερο στην οικία του, κατά τη χρονική περί-
οδο όπου τελούσε σε μειωμένο ωράριο για ανατροφή τέκνου, προκειμένου 
να μπορεί να αντεπεξέρχεται στη μετακίνηση του τετράχρονου παιδιού του 
προς και από τον παιδικό σταθμό. Λαμβανομένου υπόψη ότι ο εργαζόμενος 
είχε ποσοστό αναπηρίας 60% και την αποκλειστική δικαστική επιμέλεια ανή-
λικου τέκνου, ο Συνήγορος θεώρησε ότι δημιουργήθηκε αρχή απόδειξης περί 

2. Βλ. τις Προτάσεις της αρμόδιας Γενικής Εισαγγελέως επί της ανωτέρω υπόθεσης David L. 
Parris C-443/15, σκέψεις 153-156.
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πολλαπλής διάκρισης στο πρόσωπό του, λόγω οικογενειακής κατάστασης και 
αναπηρίας, βάσει του Ν. 3896/2010 και του Ν. 4443/2016. Το αίτημα του 
εργαζομένου έγινε τελικώς δεκτό κατόπιν της παρέμβασης του Συνηγόρου 
και συνάντησης που πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας 
(υπόθεση 234180).

Ευρεία διαπίστωση πολλαπλών διακρίσεων  
στον ιδιωτικό τομέα

Η πολλαπλή διάκριση, συχνά εμφανιζόμενη ως περίπου αυτονόητη, συνα-
ντάται συστηματικά στις αγγελίες ανεύρεσης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, 
σε ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Οι αγγελίες εργασίας επο-
μένως αποτελούν τον χώρο όπου ευχερώς μπορεί να διαπιστωθεί πλήθος 
αθέμιτων σχετικών προϋποθέσεων που εισάγουν πολλαπλή διάκριση. 

Ο Συνήγορος έχει δεχθεί αναφορές στις οποίες καταγγέλλονται πολλαπλές 
διακρίσεις σε συγκεκριμένες αγγελίες εφημερίδων ή εντύπων. Ενδεικτική εί-
ναι αναφορά που υποβλήθηκε στον Συνήγορο με αντικείμενο την ταυτόχρονη 
ύπαρξη διάκρισης λόγω φύλου, ηλικίας και ιθαγένειας σε αγγελία τοπικής 
εφημερίδας που αφορούσε την πλήρωση θέσης γραμματέα τοπικού συλλό-
γου. Η δυνατότητα πρόσληψης επιφυλασσόταν μόνο σε γυναίκες, κάτω των 
35 ετών και κατόχους της ελληνικής ιθαγένειας. Απευθυνόμενος στον σύλλο-
γο, ο Συνήγορος επισήμανε ότι η επίμαχη αγγελία εισάγει αθέμιτη, πολλαπλή 
διάκριση, που δεν φαίνεται να δικαιολογείται από τα καθήκοντα της θέσης και 
απαγορεύεται, καθώς δεν είναι προφανές ότι μόνον άτομα που διαθέτουν τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μπορούν να ανταποκριθούν στις επαγγελματι-
κές απαιτήσεις της. Ζήτησε δε την άμεση απόσυρση της αγγελίας. Πράγματι, 
ο σύλλογος ανταποκρίθηκε άμεσα και ανακάλεσε τη συγκεκριμένη αγγελία 
(υπόθεση 221584).3 

Ανεξάρτητα πάντως από τη θετική έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης ή 
και ορισμένων αντίστοιχων αυτής, ο Συνήγορος προετοιμάζει συνολική πα-
ρέμβαση ενημέρωσης σχετικά με την απαγόρευση των αθέμιτων διακρίσεων 
κατά την πρόσβαση στην απασχόληση και την εργασία, με ειδική εστίαση στις 
αγγελίες ανεύρεσης εργασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ευρεία περαι-
τέρω διατήρηση και διάδοση των προκαταλήψεων τις οποίες απηχούν. 

3. Βλ. https://www.synigoros.gr/?i=equality.el.imfyloworkprivate.415410.
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Η αρμοδιότητα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης αποτελεί πεδίο 
που επιτρέπει ευρεία ευχέρεια ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσεων. Το 
εύρος αξιοποίησης αυτής της ευχέρειας σε μεγάλο βαθμό σχετίζεται με το 
ανθρώπινο δυναμικό και τους πόρους που διατίθενται στον αρμόδιο εθνικό 
φορέα. Πέρα από δράσεις που αφορούν την ενημέρωση και την ευαισθητο-
ποίηση φορέων, υπηρεσιών, αλλά και του ευρύτερου κοινού για την αξία της 
ίσης μεταχείρισης και την προστασία που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, στις 
δράσεις προώθησης συχνά εντάσσονται εστιασμένες παρεμβάσεις του Συνη-
γόρου με στόχο να καταρριφθούν στερεότυπα και προκαταλήψεις, ακόμη και 
σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει συγκεκριμένο θύμα το οποίο έχει προσφύγει 
στην Αρχή. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συγκεκριμένες δράσεις που 
πραγματοποίησε ο Συνήγορος το έτος 2017 ως αρμόδιος εθνικός φορέας. 

Εστιασμένες δράσεις προώθησης και ευαισθητοποίησης 

Οι εστιασμένες παρεμβάσεις του Συνηγόρου στο πλαίσιο προώθησης και 
ευαισθητοποίησης σχετικά με την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
καταρχήν αφορούν: α) παρεμβάσεις σε ζητήματα επικαιρότητας για τα οποία 
υπάρχει γνώση των δεδομένων της υπόθεσης στη βάση εξέτασης παλαιότε-
ρων συναφών αναφορών, β) αυτοτελείς παρεμβάσεις για επικαιροποίηση και 
περαιτέρω άσκηση πίεσης σε θέματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο πα-
ρέμβασης στο παρελθόν, αλλά δεν έχουν επιλυθεί και γ) ad hoc πρωτοβουλί-
ες με αφορμή ζητήματα επικαιρότητας ή δημοσιότητας για τα οποία υπάρχουν 
απτές ενδείξεις παραβίασης της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων ή ενέχουν 
μισαλλοδοξία σχετιζόμενη με την προστασία που παρέχεται από την κείμενη 
νομοθεσία. Στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι η εξοικείωση δημόσιων 
υπηρεσιών, αλλά και ιδιωτών με την υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς και η 
καταπολέμηση στερεοτυπικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων που οδηγούν 
σε διακρίσεις.

Άρνηση παροχής υπηρεσιών στέγασης σε αιτούντες διεθνή προστασία

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων μέσων ενημέρωσης στα οποία αναφερόταν ότι 
επιχειρηματίες, επικαλούμενοι σχετική απόφαση της Ένωσης Ξενοδόχων Λέ-
σβου, αρνούνταν να συμβληθούν με τους αρμόδιους φορείς για την προσω-
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ρινή στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία και νεοεισερχόμενων αλλοδαπών, 
οι οποίοι διαβιούν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια Λέ-
σβου, ο Συνήγορος, τον Ιανουάριο του 2017, προέβη σε άμεση διερεύνηση 
του ζητήματος αυτού. 

Απευθυνόμενος με έγγραφό του στην Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου, που κοι-
νοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Λέσβου και στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο 
Ελλάδος, ο Συνήγορος επισήμανε ότι η παραβίαση της αρχής της ίσης μετα-
χείρισης, μεταξύ άλλων, για λόγους φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, κατά τη συναλλακτική διάθεση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 
στο κοινό, επιφέρει ποινικές κυρώσεις (άρ. 11 παράγρ. 1 Ν. 4443/2016). 

Ο Συνήγορος, τελώντας σε γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δη-
μιουργηθεί στο νησί, υπογράμμισε την κατά κανόνα θετική ανταπόκριση και 
συμβολή των φορέων και της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου μέχρι και σήμε-
ρα με την παροχή συνδρομής στους νεοεισερχόμενους αλλοδαπούς. Επισή-
μανε, επίσης, τα προβλήματα που έχουν ανακύψει λόγω του μεγάλου αριθμού 
προσώπων που διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες στο Κέντρο Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης της Μόριας, καθώς και την επιδείνωση των προβλημάτων αυ-
τών εξαιτίας των ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών, σε συνδυασμό με 
την έλλειψη μέριμνας από τους συναρμόδιους φορείς να λάβουν εγκαίρως τα 
απαραίτητα μέτρα για την προστασία του εν λόγω πληθυσμού. Άλλωστε, ήδη 
από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης, ο Συνήγορος έχει επισημάνει κατ’ 
επανάληψη τα εν λόγω προβλήματα και είχε καλέσει τους αρμόδιους φορείς 
να αναζητήσουν λύσεις για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των αιτού-
ντων διεθνή προστασία, κατά τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.1 

Σε συνέχεια των ενεργειών του, ο Συνήγορος ενημερώθηκε ότι υπήρξε συνερ-
γασία των τοπικών ξενοδόχων με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής και την  Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών (ΟΗΕ) για τους Πρόσφυγες, προκειμένου να στεγασθούν στα ξενοδοχεία 
του νησιού αιτούντες άσυλο και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. 

Αντιδράσεις για τη θεματική των έμφυλων ταυτοτήτων  
στο πλαίσιο επιμορφωτικής δράσης στα σχολεία

To Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο δήλωσε 
την αντίθεσή του στη διδασκαλία στα γυμνάσια του άξονα που αφορά τα 

1. Βλ. Ετήσια Έκθεση 2015, σ. 34 κ.ε. (http://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2015-04-
prosfigiko.pdf), Ειδική Έκθεση 2017: Η πρόκληση των μεταναστευτικών ροών και της προστασίας 
των προσφύγων – Ζητήματα διοικητικής διαχείρισης και δικαιωμάτων (https://www.synigoros.
gr/?i=human-rights.el.files.434102) κ.ά.
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ζητήματα των έμφυλων ταυτοτήτων, στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, υπό την αιγίδα του δήμου, 
διοργανώθηκε ημερίδα από φορείς που εναντιώθηκαν στην εν λόγω διδα-
σκαλία. 

Ο Συνήγορος επισήμανε στον δήμο ότι ο άξονας της θεματικής εβδομάδας 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων, και για ζητήματα έμφυ-
λων ταυτοτήτων δεν αποτελεί ζήτημα που εμπίπτει στη διοίκηση των το-
πικών υποθέσεων, καθώς αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία και εμπίπτει 
στην ευθύνη του αρμόδιου υπουργείου. Η Αρχή διευκρίνισε παράλληλα ότι, 
στο πλαίσιο της συνταγματικής κατοχύρωσης της ελευθερίας της έκφρασης, 
αποτελεί δικαίωμα του κάθε πολίτη να διατηρεί και να εκφράζει ελεύθερα 
οποιαδήποτε άποψη ή κρίση για το επίμαχο ζήτημα (άρ. 14 παράγρ. 1 Σ). 
Ωστόσο, τα ατομικά ή συλλογικά όργανα της Διοίκησης, της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, καθώς και οι κρατικοί λειτουργοί, συμπεριλαμβανομένων των αιρε-
τών, οφείλουν κατά την άσκηση των εκ του νόμου οριζόμενων καθηκόντων 
τους να ενεργούν αμερόληπτα και σύμφωνα με το σύνολο των κανόνων 
και των αρχών που οφείλουν να διέπουν τη δράση τους. Για τον λόγο αυτό, 
πρέπει να απέχουν από κάθε ενέργεια, δήλωση ή εν γένει στάση η οποία 
αντιστρατεύεται –ή μπορεί ευλόγως να εκληφθεί ότι αντιστρατεύεται– την 
τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και τον σεβασμό δικαιωμάτων ομά-
δων ή μεμονωμένων προσώπων που φέρουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 
όπως είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου ή τα χαρα-
κτηριστικά φύλου. 

Στην προκειμένη περίπτωση και σε σχέση με τις ενότητες σχολικής διδασκαλί-
ας «Βιολογικό και κοινωνικό φύλο», «Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα», 
«Ομοφοβία και τρανσφοβία στην κοινωνία και το σχολείο», στο ψήφισμα 
του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται αναφορά σε «ηθική απαξία» και 
προφανή αντίθεση «προς τις ΕλληνοΧριστιανικές Αξίες και Αρχές», ενώ στην 
πρόσκληση του δήμου για την εκδήλωση γίνεται αναφορά σε «έκφυλες οντό-
τητες». Ωστόσο, η χρήση εκφράσεων που μπορούν ευχερώς να εκληφθούν 
ως αρνητικές-φοβικές και απαξιωτικές και τροφοδοτούν στερεότυπα και προ-
καταλήψεις υπονομεύουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της αμερόλη-
πτης δράσης της Διοίκησης και αντιστρατεύονται τον οφειλόμενο σεβασμό 
στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότη-
τας (άρ. 2 και άρ. 5 παράγρ. 1 Σ). 

Για τους ανωτέρω λόγους, ο Συνήγορος υπενθύμισε στον δήμο τις ποινικές 
συνέπειες (άρ. 1 παράγρ. 1 Ν. 927/1979, όπως ισχύει) που μπορεί να προ-
κύψουν σε περίπτωση υποκίνησης, πρόκλησης, διέγερσης ή προτροπής σε 
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πράξεις ή ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία 
κατά προσώπου ή ομάδας προσώπων τα οποία προσδιορίζονται με βάση τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου, κατά τρόπο που εκθέτει 
σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή ενέχει απειλή για τη ζωή, την ελευθερία ή τη 
σωματική ακεραιότητα των ως άνω προσώπων. Τέλος, η Αρχή ζήτησε την 
έμπρακτη συμβολή του δήμου στην καταπολέμηση της ρητορικής που τροφο-
δοτεί μισαλλόδοξες αντιλήψεις και ενέργειες, ανεξάρτητα από τα ειδικότερα 
χαρακτηριστικά (εθνοφυλετικά, θρησκευτικά, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλι-
κού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου) που μπορεί να φέρει οποιοσδή-
ποτε πολίτης. Για την πληρέστερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του δήμου 
στο επίμαχο ζήτημα, ο Συνήγορος απέστειλε στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου ενημερωτικό υλικό σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οφείλουν να συμπεριφέρονται οι δημόσιοι υπάλληλοι απέναντι σε άτο-
μα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.2

Ρατσιστικές επιθέσεις στη Λέρο

Ο Συνήγορος, με αφορμή τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά αιτού-
ντων άσυλο στη Λέρο το χρονικό διάστημα 2-4 Μαΐου, απευθύνθηκε στις 
αστυνομικές υπηρεσίες της Λέρου και της Κω, ζητώντας άμεση ενημέρωση 
για τις ενέργειές τους προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής διερεύνη-
σης πιθανολογούμενου ρατσιστικού κινήτρου, της αποτροπής περαιτέρω διά-
χυσης ή επανάληψης των επίμαχων επιθέσεων ή πρακτικών, αλλά και προς 
την κατεύθυνση της προστασίας των θυμάτων και των ουσιωδών μαρτύρων 
των περιστατικών. 

Το Τμήμα Ασφαλείας Κω ενημέρωσε τον Συνήγορο ότι, κατά το ανωτέρω 
χρονικό διάστημα, καταγγέλθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα (ΑΤ) Λέρου τρία 
περιστατικά επιθέσεων σε αλλοδαπούς. Ακολούθησαν άμεσα ενέργειες από 
τους αστυνομικούς, που απέδωσαν αποτελέσματα, καθώς εξιχνιάστηκε το 
ένα περιστατικό και συνελήφθησαν οκτώ ημεδαποί, οι δε έρευνες συνεχίστη-
καν για την εξιχνίαση και των υπόλοιπων περιστατικών. Το Τμήμα Ασφαλείας 
Κω ενημέρωσε επίσης ότι από την προανάκριση και τις πληροφορίες που 
συνέλεξε το ΑΤ Λέρου δεν προέκυψαν στοιχεία ρατσιστικής ή ομοφοβικής 
συμπεριφοράς των δραστών. 

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι δύο ημέρες μετά το συμβάν ορισμένα από τα θύ-
ματα επανήλθαν και κατέθεσαν συμπληρωματικά ότι είχαν δεχθεί ύβρεις από 
τους δράστες αναφορικά με την καταγωγή τους. Το γεγονός αυτό προκάλεσε 

2. Βλ. https://www.synigoros.gr/resources/web.pdf.
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νέα παρέμβαση του Συνηγόρου στο Τμήμα Ασφαλείας Κω, όπου ειδικότερα 
ζητήθηκε ενημέρωση σχετικά με το κατά πόσον: 

α) εξετάστηκαν τα νέα στοιχεία·

β)  διερευνήθηκε πιθανολογούμενο ρατσιστικό κίνητρο των επιθέσεων μετά 
τις συμπληρωματικές καταθέσεις των θυμάτων·

γ) προωθήθηκαν σε δικαστικές αρχές δικογραφίες σε σχέση με τις επιθέσεις·

δ)  έλαβαν οι αστυνομικές υπηρεσίες μέτρα για την προβλεπόμενη στην κείμε-
νη νομοθεσία προστασία των θυμάτων και των ουσιωδών μαρτύρων των 
εν λόγω επιθέσεων·

ε) εξακολουθούν τα θύματα των επιθέσεων να διαμένουν στη Λέρο· και

στ) έχει παρασχεθεί σε αυτά προστασία ως μέλη ευάλωτης ομάδας. 

Αναμένεται η ανταπόκριση του Τμήματος Ασφαλείας, καθώς και του Κέντρου 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου και του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου 
Λέρου για τα θέματα αρμοδιότητάς τους.

Ρατσιστικές επιθέσεις στον Ασπρόπυργο

Ο Συνήγορος πληροφορήθηκε από σχετικά δημοσιεύματα ότι στην περιοχή 
Γκορυτσά Ασπροπύργου Αττικής σημειώθηκε κατά το τελευταίο ενάμισι έτος 
μεγάλος αριθμός βίαιων επιθέσεων και λοιπών αξιόποινων πράξεων κατά αλ-
λοδαπών, με ενδείξεις συνδρομής ρατσιστικού κινήτρου (συνολικά 14 περι-
στατικά). Οι επιθέσεις φέρονταν να έγιναν σε χώρους εργασίας των αλλοδα-
πών (εργάτες γης), στις οικίες τους, αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους, ήταν 
απρόκλητες και πραγματοποιήθηκαν από ολιγομελείς ή πολυμελείς ομάδες 
ατόμων, που πιθανότατα κατοικούν στην περιοχή και δρουν συντεταγμένα. 

Απευθυνόμενος στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές (Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Δυτικής Αττικής, Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και ΑΤ Ασπροπύργου), 
στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και στο Σώμα Επιθεώρησης Εργα-
σίας (ΣΕΠΕ), ο Συνήγορος ζήτησε τα εξής: 

α)  από τις αστυνομικές υπηρεσίες την αποτελεσματική διερεύνηση πιθανο-
λογούμενου ρατσιστικού κινήτρου, την αποτροπή περαιτέρω διάχυσης ή 
επανάληψης των επιθέσεων, καθώς και τον έλεγχο της επάρκειας ή μη των 
υπηρεσιακών ενεργειών αστυνομικών·

β)  από το υπουργείο ενημέρωση ως προς το καθεστώς διαμονής των θυμά-
των και των ουσιωδών μαρτύρων· και
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γ)  από το ΣΕΠΕ ενέργειες προς την κατεύθυνση εξασφάλισης του περιβάλλο-
ντος εργασίας των εργαζομένων στην περιοχή.

Το ΣΕΠΕ ενημέρωσε την Αρχή ότι δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του καταγ-
γελίες σχετικών επιθέσεων, οι οποίες άλλωστε, ως εγκληματικές ενέργειες, 
δεν υπάγονται στις αρμοδιότητές του. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνο-
μίας (ΕΛΑΣ) ενημέρωσε ότι οι υπηρεσίες του επιλήφθηκαν επτά επιθέσεων 
με ρατσιστικά χαρακτηριστικά κατά ατόμων πακιστανικής καταγωγής, ενώ 
για τα υπόλοιπα περιστατικά δεν υπήρξε ενημέρωση των αστυνομικών υπη-
ρεσιών. Για τις επτά αυτές επιθέσεις σχηματίστηκαν αντίστοιχες δικογραφίες 
που υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ σε μία εκ των 
επιθέσεων αυτών έγινε ταυτοποίηση ορισμένων εκ των δραστών. Δεν υπήρξε 
εμπλοκή αστυνομικών από υπηρεσίες της Δυτικής Αττικής σε πειθαρχική ή 
ποινική έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων ως προς τα εν λόγω 
περιστατικά. Τέλος, έγινε επικαιροποίηση/αναπροσαρμογή του ειδικού επιχει-
ρησιακού σχεδίου αστυνόμευσης Δυτικής Αττικής, προκειμένου να ανταπο-
κριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής.

Δράσεις ευαισθητοποίησης φορέων,  
υπηρεσιών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών

Δώδεκα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του πρώτου νόμου για την καταπολέ-
μηση των διακρίσεων, η γνώση από το ευρύ κοινό σχετικά με την παρεχόμενη 
προστασία αποτελεί ακόμη ζητούμενο. Με σκοπό την ενημέρωση και την ευ-
αισθητοποίηση των πολιτών στα θέ-
ματα αυτά, αλλά και την υποβοήθηση 
του έργου οργανώσεων της κοινωνί-
ας των πολιτών που ενεργοποιούνται 
στον τομέα της προστασίας ατόμων 
και ομάδων με τα προστατευόμε-
να χαρακτηριστικά, ο Συνήγορος, με 
την υποστήριξη της Ολλανδικής Πρε-
σβείας, εξέδωσε δύο ενημερωτικά 
φυλλάδια3 σχετικά με την παρεχό-
μενη προστασία στο πλαίσιο των Ν. 
3896/2010 και 4443/2016: 

α)  Ο Συνήγορος του Πολίτη για την 

3. Βλ. https://www.synigoros.gr/?i=equality.el.nea.496596.
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ίση μεταχείριση, σε τρεις γλώσσες 
(ελληνικά, αγγλικά και αραβικά) 
και 

β)  Ο Συνήγορος του Πολίτη για την 
ίση μεταχείριση στην εργασία.

Δράσεις δικτύωσης  
με την κοινωνία των πολιτών 

Ο Συνήγορος, επιδιώκοντας την πε-
ραιτέρω ενίσχυση της δικτύωσης με 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολι-
τών και την ανάκτηση επαφής ιδίως 
με εκπροσώπους μεταναστευτικών 
και προσφυγικών κοινοτήτων, ορ-
γάνωσε ημερίδα στην Αθήνα (28 
Νοεμβρίου) με θέμα «Ξεπερνώντας 
τα εμπόδια στην ένταξη» και με ειδι-
κότερη εστίαση σε δράσεις και πρω-
τοβουλίες που αφορούν πεδία στα 
οποία συχνά διαπιστώνονται εμπόδια 
στην ίση μεταχείριση και στην κοινω-
νική ένταξη μεταναστών και προσφύ-
γων (εκπαίδευση, εργασία, υγεία, ιθα-
γένεια).   

Δράσεις παρακολούθησης  
του ρατσιστικού φαινομένου  

στη χώρα μας

Ο Συνήγορος διατηρεί στενή συνερ-
γασία με οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών και άλλους αρμόδιους 
φορείς με σκοπό την ανταλλαγή τε-
χνογνωσίας και εμπειρίας στο πεδίο 
προστασίας των δικαιωμάτων ευά-
λωτων ομάδων πληθυσμού. Σε αυτό 
το πλαίσιο, ο Συνήγορος συμμετέχει 
ως παρατηρητής στο Δίκτυο Κατα-
γραφής Περιστατικών Ρατσιστικής 



IΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2017

1
2

4

Βίας, το οποίο οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες και της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
Παράλληλα, ο Συνήγορος συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις τακτικές 
συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλο-
δοξίας, το οποίο συντονίζει η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

Δράσεις επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης  
σε σχολεία

Στο πλαίσιο εξοικείωσης μαθητών με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για 
την ίση μεταχείριση, ο Συνήγορος πραγματοποίησε επισκέψεις σε σχολεία με 
σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών 
σε θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων και προώθησης της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης.

Συμμετοχή στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της Αθήνας

Ο Συνήγορος συμμετείχε για άλλη μια χρονιά, με στελέχη του και ενημερωτι-
κό υλικό, στο 20ό Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της Αθήνας, στις 30/6 και 1-2/7 
στο Γουδή. 

Επιμόρφωση στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Με σκοπό την επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση στελεχών δημόσιων 
φορέων και υπηρεσιών σε θέματα ίσης μεταχείρισης, ο Συνήγορος, με την 
υποστήριξη της Ολλανδικής Πρεσβείας, 
υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις:

■  Έκδοση Οδηγού Ίσης Μεταχείρισης, με 
τίτλο Ο σεβασμός κάνει τη διαφορά, σε 
έντυπη και διαδικτυακή μορφή. Το εγ-
χειρίδιο αυτό, που αποτελεί επικαιρο-
ποίηση αντίστοιχου οδηγού που εκ-
δόθηκε το 2014, απευθύνεται στους 
φορείς και στις υπηρεσίες της δημό-
σιας διοίκησης. Στοχεύει να καλύψει 
τα κενά στην πληροφόρηση των στε-
λεχών του δημόσιου τομέα σχετικά 
με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
προσώπων που τυγχάνουν ειδικής 
προστασίας, ώστε να υπάρξει μια 
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κοινή βάση συνεννόησης σχετικά με την οφειλόμενη διοικητική αντιμετώπι-
σή τους και τον έμπρακτο σεβασμό τους, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
διακρίσεις και οι προκαταλήψεις που τις συνοδεύουν.4 

■  Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε Αθήνα (30 Οκτωβρίου) και Θεσσαλονίκη (21 
Νοεμβρίου) για αστυνομικούς των Τμημάτων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής 
Βίας. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Συνηγόρου και 
εκπρόσωπο μεταναστευτικής κοινότητας. 

■  Επιμορφωτικές συναντήσεις σε Αθήνα (1 Νοεμβρίου) και Θεσσαλονίκη 
(20 Νοεμβρίου) για επιθεωρητές εργασίας του ΣΕΠΕ, με θέμα τις νέες αρ-
μοδιότητες του Συνηγόρου και με στόχο την ενδυνάμωση της θεσμικής 
συνεργασίας μεταξύ του ΣΕΠΕ και του Συνηγόρου του Πολίτη για την απο-
τελεσματική εφαρμογή του Ν. 4443/2016.

Επιμορφωτικές δράσεις στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης  
και στην Αστυνομία

Παράλληλα, συνεχίστηκε η τακτική παροχή εκπαίδευσης σε θέματα δικαιωμά-
των και ίσης μεταχείρισης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, στην Αστυ-
νομική Ακαδημία και στη Σχολή Μετεκπαίδευσης της ΕΛΑΣ. Στις 17 Μαρτίου 
πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού στο γνωστικό 
αντικείμενο «Μεταχείριση ευπαθών ομάδων», στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος «Υλοποίηση εκπαιδεύσεων προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων – Εκπαίδευση αστυνομικού 
προσωπικού από Υπηρεσίες Ελέγχου Διαβατηρίων (ΥΕΔ)». 

Εστιασμένες δράσεις και τακτικές συναντήσεις εργασίας 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες συναντήσεις εργασίας με εκπρο-
σώπους δημόσιων φορέων και υπηρεσιών που εμπλέκονται άμεσα με ζητή-
ματα καταπολέμησης των διακρίσεων. Ενδεικτικά, ο Συνήγορος επισκέφθηκε 
τα γραφεία του ΣΕΠΕ στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στη Λέσβο στο πλαίσιο 
εξορμήσεών του στην περιφέρεια της χώρας, ενώ συναντήθηκε στα γραφεία 
του με στελέχη του Υπουργείου Παιδείας για θέματα που σχετίζονται με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας για την ίση μεταχείριση. Τέλος, πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση εργασίας με θέμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εθνικής στρατηγι-
κής για την κοινωνική ένταξη των Ρομά και λειτουργία Νομικής Κλινικής στην 
Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής» (Ελευσίνα, 3 Απριλίου).

4. Βλ. https://www.synigoros.gr/resources/im_odigos_web_o_sevasmos_kanei_ti_diafora_
gr.pdf.
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Συμμετοχή σε συνεδριάσεις Επιτροπών  
της Βουλής  

Η Βοηθός Συνήγορος για την Ίση Μεταχείριση Καλλιόπη Λυκοβαρδή εκπρο-
σώπησε την Αρχή με τοποθετήσεις της σε συνεδριάσεις Επιτροπών της Βου-
λής σε ζητήματα που σχετίζονται με την ίση μεταχείριση και τη βελτίωση του 
ευρύτερου νομοθετικού καθεστώτος που την πλαισιώνει. Ειδικότερα, συμμε-
τείχε:  

■  Στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων 
και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά (11 Απριλίου).

■  Στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με το σχέδιο νόμου 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές δια-
τάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις (31 Αυγούστου), με το οποίο ο Συνήγορος 
ορίζεται ως Πλαίσιο για την προώθηση των δικαιωμάτων των Ατόμων με 
Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγρ. 2 της Διεθνούς Σύμ-
βασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.

■  Στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύ-
νης, σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου 
– Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των 
Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (27 Σεπτεμβρίου).

Διεθνείς δραστηριότητες – Ευρωπαϊκή δικτύωση 

Ο Συνήγορος είναι ιδρυτικό και ιδιαίτερα ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Εθνικών Φορέων Προώθησης της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης 
(Equinet). Πρόκειται για ένα δίκτυο οριζόντιας σύνδεσης και συντονισμού 
των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) για την ίση μεταχείριση στις χώρες της ΕΕ και στις υπό ένταξη 
χώρες. Ο Συνήγορος εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του δικτύου 
διά της Βοηθού Συνηγόρου για την Ίση Μεταχείριση, μετά την επανεκλογή της 
σε αυτό τον Οκτώβριο του 2017. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός ειδικών 
επιστημόνων της Αρχής συμμετέχει ενεργά στις τακτικές συναντήσεις των 
ομάδων εργασίας και των ομάδων ειδικών θεματικών δράσεων του δικτύ-
ου. Η ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εκπροσώ-
πων των φορέων που συμμετέχουν στο δίκτυο συμβάλλει καθοριστικά στην 
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ενημέρωση σχετικά με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο πεδίο και επιτρέπει την 
προσαρμογή ευρωπαϊκών πρακτικών και δράσεων στις εγχώριες ανάγκες 
και προοπτικές. 

Ο Συνήγορος συμμετείχε επίσης σε συνέδρια και συναντήσεις εργασίας που 
διοργανώνουν διεθνείς και ευρωπαϊκοί φορείς και οργανισμοί οι οποίοι δρα-
στηριοποιούνται σε ζητήματα ίσης μεταχείρισης. Ενδεικτικά:

■  Η Βοηθός Συνήγορος για την Ίση Μεταχείριση K. Λυκοβαρδή συμμετεί-
χε με παρέμβασή της σε διεθνές συνέδριο με θέμα «Η κατάσταση των 
διακρίσεων στην Ελλάδα σήμερα», εστιάζοντας στον ρόλο των εθνικών 
φορέων. Τίτλος εισήγησης: «Καταπολέμηση των διακρίσεων: Ο ρόλος και 
οι προκλήσεις για τους εθνικούς φορείς προώθησης της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης» (Θεσσαλονίκη, 4 Μαρτίου).

■  Η Βοηθός Συνήγορος για την Ίση Μεταχείριση K. Λυκοβαρδή συμμετείχε με 
παρέμβασή της στο ετήσιο συνέδριο της Επιτροπής κατά του Ρατσισμού και 
της Μισαλλοδοξίας (ECRI) του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα «Revision 
of ECRI General Policy Recommendation (GPR) No. 2 on: Specialised 
bodies to combat racism, xenophobia, antisemitism and intolerance at 
national level», εστιάζοντας σε ειδικές παρατηρήσεις. Τίτλος παρέμβασης: 
«Remarks of the Greek Ombudsman on the preliminary revising draft 
of ECRI’s General Policy Recommendation No. 2» (Στρασβούργο, 22-24  
Μαΐου).

Τέλος, η ειδική επιστήμονας Α. Παπαδοπούλου συμμετείχε στην 6η συνάντη-
ση εργασίας του European Roma Information Office (ERIO), με θέμα «Ending 
discrimination of Roma in employment: the role of Equality Bodies» (Βρυξέλ-
λες, 29 Σεπτεμβρίου).

Επιστημονικά συνέδρια – ήμερίδες 

Ο Συνήγορος, διά της Βοηθού Συνηγόρου και στελεχών της Αρχής, συμμετεί-
χε με εισηγήσεις ή παρεμβάσεις σε ημερίδες, συνέδρια και εκδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την 
ίση μεταχείριση και την καταπολέμηση των διακρίσεων και με ιδιαίτερη εστί-
αση στον ρόλο του Συνηγόρου ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης. Eνδεικτικά: 

■  Η ειδική επιστήμονας Α. Λεβέντη πραγματοποίησε εισήγηση με τίτλο «Ο 
Συνήγορος του Πολίτη ως φορέας παρακολούθησης της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης στον χώρο εργασίας», σε ημερίδα με θέμα «Ψυχοκοινωνικοί 
Κίνδυνοι στην Εργασία» που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνι-
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κής Δυναμικής και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Δήμου Κηφισιάς (Κηφισιά, 9 
Ιουνίου).

■  Η Βοηθός Συνήγορος Κ. Λυκοβαρδή έκανε εισήγηση με τίτλο «Έμφυλες 
ταυτότητες και διακρίσεις: Η εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη», σε συ-
νέδριο με θέμα «Φύλο, ανθρώπινα δικαιώματα και μέσα μαζικής ενημέρω-
σης» (Θεσσαλονίκη, 28 και 29 Ιουνίου).

■  Η ειδική επιστήμονας Χ. Αγγέλη έκανε ομιλία με θέμα «Ο ρόλος του Συ-
νηγόρου του Πολίτη στην εξέταση υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης 
στον χώρο εργασίας», σε εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Ξενώνα 
Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Χανίων με αφορμή την ημέρα για 
την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (Χανιά, 23 Νοεμβρίου). 

Εκδόσεις

Τον Δεκέμβριο του 2017 ο Συνήγο-
ρος εξέδωσε τον τόμο Ρητορική μί-
σους και διακρίσεις – Προκλήσεις για 
το Κράτος Δικαίου, τον οποίο επιμε-
λήθηκαν ο εκλιπών Βασίλης Καρύδης 
(Αναπληρωτής Συνήγορος του Πολί-
τη) και η Καλλιόπη Λυκοβαρδή (Βο-
ηθός Συνήγορος του Πολίτη). Στον 
τόμο περιλαμβάνονται επεξεργασμέ-
νες εισηγήσεις από την ημερίδα που 
είχε διοργανώσει η Ανεξάρτητη Αρχή 
το 2016 με το θέμα αυτό.
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ΑΔΜΗΕ  Ανεξάρτητος Διαχειριστής 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

ΑΚ Αστικός Κώδικας

ΑμεΑ  Άτομα με Αναπηρία

ΑΜΚΑ Αριθμός Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΝ  Αναγκαστικός Νόμος

άρ.  Άρθρο

ΑΣΕΠ Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής 
Προσωπικού

ΑΤ  Αστυνομικό Τμήμα

ΑΥΕ  Ανωτάτη Υγειονομική 
Επιτροπή

ΑΦΜ  Αριθμός Φορολογικού 
Μητρώου

ΓΓΑ  Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού

ΓΕΕΘΑ Γενικό Επιτελείο Εθνικής 
Άμυνας

ΓΕΝΟΠ Γενική Ομοσπονδία 
Προσωπικού

ΔΕ  Δευτεροβάθμιας  
Εκπαίδευσης

ΔΕΔΔΗΕ Διαχειριστής Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

ΔΕΕ  Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης

ΔΕΗ  Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού

ΔΣΑμεΑ Διεθνής Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία

ΕΔΔΑ Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΕΕ  Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΚΑΒ  Εθνικό Κέντρο Άμεσης 
Βοήθειας

ΕΛΑΣ  Ελληνική Αστυνομία

ΕΛΤΑ  Ελληνικά Ταχυδρομεία 

ΕΣΔΑ  Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΕΦΚΑ Ενιαίος Φόρος Κοινωνικής 
Ασφάλισης

ΙΔΑΧ  Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου

ΙΚΑ Ίδρυμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων

ΙΧ  Ιδιωτικής Χρήσης

ΚΕΑ  Κοινωνικό Εισόδημα 
Αλληλεγγύης

ΚΕΠ  Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πολιτών

ΚΥΑ  Κοινή Υπουργική Απόφαση

ΚΥΠΑ Κάρτα Υγειονομικής 
Περίθαλψης Αλλοδαπού

ΜΚΟ  Μη Κυβερνητική Οργάνωση

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ
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Ν.  Νόμος

ΝΠΔΔ  Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου

ΝΣΚ  Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους

ΟΑΕΔ  Οργανισμός Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού

ΟΑΣΑ Οργανισμός Αστικών 
Συγκοινωνιών Αθηνών 

ΟΓΑ Οργανισμός Γεωργικών 
Ασφαλίσεων

ΟΗΕ  Οργανισμός Ηνωμένων 
Εθνών 

ΟΣΕ  Οργανισμός Σιδηροδρόμων 
Ελλάδας

ΟΣΥ  Οδικές Συγκοινωνίες

ΠΔ  Προεδρικό Διάταγμα

ΠΕ  Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης

Σ  Σύνταγμα

ΣΔΕ  Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

ΣΕΠΕ  Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΣΛΕΕ  Συνθήκη για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΣΕ  Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

ΤΕ  Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤτΕ  Τράπεζα της Ελλάδος 

ΦΕΚ  Φύλλο Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως

ECRI  European Commission 
against Racism and In-
tolerance (Επιτροπή κατά 
του Ρατσισμού και της 
Μισαλλοδοξίας) 

ERIO  European Roma Information 
Office (Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Ενημέρωσης για τους Ρομά)
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