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Αμηφηηκε θχξηε Γηνηθεηά, θχξηνη θαη θπξίεο,  

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαηά ην άξ. 103 § 9 ηνπ 
πληάγκαηνο θαη ην λ.3094/2003 εμεηάδεη αλαθνξέο θνξνινγνχκελσλ, νη νπνίνη 
ηπγράλνπλ δηαδεπγκέλνη γνλείο αλειίθσλ ηέθλσλ. 

Δηδηθφηεξα, νη ελ ιφγσ θνξνινγνχκελνη δηακαξηχξνληαη επεηδή, κεηά ηε δηάζηαζε - 
δηαδχγην - ιχζε ηνπ ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο, δελ δηθαηνχληαη ηελ πξνζαπμεκέλε έθπησζε 
θφξνπ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 4172/2013 ιφγσ εμαξηψκελσλ ηέθλσλ, κε αηηηνινγία ηελ κε 
άζθεζε ηεο επηκέιεηαο ηνπ πξνζψπνπ ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπο, πνπ έρεη αλαηεζεί 
δηθαζηηθά ζηνλ άιιν γνλέα.  

       Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, σο Αλεμάξηεηε Αξρή επηθνξηηζκέλε κε ηελ δηακεζνιάβεζε 
κεηαμχ πνιηηψλ θαη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ θαη 
ηαπηφρξνλα ππφ ηηο ηδηφηεηέο ηνπ σο θνξέαο πξνάζπηζεο θαη πξναγσγήο ησλ δηθαησκάησλ 
ηνπ παηδηνχ αιιά θαη θνξέαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο, ζηνλ 
ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 
αλεμαξηήησο θχινπ θαη νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζα ήζειε λα επηζεκάλεη, 
φηη ζην πιαίζην δηεξεχλεζεο ησλ ζρεηηθψλ αλαθνξψλ, έρεη δηαπηζηψζεη ηα αθφινπζα, ζε 
ζρέζε κε ην ζέκα ηεο θνξνινγηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ρσξηζκέλσλ γνλέσλ, ελ γέλεη: 

 

Α. ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ 

Όπσο γλσξίδεηε, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Ν. 4172/2013, 
άξζξν 16), ην αθνξνιφγεην ησλ 1900 επξψ κε απνδείμεηο πξνζαπμάλεηαη αλάινγα κε ηνλ 
αξηζκφ ησλ παηδηψλ ηα νπνία βαξχλνπλ θνξνινγηθά ηνλ θνξνινγνχκελν. Γειαδή, ν 
θφξνο κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ ησλ 50 επξψ γηα ηνλ θνξνινγνχκελν κε έλα (1) 
εμαξηψκελν ηέθλν, ησλ 100 επξψ κε δχν (2) εμαξηψκελα ηέθλα θαη ησλ 200 επξψ κε ηξία 
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(3) εμαξηψκελα ηέθλα θαη άλσ, ζε ζρέζε κε ηνλ θνξνινγνχκελν ρσξίο εμαξηψκελα ηέθλα, 
πνπ δηαζέηεη θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη ζπληάμεηο φρη άλσ ησλ 
20.000 επξψ. 

Χο εμαξηψκελα ηέθλα, ηα νπνία βαξχλνπλ ηνλ θνξνινγνχκελν θαηά ηελ έλλνηα ηεο 
πην πάλσ δηάηαμεο, ζεσξνχληαη -ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 4172/2013- ηα άγακα 
ηέθλα πνπ είλαη είηε αλήιηθα (έσο 18 εηψλ), είηε ελήιηθα έσο 25 εηψλ πνπ θνηηνχλ ζε 
ζρνιέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιεία ή ηλζηηηνχηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο 
ή θαηάξηηζεο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, ή ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία, ή 
είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ ή έρνπλ πνζνζηφ αλαπεξίαο 
ηνπιάρηζηνλ 67%.  

Χζηφζν, πξνυπφζεζε γηα λα αλαγλσξηζηνχλ ηα παξαπάλσ ηέθλα σο «εμαξηψκελα» 
είλαη λα ζπλνηθνχλ κε ηνλ θνξνινγνχκελν (θαη ην ζπλνιηθφ αηνκηθφ εηήζην θνξνινγεηέν 
εηζφδεκά ηνπο λα κελ έρεη ππεξβεί ηα 3.000 € ή, εθφζνλ έρνπλ αλαπεξία 67% θαη άλσ, ηα 
6.000 €).  

Η «ζπλνίθεζε», σο πξνυπφζεζε, είρε ήδε ζεζκνζεηεζεί κε ην λ.δ. 3323/1955 (Πεξί 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ΦΔΚ Α/124), άξζξν 8, φπνπ πξνβιέπεηαη φηη ηα άγακα ηέθλα 
(αλήιηθα θαη ελήιηθα ππφ πξνυπνζέζεηο) ζεσξείηαη φηη βαξχλνπλ ην θνξνινγνχκελν, 
εθφζνλ ζπλνηθνχλ κε απηφλ.  

 

Β. Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ ΚΑΙ Η ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

Καηά ηελ εμέηαζε πξνεγνχκελεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα αλαθνξάο πνπ είρε ππνβιεζεί 
ζηνλ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ε θνξνινγηθή δηνίθεζε πξνέβαιε σο επηρείξεκα γηα ηε κε 
ρνξήγεζε ηεο πξνζαπμεκέλεο έθπησζεο θφξνπ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4172/2013 ζηνλ 
γνλέα πνπ κεηά ην δηαδχγην δελ ηνπ είρε αλαηεζεί ε επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ, παιαηφηεξε 
γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ κε αξ. 250/1994, ε νπνία είρε γίλεη απνδεθηή απφ ηνλ ηφηε 
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θαη είρε ελζσκαησζεί ζηελ ΠΟΛ 1219/1995.  

Χζηφζν ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε επηζεκαίλεη φηη ε ελ ιφγσ γλσκνδφηεζε δελ κπνξεί 
λα ηχρεη εθαξκνγήο ζρεηηθά κε ηηο εθπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4172/1013 γηα ην ιφγν 
φηη αθνξνύζε απάληεζε ζε εξώηεκα ζρεηηθά κε ην πξνγελέζηεξν θαζεζηώο 
θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο εθπηώζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 
λ.δ. 3323/1955 ζε πεξηπηψζεηο δηαζηάζεσο εγγάκνπ ζπκβηψζεσο ησλ γνλέσλ θαη 
εθδφζεσο δηαδπγίνπ θαη απφ ηελ έθδνζή ηεο (1994) έρνπλ κεζνιαβήζεη αιιαγέο ζηελ 
θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ. 

πγθεθξηκέλα, ην ωο άλω αθνξνιόγεην ηνπ ππόρξενπ ζε δηαηξνθή γνλέα έρεη 
θαηαξγεζεί. Ο λνκνζέηεο δειαδή δελ αλαγλσξίδεη ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε πνπ 
πθίζηαηαη ν γνλέαο, πνπ δελ ηνπ έρεη αλαηεζεί ε επηκέιεηα, θαηαβάιιεη φκσο ηε δηαηξνθή 
ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ, ζπκκεηέρνληαο νηθνλνκηθά ζηελ αλαηξνθή ηνπο. 

Σνχην ζεκαίλεη φηη ε 250/1994 Γλκ ΝΚ εθδφζεθε ππφ δηαθνξεηηθφ θνξνινγηθφ λνκηθφ 
θαζεζηψο. Γηφηη ηόηε, κε ηελ ελ ιφγσ γλσκνδφηεζε, εμαζθαιηδφηαλ ε ηζφξξνπε 
θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ δχν γνλέσλ κεηά ην δηαδχγην, κε ηε δηαζθάιηζε ηνπ 
αθνξνινγήηνπ, ρσξίο δηθαηνινγεηηθά, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξ.8 παξ.1,2,3,6 θαη 8 γηα ηε 
κεηέξα (σο γνλέα πνπ ζπλνηθνχζε κε ην παηδί) (3ν θ.) θαη ηνπ αθνξνινγήηνπ, κε 
δηθαηνινγεηηθά -βάζεη ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο ζπκθσλίαο- ηνπ 
άξ.8 παξ.7 Ν.3323/1955 γηα ηνλ παηέξα (πνπ δελ αζθνχζε ηελ επηκέιεηα, βαξπλφηαλ φκσο 
κε ηε δηαηξνθή ζπδχγνπ θαη ηέθλσλ).  
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Αλαγλσξηδφηαλ, δειαδή, ε επηβάξπλζε θαη ηωλ δύν γνλέωλ, θαηά ηελ αλαηξνθή 
ησλ ηέθλσλ ηνπο, θαη κεηά ην δηαδχγην ή ηε δηάζηαζε, θαη αληηκεησπίδνληαλ αλάινγα θαη νη 
δχν ρσξηζκέλνη γνλείο απφ θνξνινγηθή άπνςε. 

Η ηζφξξνπε απηή κεηαρείξηζε ησλ δχν γνλέσλ, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ 
ελ ησ κεηαμχ ζηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, έρεη εθιείςεη. Γηφηη ε 
θνξνινγηθή δηνίθεζε εμαθνινπζεί, εζθαικέλσο, λα εθαξκφδεη ηελ πην πάλσ 
Γλσκνδφηεζε, θαηά ην έλα κφλν κέξνο φκσο, δεδνκέλνπ φηη αληίζηνηρε πξφβιεςε ηεο 
παξ.7 ηνπ άξ.8 ηνπ λ.δ. 3323/1955 πηα δελ πθίζηαηαη. Κη απηφ γηαηί κε ηελ εθαξκνγή 
απηήο ηεο γλσκνδφηεζεο, θαηαιήγνπκε ζην απνηέιεζκα: νη γνλείο, πνπ βξίζθνληαη ζε 
δηάζηαζε ή είλαη  δηαδεπγκέλνη ή έρεη ιπζεί ην ζχκθσλν ζπκβίσζήο ηνπο -ζπλήζσο νη 
παηέξεο- ζηνπο νπνίνπο δελ έρεη αλαηεζεί ε άζθεζε ηεο επηκέιεηαο απφ ην δηθαζηήξην ή κε 
βάζε ηε ζπκθσλία ησλ γνλέσλ ζην ζπλαηλεηηθφ δηαδχγην, δελ δηθαηνχληαη ηε κείσζε ηνπ 
θφξνπ, ησλ 50, 100 ή 200 επξψ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ ηνπο, πνπ πξνβιέπεη 
ην άξζξν 16 ηνπ Ν. 4172/2013, δηφηη ζεσξείηαη φηη δελ βαξχλνληαη  απφ ηα ηέθλα, ηα 
νπνία δελ ζπλνηθνχλ καδί ηνπο νιφθιεξν ή ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ έηνπο, 
αιιά αληίζεηα ζεσξείηαη φηη δηακέλνπλ καδί ηνπο ‘πεξηζηαζηαθά’. 

ηηο κέξεο καο απηή ε έιιεηςε ηζνξξνπίαο ζηε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ δχν 
γνλέσλ, αλάινγα κε ηελ άζθεζε ή κε ηεο επηκέιεηαο, εκθαλίδεηαη πνιχ πεξηζζφηεξν 
αδηθαηνιφγεηε, δηφηη ν γνλέαο πνπ βαξχλεηαη κε ηε δηαηξνθή ηνπ παηδηνχ, αλαιακβάλεη 
πνιχ κεγαιχηεξα βάξε θαη ζε ζρέζε κε ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ, αθνχ έρεη επέιζεη 
ζεκαληηθφηαηε κεηαβνιή ζηνλ ξφιν ηνπ παηέξα, ν νπνίνο ζπκκεηέρεη ζε πνιχ κεγάιν 
πιένλ βαζκφ ζηελ δσή ηνπ παηδηνχ θαη κεηά ην δηαδχγην (βι. θαησηέξσ). 

 

Γ. Η ΠΡΟΫΠΟΘΔΗ ΣΗ ΤΝΟΙΚΗΗ 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην λ.δ. 3323/1955 πξνέβιεςε φηη ηα άγακα ηέθλα, 
(αλήιηθα θαη ελήιηθα ππφ πξνυπνζέζεηο) βαξχλνπλ ηνλ θνξνινγνχκελν, εθόζνλ 
ζπλνηθνύλ κε απηόλ, ρωξίο πνζνηηθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε δηάξθεηα ηεο 
ζπλνίθεζεο. Ο λνκνζέηεο δειαδή δέρζεθε φηη ην πξαγκαηηθό γεγνλόο ηεο 
ζπλνίθεζεο ηνπ θνξνινγνύκελνπ κε αλήιηθν ηέθλν ζπληζηά νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε, ε νπνία αμηνινγείηαη θαη ιακβάλεηαη ππφςε θνξνινγηθά. Σν ίδην 
πξνβιέθζεθε θαη ζην ηζρχνλ αξ. 11 ηνπ λ. 4172/2013. 

Η πξναλαθεξζείζα γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ 250/1994 θαηέιεγε φηη ην ηέθλν πξέπεη λα 
ζεσξεζεί φηη βαξχλεη ηνλ γνλέα κε ηνλ νπνίν ζπλνηθεί νιφθιεξν ή ην κεγαιχηεξν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ηνπ έηνπο, ρσξίο λα παίδεη ξφιν ην γεγνλφο (πεξηζηαζηαθφ άιισζηε) φηη θαηά 
ηνπο ηξεηο κήλεο ησλ δηαθνπψλ δηακέλεη κε ηνλ παηέξα. Όηαλ, φκσο ην ηέθλν δηακέλεη κε 
ηνλ θαζέλα απφ ηνπο γνλείο θαηά ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ην 
ηέθλν ζπλνηθεί έμη κήλεο κε ηνλ θάζε γνλέα, ψζηε γηα ην δηάζηεκα απηφ βαξχλεη ηνλ θάζε 
γνλέα, κε ηηο εληεχζελ θνξναπαιιαγέο.» (ε έκθαζε έρεη πξνζηεζεί). Έηζη, ε ελ ιφγσ 
γλσκνδφηεζε θαηέιεγε φηη ε αχμεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ, ιφγσ αλήιηθσλ ηέθλσλ, αθνξά 
ηνλ γνλέα, ζηνλ νπνίν έρεη αλαηεζεί ε επηκέιεηα (κεηέξα), έρνληαο φκσο ιάβεη ππφςε φηη 
ζχκθσλα κε ην ηφηε ηζρχνλ άξ.8 παξ.7 β ηνπ λ.δ. 3323/1955 ζηα πξνζσπηθά 
αθνξνιφγεηα πνζά ηνπ θνξνινγνχκελνπ (παηέξα) κε δηθαηνινγεηηθά πεξηιακβαλφηαλ «ην 
ζπλνιηθφ εηήζην πνζφ πνπ επηδηθάδεηαη ή ζπκθσλείηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θαη 
θαηαβάιιεηαη ιφγσ δηαηξνθήο ζην ζχδπγν ή ζηε ζχδπγν ή ηα αλήιηθα ηέθλα. Δπίζεο ην 
πνζφ πνπ επηδηθάδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ιφγσ δηαηξνθήο ζηα ελήιηθα ηέθλα.» (2ν θχιιν 
α’ζει. ηεο Γλκ). 

Αλαθνξηθά κε ηηο σο άλσ πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο, ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ηνπ 
ρξφλνπ ζπλνίθεζεο, θαη δε, ηε ζχλδεζε απηνχ κε ην λνκηθφ δεδνκέλν ηεο άζθεζεο ηεο 
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επηκέιεηαο ηνπ ηέθλνπ απφ ηνλ γνλέα, δηαπηζηψλεηαη επνκέλσο φηη εκθαλίδνληαη γηα πξψηε 
θνξά κε ηελ ππ’αξ. 250/1994 Γλκ ΝΚ. 

Απηφ βέβαηα κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ γηα ην ρξφλν έθδνζεο ηεο σο άλσ 
γλσκνδφηεζεο δεδνκέλνπ, φηη ηελ επνρή εθείλε, ην δηαδχγην ήηαλ ζπάλην θαηλφκελν ζηε 
δσή ησλ δεπγαξηψλ (ν αδξφο δείθηεο δηαδπγίσλ ζηε δεθαεηία ηνπ ’60 ήηαλ 3 δηαδχγηα αλά 
10.000 θαηνίθνπο).1 Σν 1990 ν αδξφο δείθηεο δηαδπγίσλ είρε κελ δηπιαζηαζηεί ζε ζρέζε κε 
ηελ επνρή έθδνζεο ηνπ ΝΓ,2 νπφηε γελληφληαλ εξσηήκαηα, φπσο απηά πνπ εμεηάζηεθαλ 
ζηε Γλσκνδφηεζε, παξέκελε φκσο ην δηαδχγην κηα κε ζπλήζεο ζπλζήθε, πνπ δηεπφηαλ 
αθφκε -πξαθηηθά θαη λνκνινγηαθά- απφ ηηο αληηιήςεηο, πνπ επηθξαηνχζαλ κε ην 
πξντζρχζαλ (πξν 1983) νηθνγελεηαθφ δίθαην : αλάζεζε ηεο επηκέιεηαο ζηε κεηέξα «ζε θάζε 
πεξίπησζε»,3 επνκέλσο αλάιεςε εμ νινθιήξνπ ηεο θαζεκεξηλήο θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ 
απφ απηή, κε νπζηαζηηθή απνπζία θαη απνκάθξπλζε ηνπ παηέξα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα 
ησλ παηδηψλ. 

Χζηφζν, ζηα 25 ρξφληα, πνπ έρνπλ κεζνιαβήζεη απφ ην  1994 έσο ζήκεξα έρνπλ 
κεηαβιεζεί πνιιαπιψο ηφζν ηα θνηλσληθά δεδνκέλα φζν θαη νη θαλνληζηηθέο πξνβιέςεηο 
γηα ηε θνξνιφγεζε ησλ ζπδχγσλ, ηελ κεηαμχ ηνπο ηζφηεηα θαηά ηελ αλαηξνθή ησλ 
ηέθλσλ, ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαδπγίνπ, ελψ πθίζηαηαη δηαξθήο εζσηεξηθή 
λνκνπαξαζθεπαζηηθή θηλεηηθφηεηα θαη παξαγσγή  επξσπατθψλ λνκηθψλ θεηκέλσλ, ζε φ,ηη 
αθνξά ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο ζρέζεηο γνλέσλ θαη ηέθλσλ, θαη εηδηθφηεξα ηα ζέκαηα γνληθήο 
κέξηκλαο θαη επηθνηλσλίαο.  

Δλδεηθηηθά, ζε ζπλάθεηα κε ην ππφ εμέηαζε ζέκα:  

1. Έρεη επέιζεη πιήξεο θνξνινγηθή ηζφηεηα ησλ ζπδχγσλ-γνλέσλ, θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο κεηαμχ ηνπο ζπκβίσζεο. πγθεθξηκέλα, ε απφ ηνπ έηνπο 2002 πξφηαζε ηνπ 
πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, λα θαηαξγεζεί ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θνηλήο θνξνινγηθήο 
δήισζεο ησλ ζπδχγσλ (Αξζ. 67 παξ. 4 Κ.Φ.Δ), σο αληηβαίλνπζα ζηελ ζπληαγκαηηθή αξρή 
ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, θαη λα θαηαζηεί θάζε θνξνινγνχκελνο/ε έγγακνο/ε, λνκηθά 
ππεχζπλνο/ε γηα ηελ ππνβνιή θαη ην πεξηερφκελν ηεο θνξνινγηθήο ηνπ/ηεο δήισζεο,4 ηελ 
νπνία θαη επαλαθέξακε  πξνζθάησο5 κεηά απφ απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
Δπηθξαηείαο, νη νπνίεο έθξηλαλ φηη είλαη δπλαηφλ νη ζχδπγνη λα έρνπλ δηαθνξεηηθή 
θνξνινγηθή θαηνηθία θαη ζπλεπψο λα ππνβάιινπλ ρσξηζηέο θνξνινγηθέο δειψζεηο, θαη 
ηδίσο ηελ 330/2018 Απφθαζε ηΔ (Β΄ Σκήκαηνο) [πνπ έθξηλε φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ ππνρξεσηηθή ππνβνιή θνηλήο δήισζεο 
θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ ζπδχγσλ], πινπνηήζεθε ηειηθά απφ ηελ Αξρή ζαο θαη ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή γηα πξψηε θνξά φζνλ αθνξά ηηο 
δειψζεηο, πνπ ππνβιήζεθαλ ην έηνο 2019 (θνξνινγηθφ έηνο 2018) (άξζξν 59 παξ. 
5 λ.4583/2018). 

Έηζη, ζηελ πεξίπησζε ηεο ρσξηζηήο θνξνινγηθήο δήισζεο ησλ ζπδχγσλ-γνλέσλ, έρεη 
πξνβιεθζεί ζηηο Οδεγίεο ηεο ΑΑΓΔ 2018 φηη «ζα δειψλνληαη σο εμαξηψκελα κέιε θαη απφ 
                                                           

1
Κακλαμάνη, Τ., Γάμοι και Γιαζύγια ζηην Δλλάδα : διατρονικές ηάζεις,  ζελ.10. 

https://www.academia.edu/29463903/%CE%93%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE

%94%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95

%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE

%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82  
2
 Ό.π.π. 

3
 Θζμήνη Ανδροσλιδάκη-Δημηηριάδη, Παραηηρήζεις ζηην ΕθΑθ 1151/86, ζε Παπαδημηηρίοσ, Γ., Σσμπλήρωμα Α’ και Β΄ Τόμων 

Οικογενειακού Γικαίοσ, Αθήνα, 1988, ζελ.292 
4
 Σσνήγορος ηοσ Πολίηη, Δηήζια Έκθεζη, 2002, Κεθάλαιο «Ζηηήμαηα ιζόηηηας ηφν δύο Φύλφν ζηην Φορολογία ηης Σσζσγικής 

Οικογένειας», σπό 3.1.3. ‘Κοινή θορολογική δήλφζη ηφν ζσζύγφν’, ζελ.189-190, 

https://www.synigoros.gr/resources/docs/243_05.pdf  
5
 https://www.synigoros.gr/resources/20180309-dt.pdf  

https://www.academia.edu/29463903/%CE%93%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://www.academia.edu/29463903/%CE%93%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://www.academia.edu/29463903/%CE%93%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://www.academia.edu/29463903/%CE%93%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://www.synigoros.gr/resources/docs/243_05.pdf
https://www.synigoros.gr/resources/20180309-dt.pdf
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ηνπο δχν ζπδχγνπο ηα ηέθλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θνηλφ γάκν»  (ζει.13) θαη 
επνκέλσο θαη νη δχν ζα απνιακβάλνπλ ηηο πξνβιεπφκελεο θνξναπαιιαγέο. 

2. Οη Οδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ζην πέξαζκα απηψλ 
ησλ εηψλ, έρνπλ κεηαθηλεζεί απφ ηελ πξνζηαζία ησλ κεηέξσλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, γηα ηε 
δηαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο ηνπο δσήο, ζηελ 
θαηεχζπλζε ηεο πξνψζεζεο ηνπ γνληθνχ ξφινπ ησλ παηέξσλ, γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ 
θαη ηελ ίζε θαηαλνκή ηεο θξνληίδαο ησλ ηέθλσλ θαη απφ ηνπο δχν εξγαδφκελνπο γνλείο. 

Η Οδεγία 2010/18/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε γνληθή άδεηα ξεηά νξίδεη : «Ρήηξα 2 : 
Γνληθή Άδεηα 1. Η παξνχζα ζπκθσλία παξέρεη αηνκηθφ δηθαίσκα γνληθήο άδεηαο ζε 
εξγαδφκελνπο άλδξεο θαη γπλαίθεο, ιφγσ γέλλεζεο ή πηνζεζίαο παηδηνχ, έηζη ψζηε λα 
κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ην παηδί απηφ, κέρξη κηαο νξηζκέλεο ειηθίαο πνπ κπνξεί λα 
θηάλεη κέρξη ηα νθηψ έηε…» Η ίδηα νδεγία πξνβιέπεη, σο ακεηαβίβαζην -κεηαμχ ησλ 
γνλέσλ, ελλνείηαη- κέξνο ηεο άδεηαο , «γηα λα ελζαξξπλζεί ε δηθαηφηεξε ρξήζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο ηεο άδεηαο θαη απφ ηνπο δχν γνλείο» (2). Η πξφζθαηε Οδεγία (ΔΔ) 
2019/1158 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Ινπλίνπ 2019, 
ζρεηηθά κε ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο γηα ηνπο γνλείο θαη 
ηνπο θξνληηζηέο, ζην πξννίκηφ ηεο επηζεκαίλεη φηη : «(6) Οη πνιηηηθέο γηα ηελ ηζνξξνπία 
κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηεο 
ηζφηεηαο ησλ θχισλ, πξνσζψληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηελ 
ίζε θαηαλνκή ησλ επζπλψλ θξνληίδαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, θαη ηε γεθχξσζε ηνπ 
ράζκαηνο κεηαμχ ησλ θχισλ σο πξνο ηνπο κηζζνχο θαη ηηο απνδνρέο.» θαη «(11) Σν ηζρχνλ 
λνκηθφ πιαίζην ηεο Έλσζεο παξέρεη πεξηνξηζκέλα θίλεηξα ζηνπο άλδξεο γηα λα αλαιάβνπλ 
ίζν κεξίδην επζπλψλ θξνληίδαο. Σν γεγνλφο φηη ζε πνιιά θξάηε κέιε δελ πξνβιέπεηαη 
ακεηβφκελε άδεηα παηξφηεηαο θαη γνληθή άδεηα ζπκβάιιεη ζηα ρακειά πνζνζηά ιήςεο 
άδεηαο απφ ηνπο παηέξεο. Ο αληζνκεξήο γηα γπλαίθεο θαη άλδξεο ζρεδηαζκφο ησλ πνιηηηθψλ 
πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο εληείλεη ηα 
έκθπια ζηεξεφηππα θαη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ εξγαζίαο θαη θξνληίδαο. …». 

Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη νη Οδεγίεο αλαθέξνληαη ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο, κε κφλε ηελ 
ηδηφηεηά ηνπο σο γνλέσλ, ρσξίο θακία δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην status ηνπο σο 
έγγακσλ θαη/ή ζπκβηνχλησλ ή δηαδεπγκέλσλ/ρσξηζκέλσλ. ε θάζε πεξίπησζε, 
ελζαξξχλεηαη ν ελεξγφο ξφινο ηνπ παηέξα ζηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ. 

3. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4509/2017 (ΦΔΚ 201 Α/22-12-2017) 
αληηθαηαζηάζεθαλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1438 θαη 1441 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ζχκθσλα 
κε ηηο νπνίεο ην ζπλαηλεηηθφ δηαδχγην απαγγειιφηαλ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, 
θαη εθεμήο νξίδεηαη φηη ε ζπλαηλεηηθή ιχζε ηνπ γάκνπ ρσξεί κφλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ 
έγγξαθν θαη θαζνξίδεηαη ιεπηνκεξψο ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη. 

Η Πνιηηεία, επνκέλσο, αλαγλσξίδεη φηη νη Έιιελεο γνλείο, αθφκε θαη ζηε ζπλζήθε ηνπ 
δηαδπγίνπ -δεδνκέλνπ φηη απηή έρεη παχζεη πξν πνιινχ λα είλαη πεξηζσξηαθή6- είλαη πιένλ 
ζε ζέζε λα νκνλνήζνπλ θαη λα πξνθξίλνπλ απφ θνηλνχ ηε βέιηηζηε ιχζε γηα ηα παηδηά 
ηνπο θαη ηελ αλαηξνθή απηψλ, αιιά θαη λα ξπζκίζνπλ ηα ηεο δηαηξνθή ηνπο, ρσξίο λα 
είλαη πηα απαξαίηεηε ε επηθχξσζε ηεο ζρεηηθήο κε ηελ άζθεζε ηεο επηκέιεηαο έγγξαθεο 
ζπκθσλίαο ηνπο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην, ην νπνίν απνθάζηδε εάλ ε ζπκθσλία ησλ 
γνλέσλ απέβιεπε πξάγκαηη ζην ζπκθέξνλ ησλ ηέθλσλ. 

Αλαγλσξίδεηαη, δειαδή, ε κεηαβνιή ησλ ζηάζεσλ θαη αληηιήςεσλ ησλ ζπδχγσλ, νη 
νπνίνη ζπλεξγάδνληαη ράξηλ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη κεηά ηελ κεηαμχ ηνπο δηάζηαζε, 

                                                           
6
 Η αναλογία διαζσγίφν ηο 2017, έηος ποσ υηθίζηηκε  η ρύθμιζη, είτε ανέλθει ζε 18 διαζύγια ανά 10.000 καηοίκοσς, ζύμθφνα με 

ηα ζηοιτεία ηης Ελληνικής Σηαηιζηικής Αρτής (ΕΛΣΤΑΤ, Δεληίο ηύποσ, Σηαηιζηικές Διαζσγίφν 2017, ζελ.1, 

http://www.statistics.gr/documents/20181/c6722cda-7c31-4f55-9eaa-6177db8cdcd7) 

https://www.lawspot.gr/node/255336
https://www.lawspot.gr/node/20901
https://www.lawspot.gr/node/18817
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πξνηάζζνληαο ηε γνλετθή ηδηφηεηα θαη ηνλ γνληθφ ηνπο ξφιν, ζε έλα νηθνγελεηαθφ κνληέιν, 
ην νπνίν ήηαλ άγλσζην θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’50 θαη αθφκε πξψηκν ηελ δεθαεηία ηνπ ’90. 

4. Σν λέν νηθνγελεηαθφ κνληέιν, κε ηελ ελεξγή απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν 
γνλέσλ ζηελ αλαηξνθή ησλ ηέθλσλ, θαη κεηά ηελ δηάζηαζε/δηαδχγην/ιχζε ηνπ ζπκθψλνπ 
ζπκβίσζεο, επηβάιιεηαη λα εληζρπζεί απφ ηηο λνκνζεζίεο ησλ Κξαηψλ-κειψλ, ζχκθσλα κε 
ην Φήθηζκα 2079 (2015) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο 
πλέιεπζεο7, ην νπνίν ξεηά πξνβιέπεη : (1) …«ηελ νηθνγέλεηα, ε ηζφηεηα κεηαμχ ησλ 
γνλέσλ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη θαη λα πξνσζείηαη ήδε απφ ηελ γέλλεζε ηνπ παηδηνχ. Η 
ζπκκεηνρή θαη ησλ δχν γνλέσλ ζηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ ηνπο είλαη επεξγεηηθή γηα ηελ 
αλάπηπμή ηνπ. Ο ξφινο ησλ παηέξσλ ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ πνιχ κηθξήο ειηθίαο, πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί πεξηζζφηεξν θαη λα αμηνινγεζεί 
δεφλησο», (3) «Γηα έλαλ γνλέα θαη ην παηδί, ην λα είλαη καδί είλαη νπζηαζηηθφ θνκκάηη ηεο 
νηθνγελεηαθήο δσήο», (4) «Η πλέιεπζε είλαη πεπεηζκέλε φηη ε αλάπηπμε θνηλήο γνληθήο 
επζχλεο βνεζά ζηελ ππέξβαζε ησλ ζηεξενηχπσλ κε βάζε ην θχιν γηα ηνπο ξφινπο πνπ 
ππνηίζεηαη έρνπλ αλαηεζεί ζηηο γπλαίθεο θαη ζηνπο άληξεο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη είλαη 
απιψο ε αληαλάθιαζε ησλ θνηλσληνινγηθψλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα θαηά ηα 
ηειεπηαία πελήληα ρξφληα φζνλ αθνξά ην πψο είλαη νξγαλσκέλε  ε ηδησηηθή θαη 
νηθνγελεηαθή ζθαίξα.» (αλεπίζεκε κεηάθξαζε) 

ην Φήθηζκα πεξηιακβάλεηαη θαη αλαθνξά ζε παιαηφηεξν Φήθηζκα 1921 (2013)8, γηα 
ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηε ζπκθηιίσζε ηεο ηδησηηθήο θαη εξγαζηαθήο δσήο θαη ηελ θνηλή 
επζχλε [ησλ γνλέσλ], κε ην νπνίν ε πλέιεπζε είρε δεηήζεη απφ ηα θξάηε κέιε λα 
εμαζθαιίζνπλ ζηε λνκνζεζία ηνπο ηε δπλαηφηεηα απφ θνηλνχ επηκέιεηαο ησλ παηδηψλ ζηελ 
πεξίπησζε δηάζηαζεο/δηαδπγίνπ (2), ελψ ην ίδην ην Φήθηζκα 2079 (2015) θαιεί ηα θξάηε 
κέιε «λα εηζαγάγνπλ ζηε λνκνζεζία ηνπο ηελ αξρή ηεο ελαιιαζζφκελεο θαηνηθίαο ησλ 
παηδηψλ κεηά ηνλ ρσξηζκφ …κε ηνλ ρξφλν πνπ ην παηδί δεη κε θάζε έλα γνλέα λα 
ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ παηδηνχ.» (5.5). Δπηπιένλ, ε 
αξρή ηεο ελαιιαζζφκελεο θαηνηθίαο πξνβιέπεηαη φηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη θαηά 
ηε ξχζκηζε θαη άιισλ δηαηάμεσλ, πιελ ηνπ νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ, φπσο θαηά ηελ απνλνκή 
ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ (5.7) θαη θαινχληαη ηα θξάηε κέιε «λα ιάβνπλ φια ηα αλαγθαία 
κέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηνηθία ησλ 
παηδηψλ θαη ην δηθαίσκα επηθνηλσλίαο [γνλέα θαη ηέθλνπ]..» (5.8). 

Γ. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ 

Απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζαθψο πξνθχπηεη φηη απφ ην 1994/1995 κέρξη ζήκεξα, ε 
ζρεηηθή λνκνζεζία, αιιά θαη νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο έρνπλ κεηαβιεζεί νπζησδψο. 
Πεξαηηέξσ, ππάξρεη πιένλ κηα ζαθήο ηάζε, αιιά θαη ππνρξέσζε ηεο ρψξαο βάζεη ησλ 
δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο έρεη πξνζρσξήζεη, γηα πξνψζεζε ηεο ίζεο 
θαηαλνκήο ηεο νηθνγελεηαθήο θξνληίδαο κεηαμχ γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, ησλ πνιηηηθψλ πνπ 
ζηνρεχνπλ ζηελ εμηζνξξφπεζε επαγγεικαηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο αλεμαξηήησο 
θχινπ, ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ έκθπισλ ζηεξεφηππσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αλάιεςεο θαη 
ηνπ ξφινπ ηνπ θξνληηζηή απφ ηνλ παηέξα.  

Δπηπιένλ, φκσο, ππάξρεη ε εθθξαζκέλε επηζπκία θαη ηάζε ησλ παηέξσλ, πνπ είλαη 
νξαηή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, λα δηεθδηθνχλ φιν θαη πιεξέζηεξε εκπινθή ζηελ αλαηξνθή 
ησλ παηδηψλ ηνπο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. Μεηά δε ηε ιχζε ηνπ γάκνπ, αθφκε θαη εάλ 
πθίζηαηαη «πεξηζηαζηαθή» -θαηά ηε δηαηχπσζε ηεο Γλσκνδφηεζεο-ζπλνίθεζε κε ηα παηδηά 
ηνπο, δηαθαίλεηαη ε ηάζε λα επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν θαη πην ελεξγά ζηελ 
αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ζε θάζε απφθαζε πνπ ηα αθνξά. Απηφ κπνξεί λα ην 

                                                           
7
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δηαγλψζεη θαλείο θαη απφ ηηο πνιιέο νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε απηέο ηηο 
επηδηψμεηο.  

Δμάιινπ, ε ζπλεζέζηεξε ζηηο κέξεο καο ξχζκηζε ηεο επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεη ηε 
δηαλπθηέξεπζε ησλ παηδηψλ ζην ζπίηη ηνπ γνλέα, ζηνλ νπνίν (ζπλήζσο) δελ έρεη αλαηεζεί 
ε επηκέιεηα θαη αθνξά ηηο 10 απφ ηηο 30 εκέξεο ηνπ κήλα (δχν Παξαζθεπνζαββαηνθχξηαθα 
θαη κία εκέξα θάζε εβδνκάδα), δειαδή ην 1/3 ηνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ, νπφηε δπζρεξψο 
κπνξεί πιένλ λα ραξαθηεξίδεηαη σο ‘πεξηζηαζηαθή ζπλνίθεζε’.  

Αληίζεηα, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηε δσή ησλ παηδηψλ κεηά ηε ιχζε ηνπ γάκνπ, 
ζπλεπάγεηαη θαη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ γνλέα, πνπ δελ αζθεί ηελ 
επηκέιεηα, εθφζνλ πιελ ηεο θαηαβνιήο ηεο δηαηξνθήο ζην γνλέα κε ηνλ νπνίν ηα ηέθλα 
ζπλήζσο δηακέλνπλ, ζεκαίλεη ηελ δηαηήξεζε νηθίαο ηθαλήο, φρη κφλν λα θηινμελεί ηα 
παηδηά, αιιά λα απνηειεί ην έλα απφ ηα δχν ζπίηηα ηνπο (κε ππνδνκή κφληκε : πξφζζεην 
δσκάηην ή δσκάηηα γηα ην παηδί ή ηα παηδηά, κε επίπισζε θαη εμνπιηζκφ θαηάιιειν γηα 
ρξήζε απφ ηα παηδηά, επηπξφζζεηα ιεπθά είδε, ξνπρηζκφ, βηβιία θαη παηρλίδηα) θαη επηπιένλ 
θαζεκεξηλά έμνδα, αιιά θαη έμνδα γηα θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
πνπ ηα παηδηά δηακέλνπλ καδί ηνπ, δαπάλεο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζε κφληκε θαη φρη 
‘πεξηζηαζηαθή’ βάζε, θαη νη νπνίεο δελ θαηαγξάθνληαη πνπζελά θαη δελ επηθέξνπλ θακία 
έθπησζε θφξνπ, αληίζεηα απφ ην θνξνινγηθφ φθεινο πνπ έρεη ν γνλέαο κε ηνλ νπνίν ηα 
παηδηά ζπλήζσο δηακέλνπλ.  

Καη, βέβαηα, νινέλα απμαλφκελε είλαη θαη ε ηάζε γηα πιήξε δηακνηξαζκφ ηνπ ρξφλνπ 
ησλ παηδηψλ κεηαμχ ησλ γνλέσλ θαη ησλ θαηνηθηψλ ηνπο, ε νπνία φπσο πξναλαθέξζεθε, 
δελ ήηαλ άγλσζηε σο πξαγκαηηθφηεηα (παξφηη αζπλήζηζηε ηελ επνρή εθείλε), ζηνπο 
ζπληάθηεο ηεο Γλκ ΝΚ 250/1994, πνπ ηνπνζεηήζεθαλ θαη γηα ην ελ ιφγσ ελδερφκελν : 
ππέξ ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ αθνξνιφγεηνπ ράξηλ ησλ ζπλνηθνχλησλ ηέθλσλ θαη γηα ηνπο 
δπν γνλείο (4ν θ.β’ζει).  

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν πιήξεο δηακνηξαζκφο ηνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ κεηαμχ 
ησλ δχν γνλέσλ, κεηά ην δηαδχγην ή ηε δηάζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ, απνηειεί ηελ επηινγή 
ηελ απνιχησο ζχκθσλε κε ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζε θνηλή αλαηξνθή θαη απφ ηνπο δχν 
γνλείο -αλεμαξηήησο χπαξμεο ή δηαηήξεζεο γάκνπ/ζπκθψλνπ ζπκβίσζεο- πνπ 
θαηνρπξψλεη ην άξζξν 18 ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 
(Ν.2101/1992 κε απμεκέλε ηππηθή ηζρχ θαη’άξ.28 ηνπ πληάγκαηνο). 

       Η δηάηαμε απηή επηβάιιεη ζηα ζπκβαιιφκελα Κξάηε «λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή 
πξνζπάζεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλαγλψξηζεο ηεο αξρήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαη νη 
δχν γνλείο είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ θαη ηελ αλάπηπμή 
ηνπ» (παξ.1) θαη «λα παξέρνπλ ηελ θαηάιιειε βνήζεηα ζηνπο γνλείο … θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ,..» (παξ.2). 

 

       Δ. ΠΡΟΣΑΔΙ 

ην πιαίζην ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο επηηαγέο ηεο ΓΓΠ, ηεο ελίζρπζεο ησλ εζληθψλ θαη 
επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ίζε θαηαλνκή θξνληίδαο πξνο ηα παηδηά θαη απφ ηνπο δχν 
γνλείο, αιιά ηδίσο ηεο δηθαηφηεξεο θνξνινγηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ παηέξσλ πνπ, άζρεηα 
κε ηε ιχζε ηνπ γάκνπ, παξακέλνπλ ελεξγνί γνλείο θαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ν 
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζεσξεί φηη ε ζεζκνζέηεζε ηεο δπλαηφηεηαο λα δειώλνληαη ζηηο 
δειώζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ωο εμαξηώκελα κέιε θαη από ηνπο δύν 
ζπδύγνπο ηα ηέθλα πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ θνηλό γάκν, αλεμάξηεηα από ην εάλ 
ν γάκνο εμαθνινπζεί λα ηζρύεη ή έρεη ιπζεί, ζα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζην λα 
δηακελχζεη ζηελ θνηλσλία φηη ε ιχζε ηνπ γάκνπ δελ επηθέξεη κεηαβνιή ζηελ ηδηφηεηα ηνπ 
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γνλέα, ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, θαη φηη θαη νη δχν γνλείο εμίζνπ νθείινπλ 
λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά θαη λα ζπλεπηκεινχληαη θάζε πηπρή ηεο δσήο ησλ παηδηψλ θαηά 
ηξφπν πνπ λα ππεξεηεί πξσηίζησο ην ζπκθέξνλ ησλ παηδηψλ. Δπηπιένλ, ζα αθαηξέζεη ην 
πξφζρεκα γηα ηελ κε εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο δηαηξνθήο απφ ηνλ ππφρξεν γνλέα απφ 
ηελ έιιεηςε αληηζηαζκηζηηθήο θνξνινγηθήο σθέιεηαο. Καη ηέινο, ζα επαλαθέξεη ην 
θαζεζηψο ηζφξξνπεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο θαη ησλ δχν γνλέσλ, πνπ ίζρπε θαηά θαη 
δηαζθαιίζηεθε κε ηελ έθδνζε ηεο ππ’αξ. 250/1994 Γλκ ΝΚ. 

         Δλψ επίζεο, ζα δηαζθαιίζεη θαη ηελ ίζε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ησλ γνλέσλ κε 
γάκν ή ζχκθσλν ζπκβίσζεο -νη νπνίνη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ, αλ πξνβνχλ ζε ρσξηζηή 
δήισζε εηζνδήκαηνο, επσθεινχληαη θαη νη δχν απφ ηελ πξνζαχμεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ 
ράξηλ ησλ ηέθλσλ ηνπο [παξφηη κνηξάδνληαη ηηο δαπάλεο θαη ηεο θνηλήο θαηνηθίαο] θαη 
εθείλσλ πνπ έρνπλ ρσξίζεη, θαη παξφηη πιένλ ζπληεξνχλ δχν θαηνηθίεο κε ηηο αλάινγεο 
δαπάλεο, κφλν ν έλαο ηνπο σθειείηαη απφ ηελ πξνζαχμεζε απηή. 

         Σέινο, ν πλήγνξνο ζεσξεί φηη ε ηπρφλ απψιεηα θάπνησλ εζφδσλ θαηά ηελ 
εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο, πιεξνί ην θξηηήξην ηεο αλαινγηθφηεηαο, δελ είλαη δειαδή 
ηφζν επαρζήο ψζηε λα θαζηζηά αιπζηηειή ηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ κέηξνπ, ελψ ε θνηλσλία 
ζα απνθνκίζεη ζεκαληηθά νθέιε ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν θαη ε Πνιηηεία ζα θηλεζεί πξνο ηε 
ζπκκφξθσζε ζηε δηεζλή επηηαγή ηεο παξνρήο βνήζεηαο –ζε θνξνινγηθφ επίπεδν- θαη 
ζηνπο δχν γνλείο θαηά ηελ αλαηξνθή ησλ ηέθλσλ. Άιισζηε,  ε εθαξκνγή ηεο πξφηαζεο 
απηήο δελ επηθέξεη θάπνηα ηερληθή δπζρέξεηα, εθφζνλ ε ππνδνκή -ζην νινθιεξσκέλν 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα- πθίζηαηαη ήδε γηα ηνπο έγγακνπο πνπ ππνβάιινπλ ρσξηζηέο 
θνξνινγηθέο δειψζεηο. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο παξαθαινχκε λα καο ελεκεξψζεηε γηα ηηο απφςεηο ζαο επί 
ηνπ ζέκαηνο θαη ηηο ηπρφλ ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνηίζεζηε λα πξνβείηε. 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπλεξγαζία ζε ζρέζε κε ηα παξαπάλσ ηφζν ν ίδηνο φζν 
θαη νη Βνεζνί πλήγνξνη γηα ηηο ρέζεηο Κξάηνπο-Πνιίηε, θα Δπαλζία αββίδε θαη γηα ηα 
Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, θα Θεψλε Κνπθνληθνιάθνπ, παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο. 

 

 

Με εθηίκεζε 
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Αλδξέαο Πνηηάθεο 
Κνηλνπνίεζε: 
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