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Κεφάλαιο 1. 
 
Η συνταγµατική κατοχύρωση της αρχής της ισότητας των φύλων –το 
άρθρο 4 παρ.  2 Σ. 
 
 Η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 2 Σ, που κατοχυρώνει κατά τρόπο 
πανηγυρικό και δεσµευτικό την ισότητα των φύλων, είναι νέα στη 
συνταγµατική τάξη της χώρας µας. 
 
 Εντάχθηκε ρητά εντός της ύλης του Συντάγµατος για πρώτη φορά 
το 1975, υπό την επήρεια του ∆ιεθνούς Έτους της Γυναίκας και υπό την 
πίεση των γυναικείων οργανώσεων που είχαν ήδη επιτύχει άλλα 
σηµαντικά βήµατα προς την ισότητα των φύλων1, και µάλιστα όχι απλά 
ως κατευθυντήρια αρχή αλλά ως διάταξη µε δεσµευτικό κανονιστικό 
περιεχόµενο για όλες τις λειτουργίες και διευρυµένο πεδίο προστασίας 
όσον αφορά τη δικαιολόγηση «αποκλίσεων» από το περιεχόµενό της. 
 
 Υπό το καθεστώς του Συντάγµατος του 1952, αν και δεν υπήρχε 
παρόµοια διάταξη, γινόταν καταρχήν δεκτό ότι η ισότητα των φύλων 
εντασσόταν στη γενική αρχή της ισότητας του άρθρου 3 παρ. 1 Σ 1952 
και ότι ο νοµοθέτης δεν µπορούσε να εισάγει διακρίσεις εις βάρος τους.  
Παρ’ όλα αυτά η νοµοθεσία ήταν γεµάτη από διατάξεις που συνιστούσαν 
ευθείες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών και ιδιαίτερα στις εργασιακές 
και οικογενειακές σχέσεις.  Μολονότι επρόκειτο για κατάφωρες εις 
βάρος των γυναικών διακρίσεις, ποτέ δεν κρίθηκαν από τη νοµολογία ή 
τη θεωρία ως αντισυνταγµατικές2.    
 
 Το συνταγµατικό καθεστώς έγινε σαφές µε τη διάταξη του άρθρου 
4 παρ. 2 Σ 1975, που για πρώτη φορά καθιέρωνε ρητά σε ελληνικό 
Σύνταγµα την αρχή ότι «άντρες και γυναίκες έχουν ίσα δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις». 
 
 Το Σύνταγµα του 1975 δεν περιορίστηκε µόνο στη διάταξη του 
άρθρου 4 παρ.  2 Σ για να κατοχυρώσει την ισότητα των φύλων αλλά, 
στη διάταξη του άρθρου 22 παρ.  1 εδ.  β΄ Σ 1975, κατοχυρώνει, και ως 
                                                 
1 Βλ.  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Α., Η ιστορική στροφή του Συµβουλίου της 
Επικρατείας προς πραγµατική ισότητα.  Σχόλιο στις αποφάσεις ΟλΣΕ 1933/98 και 1917-1929/98, ΤοΣ 
4/1998, σελ.  774.  Η συγγραφέας αναφέρει ότι υπό την πίεση των γυναικείων οργανώσεων είχε 
κυρωθεί το 1953 η ∆ιεθνής Σύµβαση για ίσα πολιτικά δικαιώµατα και ίση πρόσβαση σε όλα τα 
δηµόσια λειτουργήµατα (Ν.∆. 2620/1953) , που αποτέλεσε σταθµό για την περαιτέρω εξέλιξη των 
Ελληνίδων.  Εν όψει αυτής –συνεχίζει – κατακτήθηκαν ίσα πολιτικά δικαιώµατα των δύο φύλων και 
σε εφαρµογή της δηµοσιεύθηκε σειρά νοµοθετηµάτων που τροποποίησαν νόµους οι οποίοι 
απαγόρευαν την είσοδο γυναικών σε διάφορα επαγγέλµατα.   
2 Βλ.  ∆ΑΓΤΟΓΛΟΥ Π.  ∆., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, Τόµος Β΄, Αθήνα-Κοµοτηνή 
1991, αρ. περ.  1379.   
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ειδικότερη έκφανση της αρχής της ισότητας των φύλων, την αρχή της 
ίσης αµοιβής για παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας. 
 
 Επειδή όµως ο συνταγµατικός νοµοθέτης, όταν καθιέρωνε την 
πρωτοποριακή διάταξη του άρθρου 4 παρ.  2 Σ, είχε επίγνωση του ότι η 
µη εφαρµογή των µέχρι τότε υφιστάµενων νοµοθετικών διακρίσεων από 
τα δικαστήρια ως αντισυνταγµατικών, κατά το άρθρο 93 παρ.  4 Σ, χωρίς 
την παράλληλη προσαρµογή του δικαίου στο κανονιστικό πλαίσιο του 
άρθρου 4 παρ.  2 Σ, θα συνεπαγόταν µεγάλη νοµική αλλά και κοινωνική 
και οικονοµική αναστάτωση στις έννοµες σχέσεις των πολιτών µεταξύ 
τους αλλά και µε το Κράτος, θέσπισε τη µεταβατική διάταξη του άρθρου 
116 παρ.  2 Σ 1975, που όριζε ότι οι υφιστάµενες διατάξεις που είναι 
αντίθετες στο άρθρο 4 παρ.  2 Σ εξακολουθούν να ισχύουν ώσπου να 
καταργηθούν µε νόµο το αργότερο µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 1982. 
 
 Την επιταγή αυτή εξεπλήρωσε ο νοµοθέτης µόλις τη δεκαετία του 
1980, κυρίως µε δύο µεταρρυθµιστικούς νόµους, το Ν.  1329/1983 και το 
Ν.  1414/1984, που κατήργησαν τις µέχρι τότε διακρίσεις και 
κατοχύρωσαν την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών στις 
οικογενειακές και επαγγελµατικές σχέσεις αντίστοιχα. 
 
 Από την άλλη για να ενδυναµώσει την αρχή της ισότητας των 
φύλων και να θωρακίσει την προστασία που παρείχε το άρθρο 4 παρ.  2 Σ 
όρισε ο συνταγµατικός νοµοθέτης στην παρ.  2 του άρθρου 116 Σ 1975 
ότι αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας επιτρέπονται µόνο για 
σοβαρούς λόγους, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόµος3.  
 

Η διάταξη του άρθρου 4 παρ.  2 Σ αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση 
και όχι απλώς µερική επανάληψη της γενικής αρχής της ισότητας4 στον 
τοµέα της κοινωνικής θέσης και της νοµικής αντιµετώπισης των σχέσεων 
των δύο φύλων. 
 
 Για το λόγο αυτό δεν µπορεί να αποκοπεί συστηµατικά τελείως από 
τη διάταξη του άρθρου 4 παρ.  1 Σ. 
 
 Όπως γενικά η αρχή της ισότητας, έτσι και η ειδική αρχή της 
ισότητας των φύλων αποδίδει διττό νόηµα:  
 

                                                 
3 Στην ερµηνεία και εφαρµογή της συγκεκριµένης διάταξης θα επανέλθουµε στο κεφάλαιο 3., σελ.    
4 Βλ.  ∆ΑΓΤΟΓΛΟΥ Π.  ∆., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, Τόµος Β΄, Αθήνα-Κοµοτηνή 
1991, αρ. περ.  1381 αλλά και ΤΣΙΛΙΩΤΗ Χ.  Μ., Η συνταγµατική προβληµατική της λήψης θετικών 
µέρων για την αποκατάσταση της πραγµατικής ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών.  Με αφορµή 
την ΟΛΣΕ 1933/1998, ΤοΣ 2/1999, σελ.  267. 
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αφενός απαγορεύει τις υπέρ ή κατά του ενός φύλου αυθαίρετες ευµενείς ή 
δυσµενείς νοµοθετικές ή διοικητικές διακρίσεις και αφετέρου επιβάλλει 
τη νοµοθετική επέκταση και, σε περίπτωση παράλειψης του νοµοθέτη, 
την αποκαταστατική εφαρµογή από το δικαστή των υπέρ του ενός µόνο 
φύλου ευνοϊκές ρυθµίσεις και υπέρ του άλλου5. 
 

Απαγορεύει δηλαδή τη δηµιουργία άνισων καταστάσεων και τη 
διαφοροποίηση του περιεχοµένου των επί µέρους δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων των πολιτών, τόσο µεταξύ τους όσο και στη σχέση τους µε 
το Κράτος, µε βάση τη διαφορά του φύλου και επιβάλλει την παροχή 
ίσων δυνατοτήτων και στα δύο φύλα για την ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους και την ελεύθερη συµµετοχή τους στην κοινωνική 
ζωή6. 

 
Η αρχή της ισότητας των φύλων εµφανίζεται, λοιπόν, µε δύο 

µορφές: 
 

1. τη θετική, όταν εκδηλώνεται σαν ίση µεταχείριση και 
  
2. την αρνητική, όταν εκδηλώνεται σαν απαγόρευση των διακρίσεων, 

τόσο των δυσµενών (Diskriminierungsverbot) όσο και των 
ευµενών (Privilegierungsverbot). 

 
Η διάταξη του άρθρου 4 παρ.  2 Σ, όπως και εκείνη της παρ.  1, 

καθιερώνει νοµική ισότητα (rechtliche Gleichheit), η οποία αναφέρεται 
στον τρόπο της νοµικής µεταχείρισης των ατόµων από τα κρατικά 
όργανα, τα οποία υποχρεούνται, κατά την άσκηση της αρµοδιότητάς 
τους, που θα συνίσταται είτε σε θέση κανόνος δικαίου είτε σε εκτέλεση 
αυτού, να µην προβαίνουν σε διακρίσεις µεταξύ των ατόµων7. 
 
 Η αρχή της νοµικής ισότητας8 συνίσταται: 
 

1. στην αρχή της τυπικής ισότητας (ισότητα ενώπιον του νόµου), που 
σηµαίνει ότι τα όργανα της διοικήσεως εν γένει και της δικαστικής 
εξουσίας οφείλουν να εφαρµόζουν οµοιόµορφα και άνευ 

                                                 
5 Βλ.  Α.Π. 85/1995, Ολ.Α.Π.31/1993, 7/1993. 
6 Βλ.  ενδεικτικά Σ.τ.Ε. Πρακτ. Επεξεργ. 418/1983, ΤοΣ 1983, σελ 729, Σ.τ.Ε. 6275/1995 –πάγια 
νοµολογία.   
7 Βλ.  ΠΑΡΑΡΑΣ Π.  Ι., Σύνταγµα και Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, Αθήνα-
Κοµοτηνή 2001, σελ.  26.  
8 Βλ.  ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. Γ., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου ΙΙΙ, Θ΄ έκδοση, Αθήνα 2001, 
σελ.  950επ. και ΠΑΡΑΡΑΣ Π.  Ι., Σύνταγµα και Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του 
Ανθρώπου, Αθήνα-Κοµοτηνή 2001, σελ.  21 επ., καθώς και τη βιβλιογραφία στην οποία παραπέµπουν.  
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εξαιρέσεων τον κανόνα δικαίου έναντι εκείνων τους οποίους 
αφορά και 

 
2. στην αρχή της ουσιαστικής ισότητας (ισότητα του νόµου, 

inhaltliche Rechtsgleichheit), που σηµαίνει ότι το νοµοθετικό 
όργανο, κατά την ψήφιση του τυπικού νόµου, και η διοίκηση, κατά 
την άσκηση της κανονιστικής της αρµοδιότητας επί τη βάσει 
νοµοθετικής εξουσιοδότησης ή ειδικής διάταξης του Συντάγµατος, 
οφείλουν να παράγουν δίκαιο, του οποίου το περιεχόµενο δεν 
έρχεται σε αντίθεση προς την αρχή της ισότητας. 

 
Συνεπώς, απαγορεύεται η άνιση µεταχείριση όµοιων προσωπικών 

και πραγµατικών καταστάσεων όπως άλλωστε και η ίση µεταχείριση 
ανόµοιων  καταστάσεων.  Ισότητα υπάρχει µόνο στην οµοιότητα.   
 

Η συνταγµατικά κατοχυρωµένη ισότητα των φύλων δε σηµαίνει, 
ούτε θα µπορούσε να σηµαίνει, οµοιότητα, «φυσική ταυτότητα» µεταξύ 
τους, δεν είναι, ούτε θα µπορούσε να είναι, ισότητα «φυσική», βιολογική.   

 
Αντίθετα, το Σύνταγµα ορίζει ότι επί φυσικής ανισότητας πρέπει να 

υπάρχει νοµική ισότητα, ότι δηλαδή η ίση νοµική µεταχείριση δεν 
προϋποθέτει και δε βασίζεται στη φυσική ισότητα αλλά ούτε και η φυσική 
ανισότητα µπορεί να δικαιολογήσει την άνιση µεταχείριση.   

 
 Το Σύνταγµα ασφαλώς δεν έχει σκοπό να καταργήσει τις διαφορές 

που από την ίδια τη φύση χαρακτηρίζουν κάθε άνθρωπο και τον κάνουν 
ξεχωριστό και µοναδικό σαν άτοµο αλλά και σαν µέλος του κοινωνικού 
συνόλου.  Η βασική κατεύθυνση της συνταγµατικής αρχής της ισότητας 
είναι ότι οι διαφοροποιήσεις δεν πρέπει να συνιστούν λόγο διαφορετικής 
δυσµενούς ή προνοµιακής µεταχείρισης.  Το δίκαιο οφείλει να διαγράφει 
τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν σε άνδρες και γυναίκες ίση δυνατότητα 
συµµετοχής σε κάθε τοµέα της κοινωνικής ζωής, δηλαδή ισότητα 
ευκαιριών σε όλους.   
 

 Η διάταξη του άρθρου 4 παρ.  2 Σ αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγµα ταυτόχρονης συνταγµατικής καθιέρωσης αντικειµενικής αρχής 
και θεµελιώδους δικαιώµατος9.  

 
 Οι γενικές συνταγµατικές αρχές συνιστούν θετικό και υπερθετικό 

δίκαιο, είναι ταυτόχρονα συνταγµατικές και υπερσυνταγµατικές αρχές10.  
                                                 
9 Βλ.  ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. Γ., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου ΙΙΙ, Θ΄ έκδοση, Αθήνα 2001, 
σελ.  954 και ∆ΑΓΤΟΓΛΟΥ Π.  ∆., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά ∆ικαιώµατα, Τόµος Β΄, Αθήνα-
Κοµοτηνή 1991, αρ. περ.  1356. 
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Περαιτέρω, δε συνιστούν οι ίδιες τον τελικό και οριστικά δεσµευτικό 
κανόνα αλλά τη βάση, την αιτιολογία, το λόγο ύπαρξης του κανόνα, όπως 
αυτός θα διαµορφωθεί και θα διατυπωθεί από τις διαπιστώσεις της 
νοµολογίας και τις αναζητήσεις της θεωρίας.  Οι µεν κανόνες δικαίου 
αποδίδουν γενικευµένες κοινωνικές εµπειρίες οι δε γενικές αρχές 
συµβάλλουν στη συστηµατοποίηση της κοινωνικής πραγµατικότητας και 
κατ’ επέκταση στη δηµιουργία του νοµικού συστήµατος. 

 
Λόγω αυτής της λειτουργίας τους έχουν τη δυνατότητα να 

συµπληρώνουν, να διορθώνουν, να ερµηνεύουν τους κανόνες δικαίου 
αλλά και να συµβάλλουν στην άρση τυχόν συγκρούσεων κατά την 
εφαρµογή τους.  

 
 Υπό την αντικειµενική της διάσταση η αρχή της ισότητας των 

φύλων διεισδύει σε όλους τους κλάδους δικαίου, όπως το αστικό, το 
ποινικό, το διοικητικό, το δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων κ. ά., και 
επηρεάζει τόσο τον ερµηνευτή και εφαρµοστή των σχετικών διατάξεων 
όσο και το νοµοθέτη κατά τη διαµόρφωση του περιεχοµένου τους, 
προκειµένου αυτές να ανταποκρίνονται στο πνεύµα της11.12 
 

Η αντικειµενική λειτουργία της αρχής της ισότητας των φύλων 
επιδρά και επί του περιεχοµένου της, γιατί αυτή της η λειτουργία 
καθίσταται εφικτή µόνο εάν η ισότητα εµπεδωθεί ως έννοια αόριστη και 
ανοικτή προς κάθε επεξεργασία και επέκταση.  Έτσι κύριο 
χαρακτηριστικό της είναι ότι στερούνται προκαθορισµένου και αυστηρά 
προδιατυπωµένου περιεχοµένου.  Η γενική και αόριστη ρύθµιση στην 
οποία προβαίνει αποδίδεται στον αντικειµενικό, θεµελιώδη και καθολικό 
χαρακτήρα της ως αρχής. 

 
Η διαδικασία συγκεκριµενοποίησής της είναι, µεταξύ άλλων, µια 

διαδικασία  συσχετισµού της µε τις ανάγκες των προσώπων και των 

                                                                                                                                            
10 Βλ.  ESSER J., Grundsatz und Norm, σελ.  75, ο οποίος διακρίνει µεταξύ «αναγκαίων» αρχών µε 
νοµικό χαρακτήρα και «χρήσιµων», «πληροφοριακών» αρχών ηθικής και πολιτική φύσης.  Η διάκριση 
αυτή είναι ανεξάρτητη από το γεγονός της αποτύπωσης ή όχι των γενικών αυτών αρχών στο θετικό 
δίκαιο.  Οι πρώτες αποτελούν κατά το συγγραφέα τις αναγκαίες και απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 
λειτουργία ενός θεσµού του θετικού δικαίου, ενώ οι δεύτερες ακόµη και µετά τη θετικοποίησή τους δε 
συνιστούν ουσιαστικό δίκαιο αλλά χρήζουν µετατροπής σε νοµικές αρχές.  Στη δεύτερη αυτή 
κατηγορία εντάσσει και την αρχή της ισότητας των φύλων.    
11 Αυτό είναι µεταξύ άλλων και το αποτέλεσµα της επονοµαζόµενης επενέργειας της ακτνοβολίας των 
ατοµικών δικαιωµάτων σε όλους τους κλάδους δικαίου (Ausstrahlungswirkung), όπως την έχει 
προσδιορίσει το Οµοσπονδιακό Συνταγµατικό ∆ικαστήριο της Γερµανίας.  
12 Με τον τρόπο αυτό δεν απευθύνεται µόνο προς το Κράτος αλλά αναπτύσσει ισχύ έναντι παντός 
τρίτου στην ιδιωτική έννοµη τάξη12, έτσι ώστε να γίνεται λόγος για άµεση ουσιαστική τριτενέργειά της.  
Βλ.  ΑΝΤΩΝΙΟΥ Θ, σελ.  15, Βλ.  ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. Γ., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου 
ΙΙΙ, Θ΄ έκδοση, Αθήνα 2001, σελ.  958.  Αντιθ.  ∆ΑΓΤΟΓΛΟΥ Π.  ∆., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά 
∆ικαιώµατα, Τόµος Β΄, Αθήνα-Κοµοτηνή 1991, αρ. περ.  1375. 



 6

καταστάσεων που αφορά.  Από αντικειµενικό, λοιπόν, κανόνα δικαίου, 
όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, µετατρέπεται η ισότητα των φύλων σε 
υποκειµενικό δικαίωµα, σε ατοµικό δικαίωµα κάθε Έλληνα και 
Ελληνίδας. 

 
Το δικαίωµα αυτό σε ισότητα απαλλαγµένη από διακρίσεις µε βάση 

το φύλο στρέφεται κατ’ αρχήν κατά του Κράτους ως αµυντικό δικαίωµα. 
   

 Το Κράτος οφείλει να τηρεί το ίδιο την αρχή της ισότητας µε την 
έννοια ότι οφείλει το ίδιο να απέχει από κάθε ενέργεια που θα 
διαφοροποιούσε όµοιες καταστάσεις, σχέσεις ή περιπτώσεις.  Οφείλει 
δηλαδή το Κράτος να µην εισάγει ανισότητα.  Αποδέκτης της 
συνταγµατικής αυτής επιταγής είναι η κρατική εξουσία στο σύνολό της, 
δηλαδή ως νοµοθετική, δικαστική και εκτελεστική εξουσία. 
 

 Όµως το δικαίωµα σε ισότητα απαλλαγµένη από διακρίσεις µε βάση 
το φύλο δε στρέφεται µόνο κατά του Κράτους ως αµυντικό αλλά και προς 
το Κράτος ως προστατευτικό13. 

 
Το Κράτος δεν υποχρεούται µόνο σε παράλειψη αλλά και σε θετικές 

πράξεις για την προστασία των φύλων από διάφορες ανισότητες. 
 
 Η άποψη αυτή αποδίδει τη στροφή που έχει σηµειωθεί στη θεωρία 

των ατοµικών δικαιωµάτων σύµφωνα µε την οποία, και σε συνδυασµό µε 
την αρχή του Κράτους δικαίου, τα αµυντικά δικαιώµατα, πέραν της 
κλασικής αρνητικής λειτουργίας τους, απαιτούν και την εκ µέρους του 
Κράτους εξασφάλιση των κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών 
προκειµένου αυτά να αναπτυχθούν ως αµυντικά δικαιώµατα υπό 
συνθήκες πραγµατικής ελευθερίας14, άποψη που στην ελληνική έννοµη 
τάξη αποδίδει το άρθρο 25 παρ.  1 Σ. 

 
 Ούτε ισότητα αλλά ούτε και ελευθερία πραγµατική υπάρχει για τα 

αδύνατα και εξαρτηµένα κοινωνικά και οικονοµικά άτοµα άλλα ούτε και 
για τις κατά τέτοιο τρόπο παραγκωνισµένες κοινωνικές οµάδες, αν δε 
ληφθούν ορισµένα µέτρα, που να εξουδετερώνουν τη µειονεκτική θέση 
τους. 

   
Στην ανάπτυξη που ακολουθεί θα εξετάσουµε το περιεχόµενο των 

µέτρων αυτών, την κριτική που έχει ασκηθεί στην πρακτική λήψης τους, 

                                                 
13 Βλ.  ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. Γ., Παραδόσεις Συνταγµατικού ∆ικαίου ΙΙΙ, Θ΄ έκδοση, Αθήνα 2001, 
σελ.  958. 
14 Βλ.  ΑΝΤΩΝΙΟΥ Θ.  ∆., Η αναθεώρηση του άρθρου 11 παρ.  2 του Συντάγµατος του 1975, ∆τΑ Νο 
10/2001, σελ.  476.   
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τη στάση του Σ.τ.Ε., την κατεύθυνση που ακολούθησε ο αναθεωρητικός 
και ο κοινός νοµοθέτης, καθώς και την πρόσφατη θέση που πήρε η 
νοµολογία.   
 
Κεφάλαιο 2. 
 
Η λήψη θετικών µέτρων –ένα βήµα προς την πραγµατική ισότητα 
 

Μετά την κατάρριψη των νοµικών εµποδίων και την κατοχύρωση 
της νοµικής ισότητας των φύλων επόµενο βήµα πρέπει να είναι η 
υπερπήδηση των πραγµατικών εµποδίων και η προώθηση της 
πραγµατικής ισότητας. 

 
Η ισότητα είναι µια έννοια δυναµική που εξελίσσεται συνεχώς και 

µεταλλάσσεται ανάλογα µε τον χώρο, τον χρόνο και τις ειδικότερες 
συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώνεται. 
 

Η ανθρωπότητα έχει διανύσει και διανύει µια δύσκολη πορεία 
αφενός επέκτασης της ισότητας σε όλους τους ανθρώπους και αφετέρου 
ουσιαστικοποίησης της15, αναγκαίο µέσο για την επίτευξη της οποίας 
είναι τα λεγόµενα προγράµµατα θετικής δράσης (affirmative action). 

 
Πρόκειται για µια σειρά µέτρων (νοµοθετικών, διοικητικών κ.λ.π.) 

που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήµατα υπέρ των γυναικών, τα οποία 
προλαµβάνουν ή αντισταθµίζουν τη δυσµενή διακριτική µεταχείριση που 
υφίστανται οι γυναίκες στην πράξη16.   

 
Γι’ αυτό και αποκαλούνται «θετικά», αφού βοηθούν στην επίτευξη 

της ισότητας, σε αντίθεση µε τις διακρίσεις που είναι αρνητικές για την 
ισότητα17. 

 
Οι διακρίσεις είναι αποκλίσεις, εξαιρέσεις από την ισότητα, που 

χαρακτηρίζονται από το σκοπό ή το αποτέλεσµά που επιφέρουν και που 

                                                 
15 Βλ.  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Α., Η ιστορική στροφή του Συµβουλίου της 
Επικρατείας προς πραγµατική ισότητα.  Σχόλιο στις αποφάσεις ΟλΣΕ 1933/98 και 1917-1929/98, ΤοΣ 
4/1998, σελ.  779. 
16 Βλ.  ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΎΛΟΥ Σ., Η τροποποίηση του άρθρου 116 παρ.  2 του 
Συντάγµατος.  Από την τυπική στην ουσιαστική ισότητα των φύλων, ∆τΑ Νο 10/2001, σελ.  513. 
17 Βλ.  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Α., Η ιστορική στροφή του Συµβουλίου της 
Επικρατείας προς πραγµατική ισότητα.  Σχόλιο στις αποφάσεις ΟλΣΕ 1933/98 και 1917-1929/98, ΤοΣ 
4/1998, σελ.  778. 
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συνίσταται στη µείωση ή µαταίωση της απόλαυσης ή άσκησης όλων των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων από όλους εξίσου18. 

 
Έτσι τα θετικά µέτρα είναι το αντιστάθµισµα των διακρίσεων και 

µέσο για την εξουδετέρωσή τους. 
 
Σε τοµείς µάλιστα της κοινωνικής δράσης και της δηµόσιας ζωής 

που η συµµετοχή των γυναικών εξαιτίας δοµικά αναγνωρισµένων και 
κοινωνικά προσδιορισµένων στερεοτύπων είναι εντυπωσιακά ισχνή, 
όπως συµβαίνει στα κέντρα λήψης πολιτικών και οικονοµικών 
αποφάσεων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, πρέπει να ληφθούν 
ειδικά θετικά µέτρα για την εξουδετέρωση των προκαταλήψεων και την 
αποκατάσταση ή επίσπευση της πραγµατικής ισότητας. 

 
Ανάλογα µε τη µορφή τους τα θετικά µέτρα που θα οδηγήσουν 

στην πλήρη κοινωνική ενσωµάτωση και αποδοχή των γυναικών µπορούν 
να ταξινοµηθούν στις εξής βασικές κατηγορίες19: 
 

1. σε γενικά µέτρα µε τα οποία το Κράτος προσφέρει υλική 
συνδροµή στη δηµιουργία κατάλληλης υποδοµής για την 
εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση και σταδιοδροµία, την 
επιχειρηµατικότητα,  την πρόσβαση στην αγορά εργασίας κ.ά..  
Τέτοια µέτρα είναι λ.χ. η ίδρυση εκπαιδευτηρίων ή η καθιέρωση 
επιµορφωτικών προγραµµάτων από τους δηµόσιους φορείς, η 
δηµιουργία αντίστοιχων θέσεων εργασίας και η ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών διαφώτισης και προβολής των γυναικείων 
ικανοτήτων και των επιτευγµάτων της γυναικείας χειραφέτησης, 
και 

 
2. σε ειδικά µέτρα άµεσης απόδοσης µε τα οποία το Κράτος επιχειρεί 

να συµβάλει στη διαµόρφωση µιας αξιόµαχης παρουσίας των 
γυναικών σε ανώτερες θέσεις των οργάνων διοίκησης του 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, των συνδικαλιστικών οργάνων και 
των επαγγελµατικών φορέων.  Τέτοια µέτρα είναι λ.χ. εκείνα που 
προβλέπουν ποσοστιαία συµµετοχή των γυναικών σε υπηρεσιακά 
συµβούλια, ψηφοδέλτια πολιτικών κοµµάτων ενόψει εκλογών κ.ά.. 
 

                                                 
18 Πρβλ. άρθρο 1 της Σύµβασης για την εξάλειψη κάθε µορφής διακρίσεων κατά των γυναικών 
(CEDAW), του 1979, της επιλεγόµενης «Σύµβασης των γυναικών», η οποία έχει κυρωθεί από την 
Ελλάδα (Ν.  1342/1983), έχει εκυωθεί και ισχύει από το 1983 για τη χώρα µας.  
19 Βλ.  ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ-ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ Ν., Υποαντιπροσώπευση γυναικών και ∆ηµοκρατία.  Η 
συνταγµατικότητα των θετικών µέρων για την ενδυνάµωση του ρόλου των γυναικών στη δηµόσια ζωή, 
εκδ. Αντ.  Ν.  Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1997, σελ.  32 επ. 
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Από τα είδη αυτά θετικών µέτρων, τα οποία αποβλέπουν στην 
αλλαγή στάσεων, αντιλήψεων και πεποιθήσεων –µε δύο λόγια στη 
διαµόρφωση µιας νέας πολιτικής ηθικής χωρίς κοινωνικούς 
αποκλεισµούς µε βάση το φύλο που πάντοτε ήταν ένας ξεχωριστός 
παράγοντας ανισότητας- µεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
σύστηµα της ποσόστωσης (Quotierung) που προτείνεται για την επίτευξη 
ισόρροπης συµµετοχής των φύλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων, 
σύστηµα το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί µε δύο, βασικά, τρόπους20: 
 

1. κατ’αποτέλεσµα (Ergebnisquoten): στην περίπτωση αυτή 
προβλέπεται µόνο η επιθυµητή αναλογία ανδρών και γυναικών 
χωρίς να ρυθµίζεται ο τρόπος µε τον οποίο αυτή θα καταστεί 
εφικτή, δηλαδή είτε καθορίζεται εκ των προτέρων ένας 
συγκεκριµένος αριθµός θέσεων ο οποίος πρέπει να καταληφθεί 
αποκλειστικά από γυναίκες ανεξαρτήτως συνδροµής λοιπών 
προϋποθέσεων (άκαµπτες ποσοστώσεις, starre Quoten) είτε η 
διαµόρφωση µιας συγκεκριµένης αναλογίας αφήνεται να 
διαµορφωθεί µε µέσα που θα επιλέξουν κάποιοι υπεύθυνοι 
(Quoten als Zielvorgaben), και  
 

2. µε τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής (Entscheidungsquoten): 
στην περίπτωση αυτή προσαρµόζεται η διαδικασία επιλογής 
µεταξύ των υποψηφίων έτσι ώστε να οδηγεί σε µεταβολή της 
υπάρχουσας αναλογίας προς την επιθυµητή κατεύθυνση.  Σε 
πρώτο στάδιο η επιλογή των προσώπων γίνεται βάσει 
αντικειµενικών προσόντων (leistungsbezogene Quoten) αλλά σε 
περίπτωση που δύο υποψήφιοι αντιθέτου φύλου έχουν τα ίδια 
ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, προτιµάται η γυναίκα για την 
κάλυψη της θέσης.  Η ίδια διαδικασία ακολουθείται µέχρι να 
διαµορφωθεί µια εκ των προτέρων αποφασισµένη αναλογία.  
 
Η θέσπιση των θετικών µέτρων µπορεί να γίνει µε ψήφιση 

σχετικού νόµου, µε έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων κατά 
νοµοθετική εξουσιοδότηση αλλά και µε συλλογικές συµβάσεις ή 
διαιτητικές αποφάσεις, µε κανονισµούς επιχειρήσεων οποιασδήποτε 
νοµικής φύσης, µε ιδιωτικές συµφωνίες οποιασδήποτε µορφής ή µε 
µονοµερείς πράξεις ιδιωτικού δικαίου21. 

 
 

                                                 
20 Βλ.  ΚΥΡΙΑΖΗ Γ., Η ισότητα των φύλων κατά την πρόσβαση στην απασχόληση.  Η κοινοτική 
ρύθµιση και ο Ν.  1414/1984, ΝοΒ 1987, σελ.  1143. 
21 Βλ.  ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΎΛΟΥ Σ., Η τροποποίηση του άρθρου 116 παρ.  2 του 
Συντάγµατος.  Από την τυπική στην ουσιαστική ισότητα των φύλων, ∆τΑ Νο 10/2001, σελ.  527. 
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Κεφάλαιο 3. 
 
Η προβληµατική της λήψης θετικών µέτρων για τη συµµετοχή των 
γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, όπως αντιµετωπίστηκε από τη 
νοµολογία µέχρι την αναθεώρηση. 
 
Η υπ’ αριθµόν 6275/1995 απόφαση του ΣΤ΄ Τµήµατος του Συµβουλίου 
της Επικρατείας και η υπ’ αριθµόν 1933/1998 απόφαση της Ολοµέλειας 
αυτού. 
 
 Η κρίση της Ολ. Σ.τ.Ε. 1933/1998 έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε 
την κρίση της Σ.τ.Ε. (ΣΤ΄ Τµήµα) 6275/1995, µε την οποια 
παραπέµφθηκε η υπόθεση στην Ολοµέλεια.  Το ΣΤ’ Τµήµα, ενώ είχε 
αναγνωρίσει την αναγκαιότητα των θετικών µέτρων για την επίτευξη 
πραγµατικής ισότητας των φύλων, είχε θεωρήσει ότι η επίµαχη διάταξη 
της οποίας τη συνταγµατικότητα κλήθηκαν να κρίνουν, αποτελούσε µη 
δικαιολογηµένη, βάσει του άρθρου 116 παρ.  2 Σ 1975, «απόκλιση», και 
συνεπώς ήταν αντισυνταγµατική.  Η Ολ. Σ.τ.Ε. όµως δεν αντιµετώπισε τη 
διάταξη αυτή ως «απόκλιση» αλλά ως µέσο για την επίτευξη ουσιαστικής 
ισότητας, µε συνέπεια να ερµηνεύσει τόσο αυτή όσο και το άρθρο 4 παρ.  
2 Σ κατά τρόπο ευρύ και τελολογικό22. 
 
Η υπ’ αριθµόν 6275/1995 απόφαση του ΣΤ΄ Τµήµατος του Συµβουλίου 
της Επικρατείας. 
 
 Η απόφαση αυτή έκρινε τη συνταγµατικότητα της ρύθµισης του 
άρθρου 29 Ν.  2085/1992 (ΦΕΚ Α, 170) σύµφωνα µε την οποία «σε κάθε 
υπηρεσιακό συµβούλιο που προβλέπεται από το νόµο συµµετέχει 
υποχρεωτικά µία τουλάχιστον γυναίκα που έχει τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα».  Η ρύθµιση αυτή, η οποία καταργήθηκε λίγο αργότερα µε το 
άρθρο 38 παρ.  10 Ν.  2190/1994, κρίθηκε από το Σ.τ.Ε. 
αντισυνταγµατική και παρά την όποια κριτική έχει δεχθεί η συγκεκριµένη 
απόφαση23 αξίζει να δώσουµε προσοχή στα εξής σηµεία: 

                                                 
22 Βλ.  ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Σ., Η τροποποίηση του άρθρου 116 παρ.  2 του 
Συντάγµατος.  Από την τυπική στην ουσιαστική ισότητα των φύλων, ∆τΑ Νο 10/2001, σελ.  520.  
23 Βλ.  ενδεικτικά την κριτική που ασκείται τόσο ως προς το διατακτικό όσο και ως προς το σκεπτικό 
σε ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Α., Η ιστορική στροφή του Συµβουλίου της Επικρατείας 
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 Πρώτον, στις θέσεις της µέχρι τότε πάγιας νοµολογίας του 
∆ικαστηρίου, τις οποίες και επικαλείται.  Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε 
φορά που το Σ.τ.Ε. έπρεπε να κρίνει µια περίπτωση που συνιστούσε 
«απόκλιση» από την αρχή της ισότητας των φύλων κατέφευγε στη 
συνδυασµένη ερµηνεία και εφαρµογή των άρθρων 4 παρ.  2 και 116 παρ.  
2 Σ 1975 προκειµένου να εξετάσει αν αυτή ήταν συνταγµατικά 
δικαιολογηµένη24. 
 
 Το άρθρο 4 παρ.  2 Σ, όπως έγινε φανερό στην ανάπτυξη που 
προηγήθηκε, κατοχυρώνει, µαζί µε τη νοµική ισότητα ανδρών και 
γυναικών, την απαγόρευση των διακρίσεων µε βάση το κριτήριο «φύλο» 
και την παροχή νοµικής ισότητας ευκαιριών. 
 

Το ∆ικαστήριο διατύπωσε την άποψή του στο κείµενο της 
απόφασης ως εξής: «µε τις διατάξεις αυτές25, που αποτελούν ειδικότερη 
εκδήλωση της αρχής της ισότητας στον τοµέα της κοινωνικής θέσεως και 
της νοµικής αντιµετωπίσεως των σχέσεων των δύο φύλων, αφενός µεν 
απαγορεύεται η δηµιουργία άνισων καταστάσεων και η διαφοροποίηση 
του περιεχοµένου των επί µέρους δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων των 
πολιτών, τόσο µεταξύ τους όσο και έναντι της πολιτείας, µε βάση την 
διαφορά του φύλου, αφ' ετέρου δε επιβάλλεται η παροχή ίσων 
δυνατοτήτων και στα δύο φύλα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας 
και την ελεύθερη ατοµική κίνηση ή δράση ή την συµµετοχή στην 
κοινωνική ζωή»26. 

 
Μέσο για την παροχή ίσων δυνατοτήτων και στα δύο φύλα, από τη 

στιγµή που οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες υφίστανται την άνιση 
µεταχείριση κατά κύριο λόγο, δεν µπορεί να είναι άλλο παρά η λήψη 
θετικών µέτρων για την ενδυνάµωση της γυναικεία παρουσίας σε όλες τις 
θέσεις εξουσίας, επιρροής και αποφάσεων, σε όλους τους τοµείς της 
δηµόσιας ζωής.   

 
Αν δεχτούµε, όπως δέχονταν µέχρι τότε η νοµολογία και η θεωρία 

σε µεγάλο βαθµό, ότι η λήψη θετικών µέτρων, που σκοπό έχουν την 
καταπολέµηση των ανισοτήτων που βιώνουν οι γυναίκες στην πράξη, 
αποτελεί διάκριση υπέρ τους και εις βάρος των ανδρών, τότε εύλογο ήταν 
το συµπέρασµα ότι µια τέτοια διάκριση δεν καλύπτεται καταρχήν από το 
                                                                                                                                            
προς πραγµατική ισότητα.  Σχόλιο στις αποφάσεις ΟλΣΕ 1933/1998 και 1917/1998, ΤοΣ 1998, σελ.  
786 επ.  
24 Βλ.  Σ.τ.Ε. 3217/1977, Πρακτ.  Επεξ.  418/1983, ΤοΣ 1983, σελ.  729, 6275/1995 ∆ιοικ∆ικ 1996, 
σελ.  387, 1917/1998 (Ολοµ.), ∆ιοικ∆ικ 1999, σελ.  620. 
25Αναφέρεται στις διατάξεις 4 παρ.  1, 4 παρ.  2 και 116 παρ.  2 Σ 1975. 
26 Βλ.  Σ.τ.Ε. 6275/1995 ∆ιοικ∆ικ 1996, σελ.   
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άρθρο 4 παρ.  2 Σ και ότι µόνο µε τους ορισµούς και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 116 παρ.  2 Σ 1975 µπορεί να δικαιολογηθεί συνταγµατικά. 
 
 Το άρθρο 116 παρ.  2 Σ 1975 εισάγει στον κανόνα (αρχή της 
ισότητας των φύλων) την εξαίρεσή του (επιτρεπόµενες αποκλίσεις) και 
αποτελεί τη βάση για τη συνταγµατική θεµελίωση των παρεµβάσεων 
στην εν λόγω αρχή27.   
 

Λόγω ακριβώς του χαρακτήρα της ως εξαίρεσης η διάταξη 
ερµηνεύτηκε στενά  από το ∆ικαστήριο: «αποκλίσεις από την αρχή της 
ισότητας είναι θεµιτές µόνον εφ' όσον τίθενται ευθέως ή προβλέπονται 
συγκεκριµένα από ειδική διάταξη τυπικού νόµου και δικαιολογούνται 
από αποχρώντες λόγους αναγόµενους είτε στην ανάγκη µείζονος 
προστασίας της γυναίκας, και µάλιστα στα θέµατα της µητρότητας, του 
γάµου και της οικογένειας, [βλ. και άρθρο 21 παρ.  1 του Συντάγµατος], 
είτε σε καθαρώς βιολογικές διαφορές που επιβάλλουν την λήψη 
ιδιαίτερων µέτρων ή την διάφορη µεταχείριση εν όψει του αντικειµένου 
της υπό ρύθµιση σχέσεως»28. 
 
 ∆ύο ειδών προϋποθέσεις διαµορφώθηκαν λοιπόν από τη 
νοµολογία του Σ.τ.Ε. για τη δικαιολόγηση των «αποκλίσεων», µια 
διαδικαστική και µια ουσιαστική: να εισάγονται µε τυπικό νόµο (ή µε 
κανονιστική πράξη σύµφωνα µε ρητή και συγκεκριµένη νοµοθετική 
εξουσιοδότηση που θα τις προβλέπει29) και να αφορούν «αποχρώντες» 
λόγους, όπως αυτοί εξειδικεύθηκαν και εξειδικεύονται σε κάθε 
συγκεκριµένη περίπτωση από τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου. 
 
 Ακριβώς αυτό είναι το δεύτερο σηµείο της απόφασης στο οποίο 
αξίζει να δώσουµε προσοχή: το ΣΤ΄ Τµήµα έκρινε ότι «αποχρών λόγος 
που επιτρέπει αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας δεν αποκλείεται να 
είναι η αναµφισβήτητη διαπίστωση ότι στην πράξη έχουν δηµιουργηθεί 
σε βάρος της γυναίκας λόγω φύλου τέτοιες διακρίσεις, ώστε η εφαρµογή 
της αρχής της ισότητας να παγιώνει και να διαιωνίζει µίαν υφιστάµενη 

                                                 
27 Βλ.  ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ.  Μ., Η αναθεώρηση του άρθρου 116 παρ.  2 Σ.  Η «συνταγµατοποίηση» µιας 
νοµολογιακής εξέλιξης, ∆τΑ Νο 10/2001, σελ.  484. 
28 Βλ.  Σ.τ.Ε. 6275/1995 ∆ιοικ∆ικ 1996, σελ.  387 καθώς και Σ.τ.Ε. 3217/1977, Πρακτ.  Επεξ.  
418/1983, ΤοΣ 1983, σελ.  729, Σ.τ.Ε. 1067/1994, 870/1995 ∆ιοικ∆ικ 1997, σελ.  127, 5645/1996 
∆ιοικ∆ικ 1997, σελ.  131. 
29 Το Σ.τ.Ε. στην παραπάνω (υπ’αριθµόν 3 υποσηµείωση) εκτεθείσα νοµολογία δίνει µόνο στον τυπικό 
νοµοθέτη τη δυνατότητα να εισάγει αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας των φύλων.  Στο Πρακτ.  
Επεξ.  418/1983 (=ΤοΣ 1983, σελ.  729) όµως επεκτείνει την εξουσία αυτή και στον ουσιαστικό 
νοµοθέτη, δηλαδή την κανονιστκώς δρώσα διοίκηση, υπό την προϋπόθεση ότι η εξουσιοδοτική 
διάταξη του νόµου θα προβλέπει ρητά τις εξαιρέσεις αλλά και τα κριτήρια µε τα οποία αυτές θα 
µπορούν να εφαρµοσθούν.  Τη θέση αυτή πήρε το ∆ικαστήριο κατά πλειοψηφία.  Πρβλ.  και την 
άποψη της µειοψηφίας στο θέµα αυτό, ό.π., σελ.  731.  
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άνιση κατάσταση, οι διακρίσεις δε αυτές µπορούν να εξαλειφθούν ή να 
µειωθούν µόνο µε την λήψη θετικών υπέρ της γυναίκας µέτρων, 
πρόσφορων και αναγκαίων, για ορισµένο χρονικό διάστηµα, µέχρις ότου 
εγκαθιδρυθεί µια πραγµατική ισότητα ανδρών και γυναικών»30. 
 
 Εκτίµησε όµως ότι το επίδικο µέτρο δεν πληρούσε την 
ουσιαστική αυτή προϋπόθεση του άρθρου 116 παρ.  2 Σ 1975, όπως η 
διάταξη ερµηνεύτηκε από την ίδια την απόφαση για τη συγκεκριµένη 
περίπτωση, διότι δε διαπιστώθηκε βάσει στοιχείων «ότι η µικρή ή 
µηδαµινή συµµετοχή γυναικών στα υπηρεσιακά συµβούλια, αν πράγµατi 
υπήρχε, οφειλόταν σε διακρίσεις σε βάρος τους λόγω φύλου και όχι σε 
άλλους λόγους, όπως π.χ. στην έλλειψη γυναικών µε τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα»31 ούτε κάτι τέτοιο ήταν γνωστό βάσει των 
διδαγµάτων της κοινής πείρας. 
 

Η ρύθµιση του άρθρου 29 Ν.  2085/1992 κρίθηκε από το ΣΤ’ 
Τµήµα ως αντισυνταγµατική, επειδή εισήγαγε αδικαιολόγητη, µη 
καλυπτόµενη δηλαδή από το άρθρο 116 παρ.  2 Σ 1975, απόκλιση από 
την συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της ισότητας των φύλων του 
άρθρου 4 παρ.  2 Σ. 
 
 Για πρώτη φορά το Σ.τ.Ε. πήρε θέση ως προς τη 
συνταγµατικότητα ενός θετικού µέτρου που αποσκοπούσε στην 
αποκατάσταση της πραγµατικά ισόρροπης συµµετοχής γυναικών και 
ανδρών στα κέντρα λήψης αποφάσεων και έκρινε ότι τέτοιου είδους 
µέτρα µπορούν να είναι υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 116 παρ.  2 Σ 
1975 συνταγµατικά.  Εξαιτίας της µείζονος σηµασίας της η υπόθεση 
παραπέµφθηκε στην Ολοµέλεια του Σ.τ.Ε.. 
 
Η υπ’ αριθµόν 1933/1998 απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της 
Επικρατείας. 
 
 Η απόφαση που εξέδωσε για την υπόθεση η Ολοµέλεια θεωρείται 
πραγµατική στροφή στη µέχρι τότε νοµολογία του Σ.τ.Ε.32.  Ανατρέπει 
την ερµηνευτική προσέγγιση του Τµήµατος και τοποθετείται σε 
διαφορετική θέση απέναντι στο ζήτηµα αυτό.   

                                                 
30 Βλ.  Σ.τ.Ε. 6275/1995 ∆ιοικ∆ικ 1996, σελ.  387-388. 
31 Βλ.  Σ.τ.Ε. 6275/1995, ό. π. (υπ’αριθµόν 9 υποσηµείωση), σελ.   
32 Βλ.  ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Α., Η ιστορική στροφή του Συµβουλίου της 
Επικρατείας προς πραγµατική ισότητα.  Σχόλιο στις αποφάσεις ΟλΣΕ 1933/1998 και 1917/1998, ΤοΣ 
1998, σελ.  787 επ., ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γ., ∆τΑ Νο 1/1999, Σκέψεις για την αρχή της ισότητας των φύλων, 
σελ.  22 επ., ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ.  Μ., Η συνταγµατική προβληµατική της λήψης θετικών µέτρων για την 
αποκατάσταση της πραγµατικής ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών.  Με αφορµή την ΟλΣΕ 
1933/1998, ΤοΣ 1999, σελ.  269 επ. 
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Το ∆ικαστήριο, προβαίνοντας σε συνδυασµένη εφαρµογή και 

ερµηνεία των διατάξεων 4 παρ.  1 και 4 παρ.  2 Σ, δέχεται ότι «κατά την 
έννοια των διατάξεων αυτών, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι σε 
βάρος µιας κατηγορίας προσώπων έχουν αναµφισβήτητα δηµιουργηθεί 
στην πράξη λόγω κοινωνικών προκαταλήψεων τέτοιες διακρίσεις ώστε η 
απαρέγκλιτη εφαρµογή της αρχής της ισότητας να καταλήγει σε µια κατ' 
επίφαση µόνο ισότητα ενώ ουσιαστικά παγιώνει και διαιωνίζει µιαν 
υφιστάµενη άνιση κατάσταση, είναι εντός του πνεύµατος της 
συνταγµατικής αρχής της ισότητας η λήψη από µέρους του νοµοθέτη, 
κοινού ή κανονιστικού, των αντίστοιχων θετικών υπέρ της κατηγορίας 
αυτής µέτρων, όπου είναι πρόσφορα και αναγκαία, για ορισµένο χρονικό 
διάστηµα, ώστε να µειωθούν οι υπάρχουσες ανισότητες µέχρις ότου 
εγκαθιδρυθεί µια πραγµατική ισότητα»33.  Αξίζει να δώσουµε προσοχή 
στα εξής σηµεία: 
 

Πρώτον, η Ολοµέλεια του Σ.τ.Ε., επικαλούµενη παράλληλα τις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 Σ και κάνοντας λόγο για «µία 
κατηγορία προσώπων», αναφέρεται γενικά στις διακρίσεις εις βάρος 
ορισµένων κατηγοριών Ελλήνων πολιτών (µειονότητες θρησκευτικού, 
γλωσσικού, φυλετικού ή άλλου χαρακτήρα) και όχι µόνο σε εκείνες που 
αφορούν το γυναικείο φύλο. 

 
∆ιευρύνει εποµένως το πεδίο προστασίας της γενικής αρχής της 

ισότητας πέρα από την απαγόρευση των διακρίσεων 
(Diskriminierungsverbot) και την παροχή ίσων ευκαιριών 
(Chancengleichheit) και στην αποκατάσταση µιας πραγµατικής ισότητας 
ως προς το αποτέλεσµα (Ergebnisgleichheit), που θα έχει τη µορφή της 
ενίσχυσης συγκεκριµένων οµάδων Ελλήνων πολιτών 
(Gruppenförderung) αντικειµενικά παραγκωνισµένων34.35 
  

∆εύτερον, η απόφαση αναγνωρίζει ότι η ύπαρξη δυσµενών 
διακρίσεων και ανισοτήτων σε βάρος µιας κατηγορίας πολιτών οφείλεται 
όχι µόνο στην έλλειψη παροχής ίσων ευκαιριών αλλά και σε κοινωνικές 

                                                 
33 Βλ.  Ολ. Σ.τ.Ε. 1933/1998, ΤοΣ 1998, σελ.  792. 
34 Βλ. ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ.  Μ., Η συνταγµατική προβληµατική της λήψης θετικών µέτρων για την 
αποκατάσταση της πραγµατικής ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών.  Με αφορµή την ΟλΣΕ 
1933/1998, ΤοΣ 1999, σελ.  276-277. 
35 Πάντως, για να είµαστε προσεκτικοί, θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να συνδέεται η αρχή της 
ισότητας µε τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ.  2, 16 παρ.  4 και 22 παρ.  1 εδ.  α΄ Σ.  Επίσης θα πρέπει 
να τονιστεί ότι η λήψη θετικών µέτρων που έχουν σκοπό την προστασία των µειονεκτούντων ατόµων 
του άρθρου 21 παρ.  2 Σ (πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι κ.λ.π.) βρίσκει τη δικαιολόγησή της 
κατευθελιαν στη διάταξη αυτή χωρίς να χρειάζεται να ανατρέξουµε στην αρχή της ισότητας.  Πρβλ.  
και ∆ΑΓΤΟΓΛΟΥ Π.  ∆., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, Ατοµικά δικαιώµατα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1991, αρ. 
περ. 1346. 
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προκαταλήψεις και στερεότυπες ιδέες, που έχουν καθιερωθεί στην κοινή 
συνείδηση της κοινωνίας ως φυσιολογικές, και οι οποίες αναπαράγουν 
µια υφιστάµενη άνιση κατάσταση. 

 
Τρίτον, η απόφαση καθιστά σαφές ότι «είναι εντός του πνεύµατος 

της συνταγµατικής αρχής της ισότητας η λήψη από µέρους του νοµοθέτη, 
κοινού ή κανονιστικού, των αντίστοιχων θετικών υπέρ της κατηγορίας 
αυτής µέτρων» για την καταπολέµηση των προκαταλήψεων και την 
προώθηση της πραγµατικής ισότητας ανδρών και γυναικών. 

 
Υπό αυτή την έννοια σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι δεν αναζητεί  

τη δικαιολόγηση τέτοιων µέτρων στο άρθρο 116 παρ.  2 Σ 1975, το οποίο 
δικαιολογεί, µε την τήρηση των προϋποθέσεων που ορίζει, «αποκλίσεις» 
από την αρχή του άρθρου 4 παρ.  2 Σ, µπορεί να υποστηριχθεί ότι το 
Σ.τ.Ε. δεν αντιµετωπίζει πλέον τα θετικά µέτρα ως «αποκλίσεις» από την 
αρχή της ισότητας των φύλων αλλά ως περιεχόµενα σε αυτή. 

 
Αντίθετα η κατάσταση της πραγµατικής ανισότητας, που οφείλεται 

στην de facto µειονεκτική θέση των γυναικών στην κοινωνία, όπου αυτή 
υπάρχει, ή σε κοινωνικά αναγνωρισµένες προκαταλήψεις και στερεότυπα 
για έναν εκ φύσεως ρόλο της γυναίκας, για µια βιολογικά 
προσδιορισµένη δυνατότητα συµµετοχής της σε πολλά επίπεδα της 
κοινωνικής ζωής, από τα πλέον ιδιωτικά µέχρι τα πλέον δηµόσια, και την 
οποία καλούνται τα θετικά µέτρα να αλλάξουν, βρίσκεται εκτός του 
πνεύµατος του Συντάγµατος. 

 
Ωστόσο, ναι µεν η λήψη θετικών µέτρων βρίσκεται εντός του 

πνεύµατος της αρχής της ισότητας των φύλων αλλά δεν επιβάλλεται από 
το πνεύµα ή το σκοπό της, έστω και στο πλαίσιο µιας ευρείας ελευθερίας 
του νοµοθέτη για τη λήψη αποφάσεων (Entscheidungsfreiheit) ως προς 
την επιλογή του ορθού µέσου36.  Χρειάζεται λοιπόν να εξεταστεί 
περαιτέρω αν υπάρχει καθήκον για το Κράτος -και δη το νοµοθέτη- να 
προστατεύσει µε θετικά µέτρα την πραγµατική ισότητα. 

 
Από τη συνδυασµένη εφαρµογή και ερµηνεία των άρθρων 4 παρ. 2 

και 25 παρ.  1 και 2 Σ προκύπτει απ’ευθείας εκ διατάξεων του 
Συντάγµατος ένα καθήκον προστασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου 
ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου µε αποδέκτη όλα τα 
κρατικά όργανα όλων των λειτουργιών37 –συµπεριλαµβανοµένου 

                                                 
36 Βλ.  ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ.  Μ., όπ. παρ., (υπ’αριθµόν 8 υποσηµείωση), σελ.  288 επ. 
37 Βλ.  ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ Α., Το υποκείµενο των συνταγµατικών διακιωµάτων κατά το άρθρο 25 παρ.  1 
Σ, Αθήνα-Κοµοτηνή 1981, σελ.  13 επ. και 20 επ., ∆ΑΓΤΟΓΛΟΥ Π.  ∆., Συνταγµατικό ∆ίκαιο, 
Ατοµικά ∆ικαιώµατα, Αθήνα-Κοµοτηνή 1991, αρ. περ. 186-187. 
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ασφαλώς και του νοµοθέτη, το οποίο ενεργοποιείται, όταν η άσκηση του 
δικαιώµατος παρενοχλείται ή τίθεται σε διακινδύνευση. 
 
 Στην περίπτωση που µας απασχολεί η αρχή της ισότητας των 
γυναικών µε τους άνδρες υπονοµεύεται ή εφαρµόζεται χωρίς 
ικανοποιητικό αποτέλεσµα, όταν κατεστηµένες αντιλήψεις και 
κοινωνικές συµπεριφορές εµποδίζουν ή παρενοχλούν τις γυναίκες στην 
προσπάθειά τους να αντιπροσωπευθούν ανάλογα µε τα προσόντα και τις 
επιθυµίες τους σε διευθυντικές θέσεις επαγγελµατικών, κοινωνικών και 
πολιτικών φορέων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. 
 
 Κατ’ αυτόν τον τρόπο ιδρύεται από το άρθρο 4 παρ.  2 σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 25 παρ. 1 και 2 Σ ένα καθήκον του Κράτους –και 
δη του νοµοθέτη- να προστατεύσει θετικά το απειλούµενο ή 
παρενοχλούµενο δικαίωµα µε µέτρα τα οποία εκείνος κρίνει κατάλληλα 
και τα οποία βέβαια δε θα πρέπει να βρίσκονται σε αντίθεση µε άλλες 
διατάξεις του Συντάγµατος. 
 

Τέταρτον, η λήψη των ενισχυτικών ή διορθωτικών αυτών µέτρων 
αποσυνδέεται από το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 116 παρ.  2 Σ 1975, 
το οποίο, σε αντίθεση µε την παραπεµπτική απόφαση του ΣΤ΄ Τµήµατος 
του Σ.τ.Ε., ούτε καν αναφέρεται38, και η συνταγµατική θεµελίωσή τους 
εντοπίζεται στο ίδιο το περιεχόµενο του άρθρου 4 παρ.  2 Σ, το οποίο 
σηµαίνει ότι δε χρειάζεται πλέον να αφορούν βιολογικούς ή κοινωνικούς 
«αποχρώντες» λόγους. 

 
Το ∆ικαστήριο δεν εξειδίκευσε στην απόφασή του, σε αντίθεση µε 

το ΣΤ΄ Τµήµα, φαινόµενα που να συνιστούν διάκριση εις βάρος των 
γυναικών σε έναν τοµέα ή κλάδο αλλά, αντίθετα, άφησε στο νοµοθέτη 
ευρεία αρµοδιότητα39 να εκτιµήσει εκείνος πότε συντρέχει µια τέτοια 
περίπτωση και να ενεργήσει ανάλογα. 
 

Τόνισε όµως ότι θα πρέπει τα µέτρα αυτά να είναι πρόσφορα και 
αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού και προσωρινά 
µέχρις ότου επιτευχθούν οι αντικειµενικοί σκοποί στο θέµα της ισότητας 
ευκαιριών και µεταχειρίσεως. 
 

                                                 
38 Είδαµε στην ανάπτυξη της σχετικής ενότητας ότι η συνδυασµένη ερµηνεία και εφαρµογή των 
άρθρων 4 παρ.  2 και 116 παρ.  2 Σ 1975 αποτελούσε τη βάση για τη συνταγµατική δικαιολόγηση των 
αποκλίσεων από την αρχή της ισότητας των φύλων. 
39 Η ευρεία αυτή ευχέρεια του νοµοθέτη βρίσκεται εντός ορίων, η τήρηση των οποίων υπόκειται στο 
δικαστικό έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων κατ’άρθρο 93 παρ.  4 Σ. 
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 Προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η συνταγµατικότητα των θετικών 
µέτρων δεν είναι πλέον το άρθρο 116 παρ.  2 Σ 1975 αλλά η αρχή της 
αναλογικότητας. 
 

Η προϋπόθεση που θέτει το ∆ικαστήριο, έτσι όπως διατυπώνεται, 
θυµίζει την αρχή της αναλογικότητας υπό ευρεία έννοια40, σύµφωνα µε 
την οποία απαιτείται να υπάρχει ένας θεµιτός σκοπός τον οποίο καλείται 
να υπηρετήσει η λήψη του εκάστοτε µέτρου, να είναι το µέτρο αυτό 
κατάλληλο και αναγκαίο για την επίτευξη του συγκεκριµένου σκοπού, ο 
δε σκοπός και το µέτρο καθώς και η ζηµία που ενδεχοµένως επέλθει για 
κάποιον να βρίσκονται σε αναλογική µεταξύ τους σχέση. 

 
∆εδοµένου ότι τα θετικά µέτρα ενδεχοµένως να συνίστανται σε µια 

κατά προτίµηση µεταχείριση των γυναικών και µολονότι η απόφαση δε 
φαίνεται να συνδέει την υιοθέτησή τους µε αρνητικές συνέπειες, δεν 
µπορούµε να αποκλείσουµε την περίπτωση να υπάρξουν παρενέργειες 
κατά την εφαρµογή τους. 

 
Η αρχή της αναλογικότητας µπορεί να λειτουργήσει σαν ένα όριο 

για τα πολιτειακά όργανα κατά την άσκηση της αρµοδιότητάς τους να 
προβούν στη λήψη διορθωτικών µέτρων για την άρση πραγµατικών 
ανισοτήτων, να τα δεσµεύσει δηλαδή να υιοθετήσουν τις καταλληλότερες 
ρυθµίσεις και να τις εφαρµόσουν µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο, 
(θετική λειτουργία της αρχής της αναλογικότητας) αλλά και σαν κριτήριο 
του επιτρεπτού τους (αρνητική λειτουργία της αρχής της 
αναλογικότητας). 

 
Αν ένα µέτρο αποδεικνύεται ακατάλληλο, ανεπαρκές, υπέρµετρα 

επαχθές ή αναποτελεσµατικό, θα πρέπει να κριθεί ότι ανταιβαίνει στην 
αρχή της αναλογικότητας και κατ’ επέκταση στην αρχή της ισότητας του 
άρθρου 4 παρ.  2 Σ. 

 
Κάτι τέτοιο συµβαίνει λ.χ. εκεί όπου πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, όπως στην περίπτωση 
των πειθαρχικών συµβουλίων µε την οποία ασχολήθηκε η εδώ 
εξεταζόµενη απόφαση. 

 
Η διορθωτική ενίσχυση των γυναικών εις βάρος των ανδρών σε 

µια ορισµένη κατηγορία, λαµβανοµένων υπόψη των τυπικών και 
ουσιαστικών προσόντων τους (leistungwbezogene Quoten), ενεργεί 
σαφώς λιγότερο επαχθώς για τους άνδρες και εποµένως περισσότερο 

                                                 
40 Βλ.  ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ.  Μ., όπ. παρ., (υπ’αριθµόν 8 υποσηµείωση), σελ.  278 
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σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας απ’ό,τι η ενίσχυση των 
γυναικών αδιακρίτως, χωρίς ή µε δευτερεύοντα συνυπολογισµό, των 
προσόντων τους (starre Quoten). 

 
Επίσης, µια ποσοστιαία ενίσχυση των γυναικών κατά 50% των 

εισερχοµένων ή επιλεγοµένων ή διοριζοµένων µόνο ως διορθωτικό µέτρο 
χωρίς την συνύπαρξη άλλων λόγων (λ.χ. φύση του επαγγέλµατος) µπορεί 
να επιφέρει αρνητικές συνέπειες στους άρρενες υποψηφίους ως προς την 
επαγγελµατική τους ελευθερία δυσανάλογες µε την επίτευξη του 
επιδιωκόµενου σκοπού της εξάλειψης των πραγµατικών ανισοτήτων εις 
βάρος των γυναικών.  Θα πρέπει εποµένως να θεωρηθεί αντίθετη µε την 
αρχή της αναλογικότητας (µια ποσόστωση της τάξης του 20-30% θα 
µπορούσε να θεωρηθεί περισσότερο σύµφωνη µε την αρχή της 
αναλογικότητας) και κατά συνέπεια µε την αρχή του άρθρου 4 παρ.  2 Σ. 
 

Οµοίως, αν λ.χ. υποθετικά ο νοµοθέτης πριν από είκοσι χρόνια είχε 
προβεί σε µια ρύθµιση που προέβλεπε ότι στο ∆ικαστικό Σώµα θα 
εισάγονται κατ’ έτος τουλάχιστον 30% υποψήφιοι γυναικείου φύλου, το 
µέτρο αυτό θα έπρεπε σήµερα να αρθεί ως µη συνάδον πλέον µε την 
αρχή της ισότητας, εφόσον στη σηµερινή εποχή σχεδόν η πλειοψηφία 
των νέων δικαστών είναι γυναίκες.   

 
Συνεπώς αν για κάποιο λόγο υποθετικά στις εξετάσεις για την 

είσοδο στο ∆ικαστικό Σώµα του 2003 εισέρχονταν λιγότερο από 30% 
γυναίκες , η πλήρωση του υπολοίπου ποσοστού µε γυναίκες για να 
καλυφθεί η προβλεπόµενη ποσόστωση θα αντέβαινε στην αρχή της 
ισότητας, µιας και οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών οι οποίες ήθελαν 
να γίνουν δικαστές, που οφείλονταν σε κοινωνικές προκαταλήψεις, έχουν 
πλέον από τα πράγµατα εκλείψει.  

 
Θα έπρεπε λοιπόν να τεκµαρθεί ότι η κάτω του 30% επιτυχία των 

γυναικών είναι περιστασιακή και δεν οφείλεται σε προ εικοσαετίας 
υπάρξασες προκαταλήψεις εις βάρος των γυναικών. 

 
Αυτό θα πρέπει να γίνει δεκτό και στην αντίστροφη περίπτωση, 

όταν δηλαδή ο νόµος προβλέπει την ποσόστωση των γυναικών όχι σε ένα 
minimum αλλά σε ένα maximum επίπεδο, π.χ. µέχρι και 20% σε ένα 
συγκεκριµένο τοµέα. 

 
Αν η ουσιαστική ισότητα σε αυτόν τον τοµέα έχει επιτευχθεί και ο 

αριθµός των γυναικών που πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 
για την εισαγωγή τους ξεπερνά το ποσοστό αυτό, θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι η ποσόστωση αντιστρατεύεται την αρχή της ισότητας των φύλων, 
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εφαρµόζεται εις βάρος των γυναικών και κατά συνέπεια θα πρέπει να 
θεωρηθεί αντισυνταγµατική41.42 

 
 Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η υιοθέτηση ειδικών προσκαίρων 

µέτρων που αποσκοπούν στην επίσπευση της εγκαθιδρύσεως µιας 
πραγµατικής ισότητας µεταξύ των ανδρών και των γυναικών δεν πρέπει 
µε κανένα τρόπο να έχει σαν συνέπεια την διατήρηση κανόνων άνισων ή 
ξεχωριστών για τα δύο φύλα. 

 
Τα θετικά µέτρα, ως µέτρα εξισορροπητικά, πρέπει κατά το 

περιεχόµενο και την έκτασή τους να ανταποκρίνονται στην αρχή της 
αναλογικότητας, να είναι δηλαδή πρόσφορα και αναγκαία, όπως επίσης 
να προβλέπονται για ορισµένο χρονικό διάστηµα, ώστε να καταργηθούν 
µόλις επιτευχθούν οι αντικειµενικοί σκοποί στο θέµα της ισότητας 
ευκαιριών και µεταχειρίσεως. 

 
Με τις προϋποθέσεις αυτές, οι ποσοστώσεις ως στόχος, δηλαδή 

χωρίς παραγκωνισµό καταλληλότερων για τη συγκεκριµένη θέση 
προσώπων του άλλου φύλου, εώς ότου επιτευχθεί ισόρροπη 
εκπροσώπηση του υποντιπροσωπευόµενου φύλου σε ορισµένο τοµέα ή 
επιχείρηση ή σε ορισµένες θέσεις εργασίας ή συγκεκριµένο ιεραρχικό 
επίπεδο, είναι θεµιτές.  Αντίθετα, οι ποσοστώσεις ως µέσο το οποίο 
οδηγεί σε παράλειψη επιλογής καταλληλότερων προσώπων δεν είναι 
θεµιτές. 

 
Σκοπός ή αποτέλεσµα των θετικών µέτρων δεν πρέπει να είναι η 

ανατροπή της αξιοκρατικής αρχής. 
 
 Η Ολοµέλεια του Σ.τ.Ε. έκρινε ότι η επίµαχη διάταξη «εισήχθη 
στην Βουλή προς ψήφιση ως τροπολογία βουλευτών, κατά την 
αιτιολογική έκθεση της οποίας η ρύθµιση οφείλεται στην παρατήρηση 
ότι στα υπηρεσιακά συµβούλια η συµµετοχή γυναικών είναι από πολύ 
µικρή µέχρις ανύπαρκτη µε αποτέλεσµα µια κατάφωρη αδικία σε βάρος 
τους, κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ. 2 και 116 παρ. 2 του 
Συντάγµατος. 
 
Με τον τρόπο αυτό ο νοµοθέτης απέδωσε, προφανώς, την 
υποαντιπροσώπευση γυναικών στα υπηρεσιακά συµβούλια στον λόγω 
φύλου κοινωνικό παραγκωνισµό τους.   

                                                 
41 Πρβλ. σε παρεµφερείς υποθέσεις ΑΠ 79/1993, ΝοΒ 1994, σελ.  58 επ. καθώς και Ολ. Σ.τ.Ε. 
5646/1996, 1917/1998 
42 Βλ.  για όλα τα παραπάνω παραδείγµατα ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ.  Μ., όπ. παρ., (υπ’αριθµόν 8 
υποσηµείωση), σελ.  277-279 και 283-285.  
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Συνεπώς, η ρύθµιση που εισήγαγε η πιο πάνω διάταξη, δηλ. η 
υποχρεωτική συµµετοχή µιας τουλάχιστον γυναίκας στα υπηρεσιακά 
συµβούλια εφόσον έχει τα νόµιµα προσόντα, υπαγορευθείσα από την 
ανάγκη να ληφθούν υπέρ των γυναικών, σύµφωνα µε την προηγούµενη 
σκέψη, θετικά µέτρα διορθωτικά µιας υφισταµένης στην πράξη άνισης, 
σε βάρος τους, καταστάσεως, δεν ήταν αντίθετη αλλά τουναντίον 
εναρµονιζόταν προς το άρθρο 4 του Συντάγµατος»43. 
 

Αυτό ήταν το σκεπτικό που ακολούθησε η πλειοψηφία της 
σύνθεσης του δικαστηρίου.  ∆ιατυπώθηκε όµως και άλλη άποψη από 
τους Συµβούλους Φ.  Κατζούρο, ∆.  Κωστόπουλο, Κ.  Μενουδάκο και Π.  
Πικραµµένο, τη γνώµη των οποίων υποστήριξε και η Πάρεδρος Μ.  
Καραµανώφ. 

 
«Κατά τη γνώµη της µειοψηφίας, το άρθρο 4 του Συντάγµατος, 

επιβάλλοντας την απαρέγκλιτη και χωρίς εξαιρέσεις αρχή της ισότητας, 
δεν ανέχεται την λήψη θετικών µέτρων που εισάγουν ευθέως ευνοϊκή 
µεταχείριση υπέρ ορισµένης κατηγορίας προσώπων, έστω και αν σε 
βάρος τους είχαν δηµιουργηθεί στην πράξη διακρίσεις»44. 
 

Η θέση της µειοψηφίας δεν είναι ορθή, από τη στιγµή που δεν 
υπάρχει ερµηνευτικός κανόνας ο οποίος να επιβάλλει «την απαρέγκλιτη 
και χωρίς εξαιρέσεις αρχή της ισότητας». 

 
∆εν υπάρχει επίσης ερµηνευτικός κανόνας µε βάση τον οποίο να 

συνάγεται νόηµα θεµελιώδους αρχής του Συντάγµατος συµβιβαζόµενο µε 
την ανοχή να εφαρµόζεται η αρχή της ισότητας ανυποχώρητα µπροστά 
σε δεδοµένες αδικίες και ανισότητες ούτως ώστε αυτές όχι µόνο να 
συντηρούνται αλλά και να αναπαράγονται.45 

 
Μολονότι η υπ’ αριθµόν 1933/1998 απόφαση της Ολοµέλειας του 

Σ.τ.Ε. δεν απαντά σε κάποια κρίσιµα ζητήµατα, όπως η διάκριση και το 
επιτρεπτό των ποσοστώσεων ανάλογα µε τη µορφή τους, το πεδίο 
έντασης µεταξύ της αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων 
(Diskriminierungsverbot) και της αρχής της ενίσχυσης και επίτευξης της 
ουσιαστικής ισότητας συγκεκριµένων οµάδων πολιτών 
(Gruppenförderung), οι οποίες σύµφωνα µε την ίδια απόφαση 
ενυπάρχουν στο πεδίο προστασίας των διατάξεων 4 παρ.  1 και 2 Σ, και 

                                                 
43 Βλ.  Ολ. Σ.τ.Ε. 1933/1998, ΤοΣ 1998, σελ 
44 Βλ.  Ολ. Σ.τ.Ε. 1933/1998, ΤοΣ 1998, σελ.   
45 Βλ.  κριτική στην τοποθέτηση της µειοψηφίας σε ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Γ., ∆τΑ Νο 1/1999, Σκέψεις για την 
αρχή της ισότητας των φύλων, σελ 
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το κατά πόσο το Σύνταγµα επιβάλλει τελικά τη λήψη θετικών µέτρων ή 
απλώς την επιτρέπει, εντούτοις θα πρέπει να εκτιµηθεί σε γενικές 
γραµµές θετικά. 

 
Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι το ∆ικαστήριο για να τεκµηριώσει 

τις σκέψεις του για το επιτρεπτό της λήψης θετικών µέτρων ανέτρεξε και 
στην Οδηγία 76/207 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης "περί 
εφαρµογής της ίσης µεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά 
την πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελµατική εκπαίδευση και 
προώθηση και τις συνθήκες εργασίας", -η οποία εφαρµόζεται όχι µόνο 
στον ιδιωτικό, αλλά και στον δηµόσιο τοµέα (∆ικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 21.5.1985, υποθ. 248/83, Επιτροπή κατά 
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας), καθώς και στη σύµβαση 
των Ηνωµένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων 
κατά των γυναικών που κυρώθηκε µε τον Ν.1342/1983 (ΦΕΚ 39). 

 
Οπωσδήποτε δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι το Σ.τ.Ε. µε την 

έκθεση της σκέψης του αυτής προβαίνει σε σύµφωνη µε το κοινοτικό ή 
∆ιεθνές ∆ίκαιο ερµηνεία του άρθρου 4 παρ.  2 Σ στην κρινόµενη 
υπόθεση, διότι αφενός µεν η υπόθεση αυτή δεν ενέπιπτε στο πεδίο 
εφαρµογής της κοινοτικής οδηγίας, αφετέρου δε η διεθνής σύµβαση, στο 
πεδίο εφαρµογής της οποίας µπορεί να εµπίπτει η κρινόµενη υπόθεση 
έχει, βάσει του άρθρου 28 παρ.  1 Σ, ιεραρχικά κατώτερη θέση έναντι του 
Συντάγµατος. 

 
Συνεπώς από πλευράς εσωτερικής έννοµης τάξης και του άρθρου 

28 παρ.  1 Σ δεν επιβάλλεται να ερµηνευθεί το άρθρο 4 απρ.  2 Σ 
σύµφωνα µε τη διεθνή σύµβαση.  Από την άλλη όµως δεν απαγορεύεται. 

 
Κατ’αυτόν τον τρόπο προβαίνει το Σ.τ.Ε. σε µια φιλική προς το 

∆ιεθνές ∆ίκαιο και δη τη συγκεκριµένη συνθήκη ερµηνεία του άρθρου 4 
παρ.  2 Σ µε την έννοια ότι χρησιµοποιεί τη συνθήκη, η υπογραφή και 
κύρωση της οποίας από την Ελλάδα εκφράζει την ανάληψη διεθνών 
υποχρεώσεων εκ µέρους της χώρας µας, ως ερµηνευτικό (βοηθητικό) 
εργαλείο για τον καθορισµό του πεδίου προστασίας του δικαιώµατος που 
κατοχυρώνει η αρχή της ισότητας, από τη στιγµή που οι άλλες διατάξεις 
του Συντάγµατός µας δεν το απαγορεύουν46.   

 
Τα ζητήµατα που πραγµατεύτηκε η απόφαση προκάλεσαν πολύ 

γρήγορα το ενδιαφέρον της νοµικής επιστήµης, τους πολιτικούς και 

                                                 
46 Βλ.  ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ.  Μ., όπ. παρ., (υπ’αριθµόν 8 υποσηµείωση), σελ.  287-288. 
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κοινωνικούς φορείς, τη νοµολογία ακόµη και τον αναθεωρητικό 
νοµοθέτη. 

 
 

Κεφάλαιο 4. 
 
Το άρθρο 116 παρ.  2 Σ 2001 –η «συνταγµατοποίηση»47 µιας 
νοµολογιακής εξέλιξης. 
 
 Η αναθεώρηση του άρθρου αυτού δεν προβλεπόταν στο σχέδιο 
αναθεώρησης κανενός κόµµατος στη Βουλή του 1996, η οποία κατά το 
άρθρο 110 παρ.  2 Σ κίνησε τη διαδικασία, αλλά περιελήφθη ως 
τροπολογία, µε ηµεροµηνία 12.02.1998, 58 βουλευτών όλων των 
κοµµάτων πλην του Κ.Κ.Ε..   
 

Η κατατεθείσα στη Βουλή πρόταση τροποποίησης των 58 
βουλευτών είχε ως εξής: 

 
«Όταν το 1975 θεσµοθετήθηκε στα άρθρο 4 παρ.  2 του 

Συντάγµατος η ισότητα ων φύλων, ορίσθηκε ταυτόχρονα στο άρθρο 116 
αφενός µεν µεταβατική περίοδος προσαρµογής της νοµοθεσίας µέχρι 
31.12.1982 (παρ.  1) και αφετέρου περιελήφθη στην παρ.  2 διάταξη µε 
την οποία επετράπησαν «αποκλίσεις» από την αρχή της ισότητας «για 
σοβαρούς λόγους στις περιπτώσεις που ορίζει ειδικά ο νόµος». 
 
Οι αποκλίσεις αυτές υποτίθεται ότι επετράπησαν για να λειτουργήσουν 
υπέρ των γυναικών, στην πραγµατικότητα όµως λειτούργησαν συχνά εις 
βάρος τους παρά τις περιοριστικές παρεµβάσεις των δικαστηρίων. 
 
Σε κάθε περίπτωση σήµερα, µε δεδοµένη την κατοχύρωση της ισότητας 
βάσει του Συντάγµατος και της νοµοθεσίας και µε δεδοµένες τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από ∆ιεθνείς Συµβάσεις (Ο.Η.Ε., 
Συµβουλίου της Ευρώπης, Ε.Ε.), δεν είναι νοητή η παραδοχή των 
«αποκλίσεων» από την αρχή της ισότητας, αλλά αντίθετα επιβάλλεται η 
λήψη θετκών µέτρων για την προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων. 
 
 Για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται η αναθεώρηση του άρθρου 
116 παρ.  2 ώστε απαλειφοµένων των «αποκλίσεων» να προβλεφθεί µόνο 

                                                 
47 Βλ.  ΠΑΡΑΡΑΣ Π.  Ι., Σύνταγµα και Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, εκδ.  Αντ.  
Ν.  Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή 2001, σελ.  361.  Κατά τον συγγραφέα ο όρος σηµαίνει ότι ορισµένοι 
κανόνες ή έννοιες αναβαθµίζονται και εντάσσονται µέσα στο τυπικό Σύνταγµα για να αποκτήσουν 
µείζονα τυπική ισχύ, περιορίζοντας, έτσι, για τα θέµατα αυτά τις όποιες πρωτοβουλίες του κοινού 
νοµοθέτη. 
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η δυνατότητα λήψης παροδικών θετικών µέτρων στην έκταση που είναι 
αναγκαία για την πραγµατική εφαρµογή της αρχής της ισότητας». 
 
  Στη Ζ΄ Αναθεωρητική Βουλή η διάταξη ψηφίστηκε οµόφωνα από 
την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγµατος µε την ακόλουθη 
διατύπωση: 
 
 «∆εν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών µέτρων για 
την προώθηση της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών.  Το Κράτος 
µεριµνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως 
σε βάρος των γυναικών»48.  

 
Η παλαιά διάταξη αντικαταστάθηκε πλήρως και απέκτησε εντελώς 

καινούργιο περιεχόµενο.  Από τη νέα διατύπωση ξεκαθαρίζεται: 
 

1. ότι το Σύνταγµα δεν ανέχεται πλέον καµια απόκλιση από την αρχή 
της ισότητας των φύλων του άρθρου 4 παρ.  2 Σ.  Ο κανόνας της 
αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φύλου είναι πια 
ανεξαίρετος.  Αποκλίσεις δε δικαιολογούνται ούτε υπό τις 
προϋποθέσεις της παλαιάς διάταξης του άρθρου 116 παρ.  2 Σ 
197549. 

 
2. ότι τα µέτρα που αποσκοπούν στην εµπέδωση της πραγµατικής 

ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών δεν αποτελούν διάκριση 
λόγω φύλου, η λήψη τους δεν αντιβαίνει στην αρχή που 
κατοχυρώνεται από το άρθρο 4 παρ.  2 Σ και είναι κατ’αρχήν 
συνταγµατικά δικαιολογηµένη από µόνη τη διάταξη του νέου 
άρθρου 116 παρ.  2 Σ 2001. 

 
Εκτονώθηκε έτσι το πεδίο έντασης που είχε στο παρελθόν 

δηµιουργηθεί µεταξύ της απαγόρευσης των διακρίσεων µε βάση το φύλο 
και της αναγκαιότητας για τη λήψη θετικών µέτρων που θα προωθούν 
την πραγµατική ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών υπέρ των 
δεύτερων: 

 

                                                 
48 Βλ.  Έκθεση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγµατος, Ζ΄ Αναθεωρητική Βουλή των 
Ελλήνων, Περίοδος Ι-ΣύνοδοςΑ΄, Αθήνα 2000, σελ.  196. 
49 Η αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή ο αναθεωρητικός νοµοθέτης δεν ήθελε να απαγορεύσει παντελώς τις 
διακρίσεις, δε συµβιβάζεται µε τη συστηµατική ερµηνεία του άρθρου 116 παρ.  2 Σ 2001.  Εάν ήθελε 
να δώσει τη δυνατότητα να υπάρξουν εξαιρέσεις, δε θα αντικαθιστούσε πλήρως τη διάταξη της παρ.  2 
µε καινούργια, εντελώς διαφορετικού περιεχοµένου αλλά ή θα προσέθετε το καινούργιο κείµενο σαν 
συνέχεια του παλαιού ή θα έκανε αντίστοιχη προσθήκη στο άρθρο 4 παρ.  2 Σ.  Βλ.   ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ.  
Μ., όπ. παρ., (υπ’αριθµόν 3 υποσηµείωση), σελ.  496. 
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το άρθρο 116 παρ.  2 Σ 2001 δε συγκρούεται κατά την εφαρµογή του  µε το 
άρθρο 4 παρ.  2 Σ αλλά το συµπληρώνει. 

 
Το ζήτηµα όµως δεν λύνεται τόσο απλά.  Είναι ανάγκη να 

διερευνηθεί ο χαρακτήρας και η µορφή των θετικών µέτρων και πρέπει 
να γίνει σαφές ότι δεν µπορούν να κριθούν όλα τα µέτρα κατά τον ίδιο 
τρόπο ούτε η συνταγµατική θεµελίωσή τους εξαντλείται στο νέο άρθρο 
116 παρ.  2 Σ 2001 ούτε η διάταξη µόνη της αρκεί για να δικαιολογήσει 
τη λήψη κάθε µέτρου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. 

 
Χρειάζεται να καταφύγουµε στην πρόσφατη νοµολογία του Σ.τ.Ε. 

–ιδίως στην υπ’ αριθµόν 1933/1998 απόφαση της Ολοµέλειας- και στα 
κριτήρια που αυτή έθεσε για να χαρακτηριστεί συνταγµατικά επιτρεπτή η 
λήψη τέτοιων µέτρων υπό την έννοια του άρθρου 4 παρ.  1 και 2 Σ. 

 
Θα πρέπει δηλαδή να υφίσταται µε βάση τα διδάγµατα της κοινής 

πείρας µια κατάσταση κατά την οποία για λόγους προκαταλήψεων, 
στερεοτύπων κ.λ.π. υπάρχει µια αναµφισβήτητη ανισότητα στη 
µεταχείριση εις βάρος των γυναικών σε ένα συγκεκριµένο χώρο, θα 
πρέπει τα µέτρα τα οποία λαµβάνονται να είναι προσωρινά, απαραίτητα, 
κατάλληλα και αποτελεσµατικά για την επίτευξη του επιδιωκόµενου 
σκοπού. 

 
Παράλληλα θα πρέπει να εξετάζεται και ο βαθµός επίδρασης του 

µέτρου στη σφαίρα ελευθερίας των ανδρών, όταν το υπό κρίση µέτρο 
συνιστά παρέµβαση στην άσκηση ενός θεµελιώδους δικαιώµατος των 
ανδρών. 

 
Με δύο λόγια να χωρά στο πλαίσιο που καθορίζει η αρχή της 

αναλογικότητας για τη συνταγµατική δικαιολόγηση της λήψης του.   
 
Από τη συστηµατική εξέταση του πρώτου και δεύτερου εδαφίου 

της δεύτερης παραγράφου του υπό συζήτηση άρθρου προκύπτει ένα 
πρωθύστερο σχήµα. 

 
Ενώ το δεύτερο εδάφιο φαίνεται περισσότερο γενικό, εισάγοντας 

µια γενική υποχρέωση για φροντίδα και µέριµνα προς άρση των 
ανισοτήτων, το πρώτο εδάφιο φαίνεται να εξειδικεύει και να διευκρινίζει 
ότι αυτή η υποχρέωση µπορεί να υλοποιηθεί µε τη λήψη θετικών µέτρων 
αποφεύγοντας τη µέχρι τότε σύγκρουση στην εφαρµογή των άρθρων 4 
παρ.  2 Σ και 116 παρ.  2 Σ 1975. 
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Έτσι έχουµε αντιστροφή γενικής και ειδικής διάταξης, διάταξης 
που εισάγει µια υποχρέωση και διάταξης που εισάγει µια δυνατότητα. 

 
Το εδάφιο β΄ εισάγει µια υποχρέωση προς το Κράτος –κυρίως του 

νοµοθέτη και της κανονιστικώς δρώσας διοίκησης- να µεριµνούν για την 
άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη. 

 
Θα πρέπει να θεωρηθεί δεδοµένο ότι αυτή η υποχρέωση δε 

σηµαίνει µόνο άρση των διατάξεων εκείνων που εισάγουν διακρίσεις εις 
βάρος των γυναικών.  Αυτό ήταν δεδοµένο από την παλαιά διατύπωση 
του άρθρου, τη συνδυασµένη µε το άρθρο 4 παρ.. 2 Σ εφαρµογή του και 
τη νοµολογία του Σ.τ.Ε.. 

 
Ούτε εισάγει απλώς αρνητική υποχρέωση του Κράτους, κυρίως 

του νοµοθέτη και της κανονιστικώς δρώσας διοίκησης, να απέχει από 
κάθε διακριτική µεταχείριση µε βάση το κριτήριο «φύλο» αλλά θετική 
υποχρέωση να λάβει µέτρα για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται 
στην πράξη και την προώθηση της ενσωµάτωσης και πλήρους 
συµµετοχής των γυναικών στην πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ζωή 
του τόπου. 

 
Ο αναθεωρητικός νοµοθέτης δεν εξουσιοδοτεί απλώς τον κοινό 

νοµοθέτη να µεριµνήσει για την προώθηση της πραγµατικής ισότητας των 
φύλων αλλά τον υποχρεώνει, ανεξάρτητα από το εάν υφίσταται ένα τέτοιο 
καθήκον από το ίδιο το άρθρο 4 παρ.  2 Σ σε συνδυασµό µε το άρθρο 25 
παρ.  1 και 2 Σ, να την προστατεύσει από κάθε πιθανή, νοµική ή 
πραγµατική, απειλή. 
 

Η διάταξη του άρθρου 116 παρ.  2 Σ 2001 µεταφέρει στο κείµενο 
του Συντάγµατος βασικές ερµηνευτικές επιλογές και πορίσµατα της 
νοµολογίας, η οποία είχε ήδη στραφεί προς την κατεύθυνση που 
κινήθηκε λίγο αργότερα ο αναθεωρητικός νοµοθέτης50. 

 
Ξεκαθαρίζει σε επίπεδο Συντάγµατος, και παρά τις όποιες εξελίξεις 

σε συγκριτικό, διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο, 
 

1. ότι η λήψη θετικών µέτρων δεν αποτελεί διάκριση µε βάση το 
φύλο, θέση την οποία είχε διατυπώσει η νοµολογία του Σ.τ.Ε., όχι 
βέβαια µε τόσο κατηγορηµατικό τρόπο. 
 

                                                 
50 Πρβλ.  Σ.τ.Ε. 1933/1998, ΤοΣ 1998, σελ. 792 επ. 
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Το ξεκαθάρισµα αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιµο όχι µόνο για τη 
νοµολογία του Σ.τ.Ε. αλλά πολύ περισσότερο για τα δικαστήρια των 
άλλων κλάδων της δικαιοσύνης, τα οποία δε δεσµεύονται από την 
ερµηνεία που προτείνει το Σ.τ.Ε. και θα µπορούσαν να ακολουθήσουν 
άλλη ερµηνευτική πορεία. 

 
2. πηγαίνει ένα βήµα παραπέρα από τη νοµολογία του Σ.τ.Ε. µε το 

εδάφιο β΄ θεµελιώνοντας και υποχρέωση για θετική ενέργεια, 
σηµείο το οποίο δεν είχε καταστεί σαφές από τη µέχρι τότε 
νοµολογία του ∆ικαστηρίου, παρά την όποια ερµηνευτική 
δυνατότητα ανοίγει το άρθρο 25 παρ.  1 και 2 Σ σε συνδυασµό µε 
το άρθρο 4 παρ.  2 Σ. 

 
Σε γενικές γραµµές η ρύθµιση είναι θετική και µπορεί να συµβάλει 

στην προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων. 
 
Το µείζον όµως θέµα για την εµπέδωση της είναι αφενός η 

συµπεριφορά του νοµοθέτη και αφετέρου η αντίδραση της κοινωνίας. 
 
Μένει να εκτιµήσουµε τη συµπεριφορά όλων µας. 

 


