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Η παρούσα έκθεση υποστηρίζεται από το πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη - PROGRESS (2007-2013). Το 
πρόγραµµα, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεσπίστηκε µε σκοπό να 
υποστηρίξει οικονοµικά την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πεδία 
της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και των ίσων ευκαιριών, και να 
συµβάλει έτσι στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής της Ε.Ε. «Ευρώπη 2020» 
στους τοµείς αυτούς. 
 
Το επταετές πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους τους φορείς που µπορούν να 
βοηθήσουν στην ανάπτυξη κατάλληλης και αποτελεσµατικής νοµοθεσίας και 
πολιτικής στον τοµέα της απασχόλησης και στον κοινωνικό τοµέα, στην ΕΕ των 27, 
τις χώρες ΕΖΕΣ-ΕΟΧ καθώς και στις υποψήφιες και τις εν δυνάµει υποψήφιες χώρας 
για προσχώρηση στην ΕΕ. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες:  
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html  
 
Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος 
PROGRESS για το έργο µε τίτλο «∆ηµιουργία ενός Παρατηρητηρίου για την 
καταπολέµηση των διακρίσεων» το οποίο υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), σε συνεργασία µε την Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ) και την Εύξεινη Πόλη (ΜΚΟ). 
 
Το περιεχόµενο της παρούσας έκθεσης δεν αντικατοπτρίζει κατ’ ανάγκη τη γνώµη ή τη 
θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για τη χρήση, µε οποιοδήποτε τρόπο των 
πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα έκθεση. 
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Το Θεσµικό Πλαίσιο Καταπολέµησης των Διακρίσεων1 
 
1. Εισαγωγή  
 
Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει το θεσµικό πλαίσιο που αφορά 
στην καταπολέµηση των διακρίσεων και στην αρχή της ίσης µεταχείρισης σε 
ευρωπαϊκό, διεθνές και εθνικό επίπεδο και να αποτιµήσει συγκριτικά τις θεσµικές 
µεταρρυθµίσεις που εφαρµόζονται στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στον 
τοµέα των διακρίσεων. 
 
Στο ευρωπαϊκό επίπεδο αναλύεται η νοµοθεσία της ΕΕ σχετικά µε τις διακρίσεις τόσο 
στο πρωτογενές όσο και στο δευτερογενές δίκαιο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις δυο 
οδηγίες του Συµβουλίου την 2000/43/ΕΚ (φυλετική ισότητα) και την 2000/78/ΕΚ ( 
ίση µεταχείριση στην απασχόληση) και παρέχεται µια σύνοψη των βασικών 
διατάξεών τους. Με περιληπτικό τρόπο παρουσιάζονται τα θεσµικά όργανα της ΕΕ 
και η εµπλοκή τους στα ζητήµατα των διακρίσεων.  
 
Στο διεθνές επίπεδο αναδεικνύεται το θεσµικό πλαίσιο προστασίας κατά των 
διακρίσεων τόσο στο Συµβούλιο της Ευρώπης όσο και στον Οργανισµό Ηνωµένων 
Εθνών. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου που λειτουργεί στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης 
και επιβλέπει την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των 
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).  Το δικαστήριο αυτό  λειτουργεί εκ παραλλήλου 
µε το Δικαστήριο της ΕΕ και εξετάζει υποθέσεις διακρίσεων που δεν εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής των οδηγιών. Τα δυο δικαστήρια έχουν αναπτύξει δυναµικό διάλογο 
και αλληλοεπηρεάζονται.  
 
Στο εθνικό επίπεδο αναλύεται το νοµικό πλαίσιο προστασίας κατά των διακρίσεων 
µέσα από τις διατάξεις του ν. 3304/20005, αναδεικνύονται οι φορείς προώθησης της 
αρχής ίσης µεταχείρισης, παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο πεδίο της εθνικής 
πολιτικής καταπολέµησης των διακρίσεων, επισηµαίνονται τα κενά και οι 
επικαλύψεις και γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση της θεσµικής υποδοµής.   
 
Στο τελευταίο µέρος γίνεται συγκριτική ανάλυση των θεσµικών µεταρρυθµίσεων που 
εφαρµόζονται σε τέσσερις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η επιλογή των χωρών βασίζεται 
στα µοντέλα του κράτους πρόνοιας, όπως παρουσιάζονται από τον Esping- Andersen 
µε θεσµικά κυρίως κριτήρια. Το Ηνωµένο Βασίλειο έχει επιλεγεί ως αντιπρόσωπος 
του  φιλελεύθερου-αγγλοσαξωνικού προτύπου, η Γερµανία ως κλασικό υπόδειγµα 
του  κεντροευρωπαϊκού κρατικο-συντεχνιακού,  αλλά και η Ισπανία που ανήκει στο 
ίδιο µοντέλο για να προβληθούν και  οι διαφορές σε σχέση µε τις χώρες του 
Ευρωπαϊκού Νότου, τέλος η Σουηδία ως γνήσιος αντιπρόσωπος του 
σοσιαλδηµοκρατικού- σκανδιναβικού προτύπου.  
 
2. Το ευρωπαϊκό  και διεθνές θεσµικό πλαίσιο προστασίας των διακρίσεων 
 
2.1. Το Ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο προστασίας 
                                                
1 Το παρόν κεφάλαιο έχει συγγραφεί από το Νίκο Σαρρή,  ερευνητή του Ινστιτούτου Πολιτικής 
Κοινωνιολογίας του Ε.Κ.Κ.Ε., στο πλαίσιο της εκπόνησης του έργου του προγράµµατος PROGRESS: 
«Παρατηρητήριο για τις Κοινωνικές Διακρίσεις».  Για την πλήρη µορφή του εν λόγω κειµένου  βλ. 
http://www.gsdb.gr/ocd/ 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο σε επίπεδο πρωτογενούς όσο και σε επίπεδο 
δευτερογενούς δικαίου έχει θεσπίσει κανόνες δικαίου που στοχεύουν στην 
καταπολέµηση των διακρίσεων. Στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ τα άρθρα 10 και 19 
της ΣΛΕΕ2 αναφέρονται σε  ζητήµατα διακρίσεων. Πιο συγκεκριµένα το άρθρο 10 
αναφέρει «Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή των πολιτικών και των δράσεών 
της, η Ένωση επιδιώκει να καταπολεµήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισµού» ενώ στο άρθρο 19  (πρώην 13 της ΣΕΚ) προβλέπεται ότι «.....το 
Συµβούλιο, ..... µετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µπορεί να αναλάβει 
ανάλογη δράση για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισµού». 
Επίσης µε την Συνθήκη της Λισαβόνας, που άρχισε να ισχύει τον Δεκέµβριο του 2009, 
καθιερώθηκε στις ιδρυτικές Συνθήκες η δεσµευτική ισχύς του Χάρτη Θεµελιωδών 
Δικαιωµάτων. Επιπλέον, το άρθρο 6 της Συνθήκης για την ΕΕ προσδίδει στο Χάρτη 
την ίδια νοµική ισχύ µε αυτήν των Συνθηκών3. Ο Χάρτης θεµελιωδών δικαιωµάτων 
περιλαµβάνει συγκεκριµένες διατάξεις για την ισότητα (άρθρο 20), την απαγόρευση 
διακρίσεων (αρ.21), την πολιτιστική, θρησκευτική και  γλωσσική πολυµορφία 
(αρ.22), την  ισότητα γυναικών και ανδρών (αρ.23), την ένταξη των ατόµων µε 
αναπηρίες (αρ.26). 
Στο επίπεδο του παράγωγου δικαίου υπάρχουν δύο Οδηγίες του Συµβουλίου που 
αναφέρονται σε ζητήµατα ισότητας και απαγόρευσης των διακρίσεων.4 Επίσης για 
την ισότητα των δύο φύλων υπάρχουν δύο Οδηγίες: η Οδηγία 2004/113/ΕΚ, της 13ης 
Δεκεµβρίου 2004, για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και η 
Oδηγία 2006/54/ΕΚ, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρµογή της αρχής των ίσων 
ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και 
απασχόλησης. Τα θεσµικά όργανα της ΕΕ που εµπλέκονται στους τοµείς της 
καταπολέµησης των διακρίσεων και της ισότητας είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συµβούλιο, η Επιτροπή, το Δικαστήριο και ο Οργανισµός  Θεµελιωδών 
Δικαιωµάτων της ΕΕ. Πιο συγκεκριµένα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν 
διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές που εξ αντικειµένου ασχολούνται µε θέµατα 
διακρίσεων.5 Το Συµβούλιο ως αποφασιστικό όργανο µαζί µε το ΕΚ µπορεί να 

                                                
2 Συνθήκη για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αντικαθιστά την Συνθήκη Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας η οποία καταργείται µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας. 
3 Τον Μάρτιο του 2011, στην απόφαση του στην υπόθεση C-236/09, Association Belge des 
Consommateurs Test-Achats και λοιποί βάσει της οδηγίας 2004/113/ΕΚ, το Δικαστήριο έδωσε 
ιδιαίτερο βάρος στα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη, διαπιστώνοντας ότι η συνεκτίµηση του φύλου του 
ασφαλισµένου ως παράγοντα κινδύνου σε ασφαλιστήρια συµβόλαια συνιστά εισαγωγή διακρίσεων 
(Human European Consultancy, 2011, σ. 15). 
4 Πρόκειται για την Οδηγία 2000/43/ΕΚ, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρµογής της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (γνωστή και ως οδηγία για 
τις φυλετικές διακρίσεις ή οδηγία για τη φυλετική ισότητα)· και η Οδηγία 2000/78/ΕΚ, της 27ης 
Νοεµβρίου 2000, για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση µεταχείριση στην απασχόληση και 
την εργασία (γνωστή και ως οδηγία πλαίσιο για την απασχόληση ή οδηγία για την ίση µεταχείριση 
στην απασχόληση). (Βλέπε επίσης Κεφάλαιο 5 για εκτενέστερη αναφορά). 
5 Χαρακτηριστικά µπορούµε να αναφέρουµε την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,  
την Επιτροπή Δικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φυλών, την Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων και την  Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. 
Επίσης η Επιτροπή Αναφορών ανταποκρίνεται σε αναφορές που υποβάλλουν ιδιώτες οι οποίοι κρίνουν 
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λαµβάνει αποφάσεις για σχετικά ζητήµατα, αλλά και να συντονίζει τις δράσεις των 
κρατών-µελών. Η Επιτροπή µέσα από τις προτάσεις για τη νοµοθεσία που 
επεξεργάζεται η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης6 και µέσα από τον έλεγχο που ασκεί 
στα κράτη-µέλη ως θεµατοφύλακας των συνθηκών µπορεί να προωθεί ζητήµατα 
σχετικά µε την καταπολέµηση των διακρίσεων. Το Δικαστήριο της ΕΕ παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην ενιαία ερµηνεία και εφαρµογή του δικαίου της ΕΕ κυρίως 
µέσω των προδικαστικών αποφάσεων.7 Τέλος, ο Οργανισµός  Θεµελιωδών 
Δικαιωµάτων της ΕΕ (FRA) έχει ως σκοπό να παρέχει στα θεσµικά όργανα και στις 
χώρες της ΕΕ, όταν εφαρµόζουν το δίκαιο της ΕΕ, συνδροµή και συµβουλές 
εµπειρογνωµόνων σχετικά µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα.8 
 
2.2. Το διεθνές θεσµικό πλαίσιο προστασίας 
 
Πέραν όµως της ΕΕ υπάρχει προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων και της αρχής 
της ισότητας και της ίσης µεταχείρισης και σε διεθνές επίπεδο. Στον τοµέα αυτόν 
εξαιρετικά σηµαντικός είναι τόσο ο ρόλος του Συµβουλίου της Ευρώπης, όσο και του 
ΟΗΕ. Στο Συµβούλιο της Ευρώπης υφίστανται όργανα ειδικά επιφορτισµένα µε την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων των µειονοτήτων. 
Μπορούµε να ξεχωρίσουµε : α) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων 
(ΕΔΑΔ) που επιβλέπει την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία 
των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ),9  β) τον 
Επίτροπο για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, γ) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Κοινωνικών Δικαιωµάτων, δ) την Συµβουλευτική  Επιτροπή για προστασία εθνικών 
µειονοτήτων και ε) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του ρατσισµού και της 
µισαλλοδοξίας. Επίσης, στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και 
ιδίως στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη του Συµβουλίου της Ευρώπης υπάρχουν 
ειδικές διατάξεις σχετικά µε τα δικαιώµατα διαφόρων πιθανώς ευάλωτων οµάδων: 

                                                                                                                                       
ότι παραβιάζονται τα δικαιώµατα τους που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Human 
European Consultancy, 2011, σ. 10). 
6 Η ΓΔ Δικαιοσύνης που από το 2011περιλαµβάνει και µια Διεύθυνση Ισότητας είναι  µεταξύ άλλων 
αρµόδια για:α) την προώθηση και την επιβολή του Χάρτη των Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) το συντονισµό και την προώθηση των πολιτικών εξελίξεων για την 
καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού, την προώθηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά µε την ισότητα των φύλων και την απαγόρευση των διακρίσεων, το 
συντονισµό των πολιτικών εξελίξεων σχετικά µε τους Ροµά. 
7 Στο ζήτηµα των διακρίσεων η νοµολογία του ΔΕΕ είναι πολύ σηµαντική στον προσδιορισµό των 
ορισµών. Πολλά εθνικά δικαστήρια ακολουθούν πιστά τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 
8 Ο FRA είναι επίσης επιφορτισµένος µε την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού όσον αφορά τα 
θεµελιώδη δικαιώµατα. Ο Οργανισµός καταρτίζει ερευνητικά έργα βάσει των ετήσιων προγραµµάτων 
εργασίας του και στο πλαίσιο των θεµατικών τοµέων που περιλαµβάνονται στα πολυετή πλαίσια του 
Οργανισµού. Το τρέχον πολυετές πλαίσιο αφορά την περίοδο 2007-2012 και καλύπτει µεταξύ άλλων 
τους θεµατικούς τοµείς: α) ρατσισµός, ξενοφοβία και συναφείς µορφές µισαλλοδοξίας·β)διακρίσεις 
λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισµού και κατά των ατόµων που ανήκουν σε µειονότητες, καθώς και 
οποιουδήποτε συνδυασµού των ανωτέρων λόγων (πολλαπλές διακρίσεις)· Ο FRA συνεργάζεται στενά 
µε άλλα όργανα και φορείς που δραστηριοποιούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
(Human European Consultancy, 2011, σ. 12). 
9 Είναι πολύ σηµαντική η νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωµάτων του Ανθρώπου η 
οποία αφενός καλύπτει κενά εξετάζοντας υποθέσεις διακρίσεων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής των οδηγιών και αφετέρου γιατί έχει αναπτυχθεί διάλογος µε το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραπληρωµατική προστασία των δικαιωµάτων. 
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παιδιά και νέοι, γυναίκες, άτοµα µε αναπηρία, διακινούµενοι εργαζόµενοι και 
ηλικιωµένοι (Human European Consultancy, 2011, σ. 22). 
Στον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα για 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων το οποίο περιλαµβάνει τα εξής: α) το 
Διεθνές Σύµφωνο για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα (ICCPR), η επιβολή του 
οποίου παρακολουθείται από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (HRC)· β) το 
Διεθνές Σύµφωνο για τα οικονοµικά, κοινωνικά και µορφωτικά δικαιώµατα 
(ICESCR), η επιβολή του οποίου παρακολουθείται από την Επιτροπή Οικονοµικών, 
Κοινωνικών και Μορφωτικών Δικαιωµάτων (CESCR)· γ) την Διεθνή Σύµβαση περί 
καταργήσεως πάσης µορφής φυλετικών διακρίσεων (ICERD), η επιβολή της οποίας 
παρακολουθείται από την Επιτροπή για την Κατάργηση Κάθε Μορφής Φυλετικών 
Διακρίσεων (CERD)· δ) την  Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των µορφών 
διακρίσεων κατά των γυναικών, η επιβολή της οποίας παρακολουθείται από την 
Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW)·ε) την 
Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού, η επιβολή της οποίας παρακολουθείται από 
την Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Παιδιού (CRC) και στ) τη Σύµβαση για τα 
Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, η επιβολή της οποίας παρακολουθείται από 
την Επιτροπή για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία (CRPD)(Human 
European Consultancy, 2011, σ. 25). Η σηµαντική συµβολή αυτών των επιτροπών 
είναι οι εκθέσεις και οι αναφορές που συντάσσουν και απευθύνουν στα µέλη τους µε 
τις οποίες επισηµαίνουν κενά, αδυναµίες και παραλείψεις των εθνικών φορέων στον 
τοµέα των διακρίσεων και προτείνουν µέσα δράσης. 
 
2.3. Οι βασικές διατάξεις των Οδηγιών 
 
Οι  οδηγίες για τη φυλετική ισότητα (2000/43/ΕΚ) και την ίση µεταχείριση στην 
απασχόληση (2000/78/ΕΚ) έχουν ως στόχο αφενός να θεσπιστεί στα κράτη-µέλη της 
ΕΕ ένα πλαίσιο για την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής, αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισµού και αφετέρου να δηµιουργηθούν στα κράτη φορείς και µηχανισµοί 
για την εφαρµογή της εν λόγω νοµοθεσίας καθώς και για την προώθηση και την 
ενθάρρυνση της ίσης µεταχείρισης. 
Οι δυο οδηγίες καταπολέµησης των διακρίσεων στο άρθρο 2 απαγορεύουν την άµεση 
ή έµµεση10 διάκριση για κάποιον από τους λόγους προστασίας που αναφέρουν: 
εθνοτική ή φυλετική καταγωγή, αναπηρία, θρησκεία ή πεποιθήσεις, ηλικία και 
γενετήσιο προσανατολισµό.  
Στο άρθρο 3 της οδηγίας 2000/43/ΕΚ παρέχει µια πιο ευρεία προστασία ενάντια στις 
διακρίσεις11 σε σχέση µε το αντίστοιχο της οδηγίας 2000/78/ ΕΚ που ισχύει µόνο 
στον τοµέα της απασχόλησης (Human European Consultancy, 2011, σ. 30).   
 
Οι οδηγίες απαγορεύουν τη διάκριση από φυσικά και νοµικά πρόσωπα στον δηµόσιο 

                                                
10 Βλέπε Κεφάλαιο 1 για ορισµό της άµεσης και της έµµεσης διάκρισης. 
11 Περιλαµβάνει τα εξής: α) πρόσβαση στην απασχόληση, την αυτοαπασχόληση και την εργασία β) 
πρόσβαση στον επαγγελµατικό προσανατολισµό και στην επαγγελµατική κατάρτιση γ) τις εργασιακές 
συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων των απολύσεων και των αµοιβών 
δ)την ιδιότητα του µέλους και τη συµµετοχή σε µια οργάνωση εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε 
οποιαδήποτε οργάνωση τα µέλη της οποίας ασκούν ένα συγκεκριµένο επάγγελµα·ε) την 
εκπαίδευση·στ)την κοινωνική προστασία, συµπεριλαµβανόµενης της κοινωνικής ασφάλισης και της 
υγειονοµικής περίθαλψης·ζ) τις κοινωνικές παροχές και η)την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που 
είναι διαθέσιµα στο κοινό, και στην παροχή αυτών, συµπεριλαµβανόµενης της στέγασης. 
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και στον ιδιωτικό τοµέα, προστατεύουν ενάντια στις διακρίσεις για οποιονδήποτε από 
τους προστατευόµενους λόγους όλους όσοι βρίσκονται σε κράτος µέλος ανεξαρτήτως 
της εθνικότητάς τους, αναφέρουν ρητά ότι δεν καλύπτουν διακρίσεις λόγω 
εθνικότητας σε σχέση µε πτυχές ελέγχου της µετανάστευσης,12 επιτρέπουν τη λήψη 
µέτρων που αποσκοπούν στην πρόληψη ή την αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων που 
συνδέονται µε οποιονδήποτε από τους προστατευόµενους λόγους.13 Επίσης για τον 
εργοδότη η οδηγία 2000/78/ΕΚ (άρθρο 5) απαιτεί να λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα 
(εύλογες προσαρµογές) για τα άτοµα µε αναπηρία, αρκεί τα µέτρα αυτά να µη 
συνεπάγονται γι αυτόν «δυσανάλογη επιβάρυνση». Τέλος οι  οδηγίες επιτρέπουν 
διακρίσεις µόνο σε συγκεκριµένες περιορισµένες περιπτώσεις και µόνον εφόσον 
πληρούνται κάποιοι όροι. 
Στα θύµατα των διακρίσεων πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα κράτη-µέλη η 
πρόσβαση σε δικαστικές ή/και διοικητικές διαδικασίες για την πραγµάτωση των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στις οδηγίες,14ενώ ρητά ορίζονται οι προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες το βάρος της απόδειξης σε µια δικαστική διαδικασία σχετικά µε την 
εισαγωγή διακρίσεων µετατίθεται από τον ενάγοντα στον εναγόµενο.  
 
Επιπλέον κατά τη µεταφορά των οδηγιών, τα κράτη-µέλη πρέπει αφενός να 
διασφαλίζουν την ύπαρξη κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών τους 
νοµοθεσιών κατά των διακρίσεων και την εφαρµογή των κυρώσεων αυτών και 
αφετέρου να προβούν σε ενέργειες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την 
προώθηση της ευρείας κατανόησης και ενσωµάτωσης της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης στην κοινωνία των πολιτών, αλλά και να εµπλέξουν ΜΚΟ και 
κοινωνικούς εταίρους για την επίτευξη του στόχου της καταπολέµησης των 
διακρίσεων. 
Τέλος η οδηγία για τη φυλετική ισότητα (άρθρο 13) απαιτεί από όλα τα κράτη µέλη 
να ορίσουν ένα φορέα ή φορείς για την προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης 
όσον αφορά τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή. 
 
3. Τo  εθνικό θεσµικό πλαίσιο  των διακρίσεων 
 
3.1. Η Συνταγµατική πρόβλεψη  
 
Το ελληνικό Σύνταγµα περιέχει µια σειρά διατάξεων που στοχεύουν στην 
καταπολέµηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας, οι περισσότερες από 
τις οποίες βρίσκονται στο δεύτερο µέρος «ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα», ενώ 
κάποιες από αυτές ανήκουν στις µη αναθεωρητέες διατάξεις. Πιο συγκεκριµένα, στο 
ελληνικό Σύνταγµα προστατεύονται η αρχή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (αρ. 2§1), η 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και η συµµετοχή στην οικονοµική, 
κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας (5§1), η αρχή της ισότητας(4), το δικαίωµα 
στην προστασία της υγείας και της γενετικής ταυτότητας (5§5), η ελευθερία 
θρησκευτικής συνείδησης(13§1), η ελευθερία γνώµης και τύπου (14§§1,2), η 
ελευθερία τέχνης, επιστήµης, έρευνας και διδασκαλίας (16§1), το δικαίωµα παροχής 
έννοµης προστασίας (20§1), η προστασία προσωπικών δεδοµένων (9 Α), το δικαίωµα 

                                                
12 Η εξαίρεση αυτή δίνει την δυνατότητα στα κράτη µέλη να εφαρµόζουν εξαιρέσεις σχετικά µε την 
εθνικότητα που δεν θα µπορούσαν να εφαρµοστούν για τους λόγους που προστατεύονται δυνάµει των 
οδηγιών 
13 Πρόκειται για τη θετική δράση αρ.5 2000/43/ΕΚ , άρθρο 7 2000/78/ΕΚ. 
14 Οδηγία 2000/43/ΕΚ, άρθρο 7 – οδηγία 2000/78/ΕΚ, άρθρο 9. 
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δωρεάν παιδείας (16§4), η προστασία της οικογένειας, γάµου, µητρότητας, παιδικής 
ηλικίας, πολύτεκνων, ατόµων µε αναπηρίες (21§§1,2,6), το δικαίωµα εργασίας  και 
ίσης αµοιβής για παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας (22§1). Σε αυτά προστίθενται η 
γενικότερη προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του 
κοινωνικού συνόλου( 25§1) και η µέριµνα του κράτους για άρση των ανισοτήτων που 
υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών(116§2). 
 
Οι  αναφερθείσες συνταγµατικές αρχές και δικαιώµατα καλύπτουν εννοιολογικά όλες 
τις κατηγορίες των ευάλωτων οµάδων που περιλαµβάνονται  στις οδηγίες 2000/43 
και 2000/78 και παρέχουν ένα είδος προστασίας στα άτοµα, σε περίπτωση  που δεν 
υπάρχουν άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου. Ωστόσο οι γενικοί όροι που αναφέρονται 
στις συνταγµατικές διατάξεις και η µη περαιτέρω εξειδίκευσή τους µε εκτελεστικούς 
νόµους στις περισσότερες περιπτώσεις στερούσε στους πολίτες ουσιαστικά τη 
δυνατότητα προστασίας µέχρι την ψήφιση του Ν.3304/2005 που ενσωµάτωσε τις 
παραπάνω οδηγίες στο εθνικό δίκαιο. Σηµαντικό υπήρξε πάντως το γεγονός ότι µε 
την αναθεώρηση του 2001 στο αρ. 25  προβλέφθηκε η τριτενέργεια των δικαιωµάτων 
και έτσι διευρύνθηκε η προστασία των πολιτών όχι µόνο έναντι του κράτους αλλά και 
στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών.  
 
3.2. Η νοµοθετική πρόβλεψη  
 
Ο Νόµος 3304/2005 αποτελεί το σηµαντικότερο νοµικό οπλοστάσιο κατά των 
διακρίσεων. Συγχρόνως είναι το πιο ουσιαστικό βήµα πολιτικής που σηµειώθηκε τα 
τελευταία χρόνια (Καραντινός & Χριστοφιλοπούλου, 2010, σ. 130). 15  Σκοπός του 
νόµου είναι η θέσπιση του γενικού πλαισίου ρύθµισης για την καταπολέµηση των 
διακρίσεων.  
Ο Ν.3304/2005 δεν περιλαµβάνει συγκεκριµένους ορισµούς της µη διακριτικής 
µεταχείρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων 
ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισµού, οι οποίοι ορισµοί  λείπουν γενικότερα από 
την ελληνική νοµοθεσία (Theodoridis, 2010, σ. 18).  
 
Ο Ν. 3304/2005 στο άρθρο 19 αναθέτει την προώθηση της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης σε τρεις εξειδικευµένους φορείς: α) στο Συνήγορο του Πολίτη, β) στο 
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας και γ) στην Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης. Επιπρόσθετα 
σηµαντικό ρόλο αποδίδει ο νόµος στην Οικονοµική και Κοινωνικής Επιτροπή (ΟΚΕ) 
( αρ. 82§3 Σ) (Καραντινός & Χριστοφιλοπούλου, 2009, σ. 15). 16  
Στην ουσιαστική εφαρµογή του νόµου µπορούν να συµβάλλουν καθοριστικά η 
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α) κυρίως µέσα από τις 
γνωµατεύσεις- προτάσεις για ζητήµατα που αφορούν ατοµικά και κοινωνικά 
δικαιώµατα.17 Τέλος, η ύπαρξη πολλών µη κυβερνητικών οργανώσεων στο πεδίο της 

                                                
15 Βλέπε και Κεφάλαιο 5. 
16 Βλέπε και κεφάλαιο 5. 
17 Ο ρόλος της βέβαια είναι συµβουλευτικός αλλά λόγω της ειδικής γνώσης και εµπειρίας των µελών 
που την αποτελούν είναι εξαιρετικά σηµαντικός. Επιπλέον ένα πολύ σηµαντικό καθήκον έχει και το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας)  
σχετικά µε τις πολιτικές κατά των διακρίσεων, καθώς είναι υπεύθυνο για το σχεδιασµό, την εποπτεία 
και την αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής. 
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καταπολέµησης των διακρίσεων αποτελεί προστιθέµενη αξία για την προώθηση της 
αρχής της ίσης µεταχείρισης.18  
 
3.2.1. Ο Συνήγορος του Πολίτη 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) είναι µια από τις πέντε συνταγµατικά κατοχυρωµένες 
ανεξάρτητες αρχές (άρθρο 103§7).19 Ο Ν. 3304/2005 ανάθεσε  στον ΣτΠ  την 
αρµοδιότητα προώθησης της αρχής ίσης µεταχείρισης για το δηµόσιο τοµέα. 
Καθήκον του είναι να διερευνά υποθέσεις, έπειτα από αναφορές πολιτών που του 
υποβάλλονται και αφορούν διακρίσεις, µε σκοπό να διαπιστώσει αν υπάρχει 
παραβίαση της  αρχής. 
 
Ο Συνήγορος ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης συντάσσει 
ετήσιες εκθέσεις µε σκοπό να αποτυπώσει τη δράση του και να αναδείξει τα 
ζητήµατα των διακρίσεων στην Ελλάδα. Επιπλέον, παρέχει νοµική υποστήριξη και 
βοήθεια, καθώς και συµβουλές προς άτοµα που θεωρούν ότι έχουν υποστεί 
διακριτική µεταχείριση. Ο ΣτΠ συνεργάζεται µε ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο καταπολέµησης των διακρίσεων, προκειµένου να 
διευκολυνθεί η επαφή και να εδραιωθεί η σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ των 
πληττόµενων από πρακτικές διακριτικής µεταχείρισης και των θεσµικών µηχανισµών 
καταπολέµησης των διακρίσεων (Συνήγορος του Πολίτη, 2009, σ. 3-4). Επιπλέον ο 
Συνήγορος προσπαθεί να δηµιουργήσει δίκτυα επικοινωνίας και συντονισµού µε 
οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών σε όλα τα πεδία διακρίσεων στο πλαίσιο του 
Ν.3304/2005 µε σκοπό να εξοικειωθούν φορείς και οργανώσεις που εµπλέκονται στα 
ζητήµατα αυτά µε την οικεία νοµοθεσία και την παρεχόµενη προστασία.20 
 
Η γενική αρµοδιότητα του Συνηγόρου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο Ν.3094/2003, 
συχνά επιτρέπει την παρέµβαση του σε τοµείς διακρίσεων στα οποία ο Ν. 3304/2005 
δεν έχει εφαρµογή. Η συνδυαστική εφαρµογή της ειδικής αρµοδιότητας του ΣτΠ ως 
φορέα προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης και της γενικής του αρµοδιότητας 
ως φορέα προστασίας ατοµικών δικαιωµάτων, επιτρέπει τη διεύρυνση της τελικά 
παρεχόµενης προστασίας προσώπων που πλήττονται από διακρίσεις και αναδεικνύει 
την άρρηκτη σύνδεση της αρχής της ισότητας και της προστασίας των δικαιωµάτων 
του ανθρώπου ΣτΠ, 2009, σ. 4). 
Στην ετήσια έκθεση του Συνηγόρου που αφορά στο 2009 αναφέρεται ότι η Αρχή 
διερεύνησε 54 υποθέσεις στις οποίες εφέρετο να συντρέχει διακριτική µεταχείριση σε 
βάρος κάποιου ή κάποιων προσώπων για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται 

                                                
18 Βλέπε ενδεικτικά την ετήσια έκθεση για την Ελλάδα του Απριλίου 2009 του Δικτύου Κοινωνικών 
Εµπειρογνωµόνων σελ. 5. Εκεί γίνεται αναφορά στη σελίδα 33 του παραρτήµατος για ενδεικτικό 
κατάλογο των κύριων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στα θέµατα των διακρίσεων  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=667&langId=en.  
19 Διέπεται από τον νόµο 3094/2003 ενώ µε νεώτερους νόµους έχουν διευρυνθεί οι τοµείς δράσεις 
του.  
20 Αυτό ξεκίνησε το 2007 µέσω ενός πιλοτικού δικτύου επικοινωνίας και 
συντονισµού του ΣτΠ µε περιφερειακές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προστασίας και στήριξης των Ροµά, προκειµένου 
να καταστεί εφικτή η κατά το δυνατό άµβλυνση των δυσχερειών επαφής µε τη 
συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα. 
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στις διατάξεις του Ν. 3304/2005.21 Από τις 54 αναφορές για διακρίσεις (2 λόγω 
εθνοτικής καταγωγής, 29 λόγω φυλετικής καταγωγής, 14 λόγω αναπηρίας, 7 λόγω 
ηλικίας, 2 λόγω γενετήσιου προσανατολισµού) στις 40 διαπιστώθηκε διάκριση και 
στις 14 δεν διαπιστώθηκε. Στις 22 η διάκριση ενέπιπτε στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 
3304/2005 και στις 32 δεν ενέπιπτε. 
Αξιοσηµείωτο είναι πάντως ότι µε το ν. 3896/2010 ο οποίος καταργεί και αντικαθιστά 
τον ν. 3488/2006 διευρύνονται οι αρµοδιότητες του Συνηγόρου για θέµατα 
διακρίσεων λόγω φύλου  σε εργασιακά θέµατα στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Πιο 
συγκεκριµένα στο άρθρο 25 προβλέπεται η δυνατότητα του Συνηγόρου να εξετάζει 
αν παραβιάζεται η αρχή των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση και για τα δύο φύλα. 
Ο ΣτΠ µπορεί να δρα και προληπτικά προκειµένου να προωθήσει την ισότητα 
µεταχείρισης και την ισότητα ευκαιριών στην εργασία για άνδρες και γυναίκες. Για 
τον σκοπό αυτό µπορεί να συνεργάζεται µε τη δηµόσια διοίκηση, τους κοινωνικούς 
εταίρους, τις επιχειρήσεις και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, επιδιώκοντας έναν πιο 
ενεργητικό ρόλο στην προώθηση αλλαγών και αντιλήψεων στο εργασιακό 
περιβάλλον. Επιπλέον όταν ο ΣτΠ δέχεται αναφορές για διακρίσεις λόγω φύλου, δεν 
θα σταµατά την έρευνά του εάν ο ενδιαφερόµενος προσφύγει στη δικαιοσύνη, αλλά 
θα συνεχίζει τη διαµεσολαβητική του προσπάθεια για επίλυση του προβλήµατος 
µέχρι την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο ή µέχρις ότου εξεταστεί 
αίτηµα για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας (π.χ. αίτηση για λήψη 
ασφαλιστικών µέτρων) (ΣτΠ, 2011). Ήδη το διάστηµα από τον Ιούνιο του 2009 έως 
τον Δεκέµβριο του 2010 για θέµατα διακρίσεων λόγω φύλου στις εργασιακές σχέσεις 
ο ΣτΠ χειρίστηκε συνολικά 370 αναφορές και επέτυχε επίλυση του προβλήµατος 
κατόπιν επιτυχούς διαµεσολάβησης, σε ποσοστό 52%.22 
Η προστιθέµενη αξία του Συνηγόρου στο πεδίο της καταπολέµησης των διακρίσεων 
πηγάζει από το γεγονός ότι, σε αντίθεση µε τους άλλους δύο φορείς που 
προβλέπονται στο αρ. 19 του Ν.3304/2005 δηλαδή το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας 
και την Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης, το έργο του διεξάγεται ανεξάρτητα 
(Καραντινός & Χριστοφιλοπούλου, 2009, σ. 15). Αυτό µάλιστα επισηµαίνεται και σε 
εκθέσεις τις ΟΚΕ αλλά και άλλων διεθνών οργανισµών 
 
3.2.2. Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας  
 
Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) ανήκει στα ελεγκτικά σώµατα της 
διοίκησης και πρόσφατα µε τον Ν. 3996/2011 αναβαθµίστηκε ο ρόλος του. Υπάγεται 
απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μεταξύ των 
αρµοδιοτήτων τους περιλαµβάνεται και ο έλεγχος εάν υπάρχει  διάκριση λόγω φύλου 
όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση και 
ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα αλλά και ως 
προς την αρχή των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση. 
 
                                                
21 Από τις υποθέσεις αυτές 3 κρίθηκαν εκτός αρµοδιότητας του ΣτΠ,  6 κρίθηκαν 
αβάσιµες, σε 2 διακόπηκε η διερεύνησή τους λόγω µη προσκόµισης στοιχείων από 
τους ενδιαφεροµένους ενώ οι υπόλοιπες εξακολουθούν να διερευνώνται καθώς 
εκκρεµεί η τελική αντίδραση της διοίκησης. 
22 Αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα είχε και η διαµεσολάβηση του Συνηγόρου µεταξύ εργαζοµένων και 
εργοδοτών του ιδιωτικού τοµέα, σε συνέχεια καταγγελιών, που το 2010 ανήλθαν στο 36% του 
συνόλου των αναφορών. Η συνεργασία του ΣτΠ µε το ΣΕΠΕ, για τις υποθέσεις που αφορούν ιδιώτη 
εργοδότη, βελτιώθηκε ουσιαστικά, µετά και την έκδοση εγκυκλίου για τον τρόπο συνεργασίας των δύο 
ελεγκτικών µηχανισµών. 
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Πιο συγκεκριµένα σύµφωνα µε το άρθρο 2§2 στοιχ. η το Σώµα Επιθεώρησης 
Εργασίας «ελέγχει την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού λαµβάνοντας υπόψη και τις περιπτώσεις 
πολλαπλής διάκρισης σύµφωνα µε όσα ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 19 του ν. 
3304/2005». Κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10 του ν. 3304/2005, ελέγχει την τήρηση 
της ίσης µεταχείρισης έναντι των ατόµων µε αναπηρία, στα οποία περιλαµβάνονται 
και οι οροθετικοί, παρέχει συµβουλές προς τους εργοδότες και τους εργαζοµένους 
σχετικά µε τους όρους της ίσης µεταχείρισης και διασφαλίζει ότι οι εργοδότες 
προχωρούν σε όλες τις εύλογες προσαρµογές µε τη λήψη όλων των ενδεδειγµένων, 
κατά περίπτωση, µέτρων, προκειµένου να διασφαλιστεί ιδίως η πρόσβαση και η 
παραµονή των ατόµων µε αναπηρία στην εργασία, καθώς και η συµµετοχή τους στην 
επαγγελµατική κατάρτιση. Σε περίπτωση παραβίασης της αρχής το Σ.ΕΠ.Ε ενεργεί  
ως διαµεσολαβητής µεταξύ του εργοδότη και του εργαζόµενου µε σκοπό την 
εξεύρεση συµβιβαστικής λύσης, ενώ παράλληλα µπορεί να επιβάλλει πρόστιµο στον 
εργοδότη. Μπορεί το Σ.ΕΠ.Ε να δηµοσιεύει εκθέσεις και να κάνει συστάσεις σχετικά 
µε τα θέµατα των διακρίσεων. Προς ενίσχυση του ρόλου αυτού προβλέπεται στο 
άρθρο 19§4 του Ν. 3304/2005 η σύσταση 5 θέσεων µονίµου προσωπικού για την 
επιστηµονική υποβοήθηση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, την εξέταση 
καταγγελιών για παράβαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, τη διενέργεια 
προσπάθειας συµφιλίωσης, τη σύνταξη και υποβολή στο Σ.ΕΠ.Ε. πορίσµατος σε 
περίπτωση αποτυχίας της συµφιλιωτικής δράσης, καθώς και την πληροφόρηση και 
ευαισθητοποίηση εν γένει µε στόχο την κοινωνική σύγκλιση. 
 
Στην έκθεση πεπραγµένων του Σ.ΕΠ.Ε για το 2010 δεν αναφέρεται κάτι σχετικό για 
την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης σύµφωνα µε τον Ν. 3304/2005, ενώ αντίθετα 
γίνεται αναφορά σε περιπτώσεις παραβάσεων του Ν.3488/2006 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει µε το Ν. 3896/2010, δηλαδή περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων της 
αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, την 
επαγγελµατική εκπαίδευση και ανέλιξη και στους όρους και τις συνθήκες εργασίας.  
Το Σ.ΕΠ.Ε. είναι αρµόδιο να επιβάλλει τις προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις ή να 
προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την επιβολή των ποινικών κυρώσεων, ενώ σύµφωνα 
µε το άρθρο 13 παρ. 8 του Ν.3488/2006 οι κατά τόπον Επιθεωρητές Εργασίας 
υποχρεούνται να ενηµερώνουν το Συνήγορο του Πολίτη για τις καταγγελίες που 
δέχονται σχετικά µε θέµατα διακρίσεων φύλου στην εργασία και να υποβάλουν σε 
αυτόν τα αποτελέσµατα του ελέγχου τους. Περαιτέρω, παρέχεται στο Συνήγορο του 
Πολίτη η αρµοδιότητα να διεξάγει τη δική του έρευνα και να διαµορφώνει το τελικό 
πόρισµα επί της καταγγελίας (Σ.ΕΠ.Ε., 2011, σ. 66-67). 23 
 
Όπως επισηµαίνεται στην ετήσια έκθεση της OKE  για το 2009 (σ. 15) ουδέποτε  το 
Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας συνέταξε ειδική έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή και 
την προώθηση της ίσης µεταχείρισης στον ιδιωτικό τοµέα στο πεδίο της εργασίας και 
της απασχόλησης γιατί δεν έχουν αναφερθεί περιπτώσεις παράβασης του Ν. 
3304/2005. Σύµφωνα µε την άποψη της OKE «η  έλλειψη καταγγελιών ή 
περιπτώσεων αυτεπάγγελτου εντοπισµού παραβιάσεων της αρχής της ίσης 
                                                
23 Επίσης µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία του Σ.ΕΠ.Ε. για παραβάσεις του 
Ν. 3488/2006. Συγκεκριµένα για το 2010 αναφέρονται 44 καταγγελίες γυναικών  για 14 διαφορετικά 
θέµατα, µε κυρίαρχο την απόλυση εγκύου (15 καταγγελίες). Το  αποτέλεσµα της παρέµβασης του 
Σ.ΕΠ.Ε είναι επιβολή προστίµων, µηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα, ενηµέρωση του Συνηγόρου 
του Πολίτη, παραποµπή στα δικαστήρια. βλ. Ενδεικ. σελ 192-3. 
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µεταχείρισης στον τοµέα της ίσης µεταχείρισης αποτελεί ανησυχητικό φαινόµενο, δε 
σηµαίνει πλήρη εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης, αλλά άγνοια των 
σχετικών δικαιωµάτων από πλευράς των θιγοµένων και αδυναµία εντοπισµού τέτοιων 
περιπτώσεων από πλευράς των ελεγκτικών  υπηρεσιών».  
 
Πάντως ένα από τα πλεονεκτήµατα του Σ.ΕΠ.Ε είναι η γεωγραφική του διάσταση 
(Καραντινός & Χριστοφιλοπούλου, 2009, σ. 16) αφού υπάρχουν τα  κατά τόπον 
Τµήµατα Κοινωνικής Επιθεώρησης και µπορεί πιο εύκολα να γίνουν καταγγελίες. 
 
3.2.3. Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης 
 
Η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης προβλέπεται στο αρ. 21 του Ν.  3304/2005 και 
υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωµάτων. Η σύνθεση της είναι πενταµελής µε πρόεδρο τον Γενικό Γραµµατέα 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τέσσερα τακτικά µέλη των οποίων η θητεία είναι 
τριετής και ανανεώσιµη. Η Επιτροπή καλύπτει όλα τα πεδία του ιδιωτικού τοµέα, 
εκτός της απασχόλησης και της εργασίας24. Οι αρµοδιότητές της είναι: α) να 
εποπτεύει την προσπάθεια συµφιλίωσης σε περίπτωση καταγγελίας για παράβαση της 
αρχής της ίσης µεταχείρισης, β) να διατυπώνει πόρισµα σε περίπτωση που 
αποτυγχάνει η συµφιλιωτική δράση. Εάν πιθανολογείται η τέλεση αξιόποινης πράξης, 
το πόρισµα διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών, γ) να διατυπώνει 
γνώµη, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήµατος του Υπουργού Δικαιοσύνης ή αρχής 
στο πλαίσιο αρµοδιότητας της οποίας εµπίπτει παράβαση της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης, δ) να συντάσσει εκθέσεις για την εφαρµογή και προώθηση της αρχής 
της ίσης µεταχείρισης. Στο έργο της επικουρείται από την υπηρεσία ίσης 
µεταχείρισης που συνιστάται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
Η Επιτροπή λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2005 και µέχρι σήµερα  έχει εξετάσει 
ένα σχετικά µικρό αριθµό καταγγελιών (Καραντινός & Χριστοφιλοπούλου, 2009, σ. 
15),25 οι αρµοδιότητές της είναι µάλλον περιορισµένες, υπάρχει δυσκολία 
παρέµβασης και αρωγής σε εξατοµικευµένες περιπτώσεις, ενώ η σύνθεσή της δεν 
εξασφαλίζει ανεξαρτησία λόγω του καθοριστικού ρόλου του υπουργείου. Η ΟΚΕ 
θεωρεί ότι είναι απαραίτητη µια σηµαντική αύξηση στους ανθρώπινους και 
χρηµατικούς πόρους της Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης, ώστε να της δοθεί η 
δυνατότητα να λειτουργήσει πιο αποτελεσµατικά. Πιστεύει  ότι πρέπει να δοθεί η 
δυνατότητα ουσιαστικής παρέµβασης της Επιτροπής, καθώς και η δυνατότητα 
επιβολής κυρώσεων, ώστε να λειτουργήσει όχι µόνο προληπτικά, αλλά και 
κατασταλτικά (ΟΚΕ, 2009). Ιδιαίτερη έµφαση, τέλος, πρέπει να δοθεί στη µετατροπή 
της Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης σε ανεξάρτητη αρχή, κατά τα πρότυπα λειτουργίας 
της αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη, ώστε να υπάρξει και συµµόρφωση της χώρας 
µας προς τα προστάγµατα της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ. 

 
3.2.4. Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) 

                                                
24 Σύµφωνα µε τον ΣτΠ αν η διάκριση αφορά σε θέµατα κοινωνικής προστασίας, κοινωνικών 
παροχών, εκπαίδευσης, παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένης και της στέγης, η 
αναφορά υποβάλλεται στην Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.   
25 Σύµφωνα µε την Ο.Κ.Ε. η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης εξέδωσε δύο συστάσεις το 2006 και 
διερεύνησε 4 καταγγελίες το 2007. Δύο καταγγελίες κρίθηκαν εκτός του πεδίου αρµοδιοτήτων της 
Επιτροπής, µία καταγγελία ήταν εκτός του πεδίου εφαρµογής του νόµου 3304/2005 για την 
καταπολέµηση των διακρίσεων, ενώ η τελευταία βρίσκεται ακόµη υπό διερεύνηση (ΟΚΕ, 2008, σ. 15)  



 13 

Με το άρθρο 18 του Ν. 3304/2005, ανατέθηκαν στην ΟΚΕ26 νέες αρµοδιότητες 
σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής ίσης µεταχείρισης, µεταξύ των οποίων, η 
σύνταξη ετήσιας έκθεσης και η ενθάρρυνση του διαλόγου για τα θέµατα αυτά µε µη 
κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), οι οποίες έχουν ως καταστατικό σκοπό την 
καταπολέµηση των διακρίσεων. Στις ετήσιες εκθέσεις της η Ο.Κ.Ε. καταγράφει τις 
κύριες αιτιάσεις παραβίασης της αρχής της ίσης µεταχείρισης αντλώντας στοιχεία 
από µη κυβερνητικές οργανώσεις στις οποίες απευθύνεται27 και από διεθνείς 
οργανισµούς. Πέραν της αποτύπωσης της εικόνας σχετικά µε την εφαρµογή της 
αρχής της ίσης µεταχείρισης και των προβληµάτων που υφίστανται στη χώρα µας, οι 
εκθέσεις της Ο.Κ.Ε. περιέχουν συστάσεις, οδηγίες, παρατηρήσεις και προτάσεις µε 
σκοπό την ενίσχυση της εφαρµογής της νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων, 
συνιστώντας έτσι ένα απαραίτητο εργαλείο παρακολούθησης, εκτίµησης και 
ανασχεδιασµού των πολιτικών κατά των διακρίσεων (Καραντινός & 
Χριστοφιλοπούλου, 2009, σ. 17). 

 
3.2.5. Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 
 
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου ιδρύθηκε  µε το Ν. 2667/1998 
και είναι συµβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέµατα  προστασίας και  
προώθησης των δικαιωµάτων του ανθρώπου. Επειδή η καταπολέµηση των 
διακρίσεων συνδέεται άρρηκτα µε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
είναι πολύ σηµαντικός ο ρόλος της ΕΕΔΑ στην επισήµανση συγκεκριµένων 
ζητηµάτων. Η αντιπροσωπευτική της σύνθεση επιτρέπει να συνυπάρξουν 
δηµιουργικά διαφορετικές δυνάµεις28: εκπρόσωποι διοίκησης, ειδικοί επιστήµονες, 
συνδικαλιστές , εκπρόσωποι πολιτικών κοµµάτων, ΜΚΟ και άλλων φορέων. Η 
ΕΕΔΑ είχε πάρει την πρωτοβουλία να γνωµατεύσει, το Δεκέµβριο του 2003, επί του 
σχεδίου νόµου για τη µεταφορά των οδηγιών του 2000 στο εσωτερικό δίκαιο. Έκτοτε 
στις ετήσιες εκθέσεις της υποβάλλει παρατηρήσεις σχετικά µε το Ν. 3304/2005 και 
προτάσεις που στοχεύουν στη βελτίωσή του. Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι στην 
τελευταία ετήσια έκθεσή της που αφορά το 2009 προτείνει την τροποποίηση του 
ισχύοντος νοµικού πλαισίου της ίσης µεταχείρισης. Πιο συγκεκριµένα οι προτάσεις 
της ΕΕΔΑ κατατάσσονται  σε τρεις επιµέρους ενότητες:   α) ενσωµάτωση στο 
ελληνικό δίκαιο των ουσιαστικών διατάξεων των οδηγιών, β) ενσωµάτωση των 
επιταγών αυξηµένης και αποτελεσµατικής έννοµης προστασίας του ατοµικού 
δικαιώµατος στην ίση µεταχείριση, γ) προσαρµογή του εθνικού δικαίου στην αξίωση 
των κοινοτικών νοµοθετικών πράξεων για κοινωνική ρύθµιση της ίσης µεταχείρισης 
και της καταπολέµησης των διακρίσεων (ΕΕΔΑ, 2010, σ. 120). 

                                                
26 Η ΟΚΕ ιδρύθηκε µε το νόµο 2234/1994, µε πρότυπο την Ο.Κ.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
στηρίζεται στον τριµερή διαχωρισµό των εκπροσωπούµενων συµφερόντων, διαχωρισµό δηλαδή σε 
τρεις Οµάδες, µία των εργοδοτών - επιχειρηµατιών, µία των εργαζοµένων - στον ιδιωτικό και το 
δηµόσιο τοµέα, και µία των λοιπών κατηγοριών στην οποία εκπροσωπούνται οι αγρότες, οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι καταναλωτές. Με την αναθεώρηση του Συντάγµατος το 
2001 προβλέπεται η συνταγµατική της κατοχύρωση στο άρθρο 82§3 µε κύρια αποστολή τη διεξαγωγή 
κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ιδίως για τις κατευθύνσεις της οικονοµικής 
και κοινωνικής πολιτικής,  
27 Η Ο.Κ.Ε. προκειµένου να συντάξει την έκθεσή της απευθύνεται σε συγκεκριµένες ΜΚΟ, αξιοποιεί 
τις απόψεις τους  και ενσωµατώνει τις κοινές τους θέσεις στην έκθεσή της. Βλέπε παραρτήµατα 
εκθέσεων Ο.Κ.Ε. 
28 Για τη σύνθεση της γίνεται µνεία στο άρθρο 2 του Ν. 2667/1998. Βλέπε και έκθεση για το 2009 σελ. 
19 επ. www.nchr.gr 
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3.3. Το νοµοθετικό καθεστώς της καταπολέµησης των διακρίσεων 
 
3.3.1. Οι προβλέψεις του Ν.3304/2005 
 
Ο Ν.3304/2005 µε τον οποίο µεταφέρθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη οι Οδηγίες 
2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ δηµιουργεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, µια εξειδικευµένη 
νοµοθεσία-πλαίσιο κατά των διακρίσεων. Οι προγενέστερες συνταγµατικές διατάξεις 
µε την θέσπιση του ανωτέρω νόµου εξειδικεύονται και υπάρχει πλέον σαφής 
προστασία σε πέντε θεµατικά πεδία.  Έτσι  η Ελλάδα διαθέτει πλέον ένα 
ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο προστασίας στον τοµέα των διακρίσεων. Εξάλλου, 
µε την  σύσταση των φορέων προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης, δίνεται η 
δυνατότητα σε «ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού», οι οποίες τείνουν να 
παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και ανεργίας σε σχέση µε τον υπόλοιπο 
πληθυσµό, να αναζητήσουν µιαν άλλη οδό προστασίας πέραν της δικαιοσύνης, που 
λόγω της βραδυπορίας και της δαπάνης, δεν είναι πάντα και η πλέον αποτελεσµατική 
(Καραντινός & Χριστοφιλοπούλου, 2009, σ. 19).  
Ο Νόµος 3304/2005 παρέχει έναν συγκεκριµένο ορισµό της άµεσης διάκρισης στα 
άρθρα 3 και 7. Ο ορισµός είναι ο ίδιος για όλους τους λόγους που αναφέρονται στις 
Οδηγίες (εθνοτική ή φυλετική καταγωγή, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, 
αναπηρία, ηλικία ή γενετήσιος προσανατολισµός). Ο Ν.3304/2005 επιτρέπει 
αιτιολόγηση της άµεσης διάκρισης, ανοίγοντας έτσι το παράθυρο στην ύπαρξη 
εξαιρέσεων από την αρχή της µη διάκρισης σε σχέση µε όλα τα πεδία. Αναλόγως, 
ορίζει στο άρθρο 9 §2 ότι δε θίγει τις υφιστάµενες διατάξεις ή πρακτικές που 
αφορούν σε επαγγελµατικές δραστηριότητες των εκκλησιών ή άλλων οργανισµών ή 
ενώσεων, η δεοντολογία των οποίων εδράζεται σε θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις.  
Επίσης στα άρθρα 5, 9 και 11 του Ν. 3304/2005 αναφέρεται ότι η διαφορετική 
µεταχείριση λόγω ενός χαρακτηριστικού που σχετίζεται µε τη φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την ηλικία ή το γενετήσιο 
προσανατολισµό δε θα αποτελεί διάκριση όπου, λόγω της φύσης των συγκεκριµένων 
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός του οποίου αυτές ασκούνται, 
αυτό το χαρακτηριστικό αποτελεί ουσιαστική και καθοριστική επαγγελµατική 
προϋπόθεση, εφόσον ο σκοπός είναι θεµιτός και η προϋπόθεση ανάλογη. Ειδικότερα 
για τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις το άρθρο 9§2 ορίζει ρητά ότι αυτές οι 
πεποιθήσεις θα πρέπει επίσης να αποτελούν «ουσιώδη, θεµιτή και δικαιολογηµένη 
επαγγελµατική απαίτηση»(Theodoridis, 2010: 23). 
Ο Νόµος 3304/2005 στο άρθρο 2§2 παρέχει έναν ορισµό της παρενόχλησης 
ακολουθώντας τον αντίστοιχο των Οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ. Αυτή 
«εκδηλώνεται µε ανεπιθύµητη συµπεριφορά  που σχετίζεται µε έναν από τους λόγους 
που αναφέρονται στο άρθρο 1 (φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκευτικές ή άλλες 
πεποιθήσεις κλπ) και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας 
προσώπου και τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού 
ή επιθετικού περιβάλλοντος. Κατά την εξειδίκευση της έννοιας της παρενόχλησης 
λαµβάνονται υπόψη και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη».  Στο ελληνικό ποινικό 
δίκαιο δεν υπάρχει συγκεκριµένο αδίκηµα που να σχετίζεται µε την παρενόχληση. 
Ωστόσο, µπορεί να υποστηριχθεί ότι κάποιες εκδοχές της σεξουαλικής παρενόχλησης 
µπορεί να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής ορισµένων διατάξεων του ποινικού 
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κώδικα.29 Σε αυτό το πεδίο εφαρµογής, η προστασία από τη θυµατοποίηση θα 
περιλαµβάνει όποια µέτρα είναι απαραίτητα για την προστασία των εργαζοµένων από 
την απόλυση ή άλλη δυσµενή µεταχείριση από τον εργοδότη ως αντίµετρο για µια 
καταγγελία (µέσα στην επιχείρηση) ή για τις όποιες νοµικές διαδικασίες µε σκοπό την 
εφαρµογή της τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης (άρθρο 15). Ειδικότερα, σε 
περίπτωση δυσµενούς µεταχείρισης ή δυσµενών συνεπειών ως αντίµετρο σε µία 
καταγγελία ή σε διαδικασίες µε σκοπό την εφαρµογή της τήρησης της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης στον τοµέα της φυλετικής ή εθνοτικής διάκρισης, το πεδίο εφαρµογής 
είναι ευρύτερο από την απασχόληση και το επάγγελµα και καλύπτει όλα τα άτοµα, 
όσον αφορά τόσο το δηµόσιο όσο και τον ιδιωτικό τοµέα σε σχέση µε τα οκτώ 
σηµεία (α-η) της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου. (Theodoridis, 2010: 27). 
Επίσης στο άρθρο 10 του νόµου µεταφέρεται επακριβώς το άρθρο 5 της οδηγίας 
2000/78 περί εύλογων προσαρµογών για τα άτοµα µε αναπηρία.30 Όσον αφορά τα 
άτοµα µε αναπηρίες ο Ν.1556/1985  µε τον οποίο επικυρώθηκε η σύµβαση 159/2003 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την επαγγελµατική αποκατατάσταση και 
απασχόληση ( άτοµα µε αναπηρίες) δίνει έναν ορισµό ατόµου µε αναπηρία 
βασισµένη στο ιατρικό µοντέλο.31 Πάντως η αναπηρία ως έννοια σε αντίθεση µε τα 
υπόλοιπα χαρακτηριστικά τα οποία προστατεύονται απέναντι στη δυσµενή 
µεταχείριση όπως το φύλο, η ηλικία ή η εθνοτική καταγωγή, έχει συχνά δυναµικό 
χαρακτήρα και παρουσιάζεται µε µια ποικιλοµορφία που δύσκολα µπορεί να 
καταγραφεί εξαντλητικά. Γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να ξενίζει η έλλειψη ορισµού της 
αναπηρίας στην Οδηγία 2000/78. 
Η έλλειψη αυτή οδήγησε κάποια από τα κράτη-µέλη, µεταξύ των οποίων και την 
Ελλάδα, να µην προβούν ούτε αυτά σε νοµοθετικό ορισµό της αναπηρίας. Η έλλειψη 
αυτή ενδεχοµένως να παροτρύνει τον εφαρµοστή του δικαίου στις εν λόγω έννοµες 
τάξεις στο να καταφύγει σε ορισµούς που περιέχονται σε άλλους κλάδους δικαίου, 
κατά βάση της κοινωνικής ασφάλισης και της πρόνοιας (Μπαρτζελιώτης, 2009). Τον 
ορισµό της αναπηρίας κλήθηκε να προσδιορίσει το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΔΕΚ) σε µια σειρά υποθέσεων, σηµαντικότερες από τις οποίες είναι η 
υπόθεση  Chacón Navas32και η υπόθεση Coleman.33 
                                                
29 Πρόκειται κυρίως για τα άρθρα 337 προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και 343 ασέλγεια µε 
κατάχρηση εξουσίας. Εφαρµογή υπό ορισµένες προϋποθέσεις µπορεί να έχουν και τα άρθρα 
361(εξύβριση), 385(εκβίαση) και 353( πρόκληση σκανδάλου µε ακόλαστες πράξεις). 
30 Πρόκειται για τα «ενδεδειγµένα µέτρα που ο εργοδότης υποχρεώνεται να λάβει προκειµένου τα 
άτοµα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτή και να εξελίσσονται, 
καθώς και τη δυνατότητα συµµετοχής στην επαγγελµατική κατάρτιση, εφόσον τα µέτρα αυτά δεν 
συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. Δεν θεωρείται δυσανάλογη η επιβάρυνση, 
όταν αντισταθµίζεται από µέτρα προστασίας που λαµβάνονται στο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής 
υπέρ των ατόµων µε αναπηρία». 
31 Αντίθετα το κοινωνικό µοντέλο χαρακτηρίζει την αναπηρία ως παράγοντα µειονεξίας που εµποδίζει 
την ισότιµη συµµετοχή στα κοινά και οφειλόµενη στην αλληλεπίδραση ανάµεσα σε µια σωµατική, 
νοητική ή ψυχική πάθηση και στους εκάστοτε περιβαλλοντικούς παράγοντες ή στις κοινωνικές 
προκαταλήψεις. Συνέπεια της παραδοχής αυτής είναι η ενσωµάτωση της προστασίας της αναπηρίας 
στο ευρύτερο πλαίσιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  
32 Το ΔΕΚ στην υπόθεση Navas απαντώντας σε προδικαστικό ερώτηµα αρµόδιου ισπανικού 
δικαστηρίου επεσήµανε κατ’ αρχήν ότι, ελλείψει σχετικού ορισµού στην Οδηγία ή παραποµπής στις 
εθνικές νοµοθεσίες των Κρατών-Μελών, ο όρος «αναπηρία» θα πρέπει να τύχει αυτοτελούς και 
ενιαίας ερµηνείας µε βάση τα συµφραζόµενα και τον σκοπό που επιδιώκει η σχετική Οδηγία.  Στο 
πλαίσιο αυτό, η έννοια της «αναπηρίας», σύµφωνα µε το ΔΕΚ, υποδηλώνει «µειονεκτικότητα, 
οφειλόµενη, ιδίως, σε πάθηση φυσική, διανοητική ή ψυχική, κωλύουσα για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
τη συµµετοχή του συγκεκριµένου ατόµου στον επαγγελµατικό βίο». Στη συνέχεια το ΔΕΚ έκανε δεκτό 
ότι η ασθένεια δεν µπορεί να εξοµοιωθεί άνευ ετέρου µε την αναπηρία και αυτό γιατί ο κοινοτικός 
νοµοθέτης σκοπίµως επέλεξε  τον όρο «αναπηρία» αντί του όρου «ασθένεια» και, περαιτέρω, γιατί η 
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Τέλος, δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις ή οι έννοιες της διάκρισης λόγω αντίληψης ή 
της διάκρισης λόγω σχέσης στο ελληνικό δίκαιο (ή ειδικά στο Νόµο 3304/2005), ούτε 
υπάρχουν κανόνες για τις πολλαπλές διακρίσεις ή σχέδια για την υιοθέτηση τέτοιων 
κανόνων ή νοµολογία που να ασχολείται µε τις περιπτώσεις των πολλαπλών 
διακρίσεων. 
Η αρχή της ίσης µεταχείρισης θα εφαρµόζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 4 Ν. 3304/2005 
σε όλα τα πρόσωπα τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, όσον αφορά α) 
τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, β) την πρόσβαση 
σε όλα τα είδη και σε όλα τα επίπεδα του επαγγελµατικού προσανατολισµού, της 
επαγγελµατικής κατάρτισης και επιµόρφωσης, µε τον επαγγελµατικό 
προσανατολισµό να περιλαµβάνει την πρακτική επαγγελµατική εµπειρία, γ) τους 
όρους και τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης  δ) την ιδιότητα µέλους και τη 
συµµετοχή σε οργάνωση εργαζοµένων ή σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας τα 
µέλη ασκούν ένα συγκεκριµένο επάγγελµα ε) την κοινωνική προστασία, 
συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονοµικής περίθαλψης, 
στ) τις κοινωνικές παροχές, ζ) την εκπαίδευση, η) την πρόσβαση στη διάθεση και την 
παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται (συναλλακτικά) στο κοινό, 
συµπεριλαµβανοµένης της στέγης. Υπάρχει στο άρθρο 4§2 η εξαίρεση της ιθαγένειας 
για την οποία γίνεται ειδική αναφορά παρακάτω. 
 
3.3.2.Η εξαίρεση της ιθαγένειας από το πεδίο προστασίας του Ν. 3304/2005  
 
Στην περίπτωση της διάκρισης µε κριτήριο την εθνοτική καταγωγή οι πολιτικές για 
την ίση µεταχείριση διασταυρώνονται µε την µεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας ή 
έστω µε τις διατάξεις, που αφορούν άµεσα ή έµµεσα στην ρύθµιση του καθεστώτος 
διαµονής και εργασίας των υπηκόων τρίτων χωρών (ΟΚΕ, 2009, σ/ 20-21). Η 
«εξαίρεση της ιθαγένειας» που εισάγεται µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Νόµου 3304/2005, 
ουσιαστικά καθιστά εν δυνάµει απόλυτα δικαιολογήσιµη οποιαδήποτε θεσµικής 
φύσης άµεση ή έµµεση διάκριση σε βάρος των µεταναστών, εξαιτίας ακριβώς της (µη 
ελληνικής) ιθαγένειάς τους.  
Σήµερα υπάρχει κωδικοποίηση34 της νοµοθεσίας για την είσοδο, διαµονή και 
κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια µε τον ν. 
3386/2005, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε 15 µεταγενέστερους νόµους.35 Από τους 
νόµους που τροποποίησαν τον ν.3386/2005 ιδιαίτερη αναφορά πρέπει  να γίνει στον 
ν.3536/2007 και στον ν.3838/2010. Με τον  ν.3536/2007 αναδιατυπώθηκαν οι γενικές 
προϋποθέσεις δικαιώµατος διαµονής, οι προϋποθέσεις ανανέωσης άδειας διαµονής, οι 
ρυθµίσεις διαδικασίας µετάκλησης. Μια από τις πιο σηµαντικές καινοτοµίες του 
αφορά στις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαµονής για αόριστη διάρκεια, αφού το 
κρίσιµο σηµείο είναι η συµπλήρωση δεκαετούς νόµιµης διαµονής στη χώρα, 

                                                                                                                                       
ασθένεια δεν περιλαµβάνεται ως έννοια σε καµιά διάταξη της ΣυνθΕΚ. Το ΔΕΚ µε την απόφασή του 
περιορίστηκε να απαντήσει στο προδικαστικό ερώτηµα αποφεύγοντας να δώσει έναν εξαντλητικό και 
άκαµπτο ορισµό της αναπηρίας. 
33 Στην υπόθεση Coleman έχουµε ένα δείγµα ευελιξίας στον ορισµό της αναπηρίας από το ΔΕΚ. Το 
Δικαστήριο έκρινε ότι η Οδηγία 2000/78 απαγορεύει τη διάκριση λόγω αναπηρίας  όχι µόνο όταν αυτή 
γίνεται σε βάρος των ίδιων των ατόµων µε αναπηρία αλλά και όταν γίνεται και σε βάρος ατόµων που 
φροντίζουν άτοµα µε αναπηρία.  
34 Πριν την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας  υπήρξαν στην δεκαετία του ΄90 ο ν. 1975/1991 και τα π.δ 
358/1997 και  359/1997 και στη συνέχεια ο ν. 2190/2001(Σαρρής, 2008, σ. 28, 30) 
35 Προς τροποποίηση και συµπλήρωση του ν. 3386/2005 ακολούθησαν οι  νόµοι 3448/2006, 
3536/2007, 3613/2007, 3649/2008, 3731/2008, 3772/2009, 3838/2010, 3846/2010, 3870/2010, 
3875/2010, 3879/2010 3900/2010, 3907/2011,4018/2011 
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ανεξάρτητα από το είδος των αδειών διαµονής που κατείχε ο ενδιαφερόµενος. Ο ν. 
3838/2010  επιφέρει αλλαγές στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, στη διαδικασία 
πολιτογράφησης και στην αναγνώριση πολιτικών δικαιωµάτων στους αλλοδαπούς36. 
Πιο συγκεκριµένα µε το άρθρο 1 παρ.2 του ν. 3838/2010 εισάγονται δύο 
προϋποθέσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τη λεγόµενη «δεύτερη γενιά 
µεταναστών», η γέννηση του αλλοδαπού στην Ελλάδα ή εναλλακτικά έχοντας 
ολοκληρώσει την παρακολούθηση έξι τάξεων στο ελληνικό σχολείο µε σχετική 
δήλωση των γονέων τους ή των ιδίων όταν ενηλικιωθούν. Με τον νόµο αυτό 
καλύπτονται οι βασικές επισηµάνσεις που έχουν γίνει στις ετήσιες εκθέσεις της ΟΚΕ 
(ΟΚΕ, 2009:21). 
Επιπλέον µε τον Ν.4018/2011 αναδιοργανώνεται το σύστηµα αδειοδότησης για τη 
διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας. Συγκεκριµένα 
µεταφέρεται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων 
Διοικήσεων η αρµοδιότητα των Δήµων της Χώρας για την παραλαβή των αιτήσεων 
πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαµονής, καθώς και 
την επίδοση σε αυτούς των αποφάσεων, που εκδίδονται σε συνέχεια των σχετικών 
αιτήσεων. Στόχος του νοµοθέτη είναι να καταστήσει τις εν λόγω υπηρεσίες ως 
υπηρεσίες µιας στάσης  για το σύστηµα αδειοδότησης των αλλοδαπών. Ελπίζουµε το 
νέο αυτό θεσµικό πλαίσιο να συµβάλλει στην αποτροπή γραφειοκρατικών 
προβληµάτων τα οποία για πολλά χρόνια ταλάνιζαν την ελληνική πολιτεία. Οι άδειες 
διαµονής βραχείας διάρκειας σε συνδυασµό µε την απουσία της δυνατότητας για µια 
άπαξ και δια παντός νοµιµοποίηση των ανεπίσηµων µεταναστών (όπως ισχύει στις 
περισσότερες χώρες) παρεµποδίζει συστηµατικά την πλήρη ένταξη και -κατ’ 
επέκταση- την κατ’ ουσία ίση µεταχείρισή τους. 
 
Για να περιοριστεί το φαινόµενο των έµµεσων διακρίσεων σε βάρος των µεταναστών 
και για να υπάρξει ίση µεταχείριση και εξασφάλιση ίσων δικαιωµάτων και ευκαιριών 
πρέπει να περιοριστεί η εφαρµογή της εξαίρεσης της ιθαγένειας µε µια πιθανή 
τροποποίηση άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.3304/2005. Ο ΣτΠ επισηµαίνει την επανεξέταση 
του νόµου  ιδιαίτερα στο σκέλος που αφορά : α) στους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων 
χωρών, που έχουν εγκατασταθεί και διαµένουν επί µακρόν στην Ελλάδα και β) 
περιπτώσεις καταγγελιών υπηκόων τρίτων χωρών, η διερεύνηση των οποίων 
προκαλεί σοβαρές υπόνοιες υποκρυπτόµενης δυσµενούς διάκρισης λόγω φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής (ΣτΠ, 2009, σ. 12) .  

Ο τοµέας αυτός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός αφού µε βάση την έρευνα του 
ευρωβαρόµετρου το 2009 για τις διακρίσεις οι πολίτες στην Ελλάδα θεωρούν ως 
συχνότερη µορφή διακρίσεων την εθνικότητα 71% έναντι του 61% του Μ.Ο της 
ΕΕ27 (Special Eurobarometer 317, σ. 9).  

 
3.3.3. Η προστασία του Ν. 3304/2005 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του νόµου σε περίπτωση µη τήρησης της αρχής της ίσης 
µεταχείρισης στο πλαίσιο διοικητικής δράσης, παρέχεται στον βλαπτόµενο, πέραν της 
δικαστικής προστασίας, προστασία  από τα διοικητικά όργανα37 ή µέσω των Μη 

                                                
36 Πριν την θέσπιση του Ν. 3838/2010 ένα µικρό βήµα είχε γίνει µε τον ο Ν.3731/2008 που έδινε  τη 
δυνατότητα στα παιδιά των οποίων  οι γονείς διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα να αποκτούν 
µετά την ηλικία των 18 το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος 
37 Άρθρα 24- 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1979) 
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Κυβερνητικών Οργανώσεων ή των συνδικαλιστικών ενώσεων.38 Απαιτούνται δύο 
προϋποθέσεις ώστε τα νοµικά πρόσωπα να µπορούν να δράσουν εκ µέρους και προς 
υποστήριξη των θυµάτων ενώπιον των δικαστηρίων και ενώπιον των διοικητικών 
οργάνων: 1) ο σκοπός του νοµικού προσώπου να είναι η διασφάλιση της τήρησης της 
αρχής ίσης µεταχείρισης και 2) η συναίνεση του προσώπου που υφίσταται διακριτική 
µεταχείριση στην οργάνωση δηλώνοντας ότι θέλει και συµφωνεί να εκπροσωπηθεί 
από αυτήν. Στην περίπτωση της διάκρισης λόγω φύλου στο πεδίο της απασχόλησης, 
µπορούν να υποβάλλουν αναφορές συνδικαλιστικά σωµατεία, άλλα νοµικά πρόσωπα 
και ενώσεις προσώπων που έχουν συναφές έννοµο συµφέρον, βάσει του σκοπού τους, 
µε τη συναίνεση του θιγόµενου (άρθρο 12 του Ν.3488/2006). 
Το άρθρο 14 του Ν.3304/2005 ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το βάρος της 
απόδειξης σε µια αστική ή διοικητική δικαστική διαδικασία µετατίθεται από τον 
ενάγοντα στον εναγόµενο39. Μετάθεση του βάρους της απόδειξης δεν 
πραγµατοποιείται ποτέ σε ποινικές διαδικασίες. Επίσης στο άρθρο 16 προβλέπεται 
για τον παραβάτη ποινική κύρωση και όχι αποζηµίωση του παθόντα.40 Τέλος 
σύµφωνα µε το άρθρο 17 η παραβίαση της απαγόρευσης της διακριτικής 
µεταχείρισης από πρόσωπο που ενεργεί ως εργοδότης συνιστά παραβίαση της 
εργατικής νοµοθεσίας  και επισύρει  πρόστιµο από την Επιθεώρηση Εργασίας που 
κυµαίνεται µεταξύ 500 και 30.000 ευρώ σύµφωνα µε το άρθρο 16§1  του 
Ν.2639/1998.  
Επιπλέον  η  ελληνική νοµοθεσία προβλέπει ρητά µέσα υπεράσπισης και κυρώσεις 
του ποινικού δικαίου στις υποθέσεις διακρίσεων για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής 
καταγωγής ή θρησκευτικών πεποιθήσεων µόνο µέσα στο πλαίσιο του Ν. 927/1979. Ο 
νόµος αυτός, λόγω του ότι κρίνεται ανεπαρκής για να αντιµετωπίσει τις σηµερινές 
προκλήσεις,  αναµένεται να  αναθεωρηθεί  σύντοµα αφού έχει κατατεθεί στη Βουλή  
νέο σχέδιο νόµου41ώστε να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικότερα οι σοβαρές µορφές 
εκδήλωσης ρατσιστικών και ξενόφοβων συµπεριφορών. 

                                                
38 Το άρθρο 13§3 αναφέρει «Νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης της 
αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού µπορούν να αντιπροσωπεύουν τον 
βλαπτόµενο ενώπιον των δικαστηρίων και να τον εκπροσωπούν ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής 
αρχής ή διοικητικού οργάνου, εφόσον προηγουµένως παρασχεθεί η συναίνεσή του µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής». 
39 Συγκεκριµένα ορίζει «Όταν ο βλαπτόµενος προβάλλει ότι δεν τηρήθηκε η αρχή της ίσης 
µεταχείρισης και αποδεικνύει ενώπιον δικαστηρίου ή αρµόδιας διοικητικής αρχής πραγµατικά 
γεγονότα από τα οποία µπορεί να συναχθεί άµεση ή έµµεση διάκριση, το αντίδικο µέρος φέρει το 
βάρος να αποδείξει στο δικαστήριο, ή η διοικητική αρχή να θεµελιώσει, ότι δεν συνέτρεξαν 
περιστάσεις που συνιστούν παραβίαση της αρχής αυτής». 
40 «Όποιος παραβιάζει την κατά τον παρόντα νόµο απαγόρευση της διακριτικής µεταχείρισης για 
λόγους εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής ή θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας 
ή γενετήσιου προσανατολισµού, κατά τη συναλλακτική διάθεση αγαθών ή προσφορά υπηρεσιών στο 
κοινό τιµωρείται µε φυλάκιση έξι (6) µηνών µέχρι τριών (3) ετών και µε χρηµατική ποινή χιλίων 
(1.000) έως πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ». 
41   Στην αιτιολογική  έκθεση στο σχέδιο νόµου για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και 
εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι µε 
το υφιστάµενο σχέδιο νόµου επεκτείνεται η προστασία και σε οµάδες ή πρόσωπα που δεν 
προσδιορίζονται µόνο µε βάση τη φυλή, το χρώµα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή τους 
αλλά και τον γενετήσιο-σεξουαλικό τους προσανατολισµό. Επίσης, εκτός από τις προσβολές εναντίον 
οµάδων ή προσώπων αξιόποινες θεωρούνται και οι ρατσιστικές και ξενοφοβικές εκδηλώσεις που 
στρέφονται κατά πραγµάτων (κινητών ή ακινήτων), τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως ή κατ’ 
αποκλειστικότητα από τις παραπάνω οµάδες ή πρόσωπα (όπως π.χ. θρησκευτικά αντικείµενα, εθνικά 
σύµβολα, οίκοι λατρείας, χώροι διαµονής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, κλπ.). 
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3.3.4. Προβλήµατα στην εφαρµογή  του θεσµικού πλαισίου για την 
καταπολέµηση των διακρίσεων 
 
Παρά την ύπαρξη όµως του σαφούς θεσµικού πλαισίου επισηµαίνονται από 
εξειδικευµένους θεσµικούς φορείς (ΟΚΕ, 2009. ΕΕΔΑ, 2009. ΣτΠ, 2009) στις ετήσιες 
εκθέσεις τους κενά εφαρµογής και νοµικά κενά. Οι απόψεις αυτών των φορέων έχουν 
ιδιαίτερο βάρος γιατί δεν απηχούν µόνο δικές τους αντιλήψεις, αλλά τις απόψεις 
οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών µε θεµατικό αντικείµενο την καταπολέµηση των 
διακρίσεων. Πιο συγκεκριµένα η ΟΚΕ στην έκθεσή της για το 2009 επισηµαίνει 
ζητήµατα που παραβιάζεται το καθεστώς ίσης µεταχείρισης (ΟΚΕ, 2009, σ. 17-19). 
Στο πεδίο της θρησκευτικής ελευθερίας τονίζεται η έλλειψη νοµίµως λειτουργούντων 
χώρων λατρείας και ταφής των µουσουλµάνων.42 Στο πεδίο διακρίσεις λόγω 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής καταγράφονται περιστατικά κακοµεταχείρισης 
ευπαθών οµάδων όπως οι παράνοµοι µετανάστες, οι αιτούντες άσυλο, οι Ροµά οι 
οποίοι  αντιµετωπίζουν και οικιστικά προβλήµατα  43 καθώς και ατόµων του 
κοινωνικού περιθωρίου. Επιπλέον στο ίδιο πεδίο προστασίας παραβίαση της αρχής 
ίσης µεταχείρισης υπάρχει όταν υφίστανται δηµοσιεύµατα δηµόσιου αντισηµιτισµού 
µε αθωωτικές αποφάσεις δικαστηρίων.44 
Πάγια άποψη της ΟΚΕ αποτελεί ότι οι δράσεις της Πολιτείας δεν θα πρέπει να 
περιορίζονται µόνο σε µια θεσµική τυπική προστασία αυτών των ευάλωτων οµάδων, 
αλλά θα συνθέτουν ένα σύνολο πρακτικών µε στόχο την καταπολέµηση των 
διακρίσεων και τη θετική ενίσχυση των «διαφορετικών» κοινωνικών οµάδων µε 
σεβασµό των ιδιαιτεροτήτων τους (ΟΚΕ, 2006, σ. 23-27. 2007, σ. 17-20. 2008. σ. 18-
21). Τέτοιες δράσεις είναι η κατάρτιση των κρατικών λειτουργών σε ζητήµατα 
διακριτικής µεταχείρισης, η ενηµέρωση των µελών των προστατευόµενων οµάδων 
για τα δικαιώµατά τους, εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης, 
διασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης σε ζητήµατα που αφορούν µειονοτικές 
οµάδες, ο συντονισµός των φορέων παρακολούθησης κλπ. Οι εκθέσεις της ΟΚΕ και 
της ΕΕΔΑ τονίζουν ακόµη  τη σηµασία των στοχευµένων προγραµµάτων για τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, εκπαίδευσης και απασχόλησης για «ευπαθείς 
οµάδες του πληθυσµού», σε συνδυασµό µε την ανάγκη δραστηριοποίησης δικηγόρων 
µέσω ενός συστήµατος εθελοντικής νοµικής υποστήριξης των οµάδων αυτών 
(Καραντινός & Χριστοφιλοπούλου, 2009, σ. 20). 45 

                                                
42 Με ενέργειες που συντονίζει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Θ. Πάγκαλος, για το ζήτηµα της 
λατρείας έχει παρουσιαστεί κάποια πρόοδος σήµερα  µε ανεύρεση χώρου στην περιοχή του Βοτανικού, 
για το µουσουλµανικό νεκροταφείο η περιοχή που µάλλον θα επιλεγεί είναι το Σχιστό. Βλέπε 
απολογισµός 2009-2010, σελ. 66-67   http://antiproedros.gov.gr  
43 Η περίπτωση των Ροµά και οι συνθήκες διαβίωσής τους εντάσσονται στη στρατηγική δράση του 
Συνηγόρου του Πολίτη και εξειδικεύεται στην τρίτη ενότητα της έκθεσής του (17 αναφορές) (ΣτΠ, 
2009, σ. 24-31. Επίσης σηµαντική είναι η ΚΥΑ 15422/21.04.2011 για τα «Κέντρα Στήριξης Ροµά και 
Ευπαθών Οµάδων» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. 
44 Πρόκειται για την απόφαση του Εφετείου Αθηνών της 27 Μαρτίου 2009 που αθώωσε τον 
Κ.Πλεύρη για το βιβλίο του «Οι Εβραίοι Όλη η αλήθεια», ανατρέποντας την πρωτόδικη 
καταδικαστική απόφαση, µε την οποία του είχε επιβληθεί ποινή 14 µηνών µε 3ετή αναστολή, αφού 
κρίθηκε ότι αποσπάσµατα υβριστικά για τους Εβραίους δεν αποτελούν προτροπή σε βία, µίσος και 
διακρίσεις κατά των Εβραίων και δεν τους προσβάλλουν, αφού δεν εµπίπτουν στον αντιρατσιστικό Ν. 
927/1979. Σε αυτή την απόφαση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει ασκήσει αναίρεση υπέρ του 
νόµου στις 1 Ιουλίου 2009. 
45 Όσον αφορά την εθελοντική νοµική υποστήριξη  πρόσφατα στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 
Ευρώπης είχε καταρτιστεί πρόγραµµα εκπαίδευσης Ελλήνων δικηγόρων µε τη µορφή σεµιναρίου στις 
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Επιπλέον η ύπαρξη τριών φορέων που δραστηριοποιούνται στην εφαρµογή του 
νόµου, ο καθένας και µε διαφορετικό πεδίο δράσης εµφανίζεται µη αποτελεσµατική 
δηµιουργώντας σε αρκετές περιπτώσεις σύγχυση. Η ΕΕΔΑ προτείνει να ανατεθεί 
αποκλειστικά στον Συνήγορο του Πολίτη  η προώθηση και ο έλεγχος της τήρησης της 
αρχής της ίσης µεταχείρισης  από φυσικά και νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού τοµέα της κοινωνίας και της οικονοµίας για όλα τα πεδία στα οποία 
εκτείνεται η εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης, πλην εκείνου της πρόσβασης 
στα αγαθά και τις υπηρεσίες, όπου θα πρέπει να θεσµοθετηθεί η αρµοδιότητα του 
Συνηγόρου του Καταναλωτή ως φορέα προώθησης της αρχής. Το πλεονέκτηµα του 
ΣτΠ είναι ότι λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή. Παράλληλα απαιτείται  να 
προσαρµοστούν στη νέα αποστολή του ΣτΠ οι συναφείς αρµοδιότητες όλων των 
λοιπών δηµόσιων αρχών (ΟΚΕ, Σ.ΕΠ.Ε και Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης) που ο 
Ν.3304/2005 καθιερώνει (ΕΕΔΑ, 2010:135).  
Επίσης η 2η ειδική έκθεση του ΣτΠ επισηµαίνει σηµαντικά εµπόδια στην εφαρµογή 
και την προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών 
στην απασχόληση. Ειδικότερα αναδεικνύει ότι εξακολουθούν να υφίστανται 
διακρίσεις λόγω φύλου στους όρους των προκηρύξεων για προσλήψεις και στις 
διαδικασίες πρόσβασης σε επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στον δηµόσιο 
τοµέα επισηµαίνει τα διαδικαστικά και νοµοθετικά εµπόδια που υπάρχουν για την 
κατοχύρωση σε όλο το εύρος της δηµόσιας διοίκησης (π.χ. σώµατα ασφαλείας) της 
άδειας ανατροφής παιδιού ως δικαίωµα και του πατέρα, ενώ στον ιδιωτικό τοµέα 
τονίζει ότι η εγκυµοσύνη και η µητρότητα αποτελούν εµπόδια για την απασχόληση 
των γυναικών και ότι δεν λαµβάνονται µέτρα για την επανένταξη στην αγορά 
εργασίας µετά από, σχετικές µε αυτές, µακρές απουσίες των γυναικών(ΣτΠ, 2011). 
 
3.3.5. Το λοιπό νοµοθετικό πλαίσιο στο πεδίο των διακρίσεων  
 
Πέραν του Ν.3304/2005 που αποτελεί το βασικό νοµοθετικό εργαλείο για την 
καταπολέµηση των διακρίσεων σηµαντική είναι η συµβολή των νόµων για την 
µετανάστευση που τροποποιούν τον Ν.3386/2005. Από τους νόµους αυτούς 
σηµαντικότεροι είναι, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο Ν.3536/2007 µε τον οποίο 
αναδιατυπώνονται οι γενικές προϋποθέσεις δικαιώµατος διαµονής, οι προϋποθέσεις 
ανανέωσης άδειας διαµονής και οι ρυθµίσεις διαδικασίας µετάκλησης, ο Ν.3731/2008 
που παρέχει  τη δυνατότητα στα παιδιά των οποίων  οι γονείς διαµένουν µόνιµα και 
νόµιµα στην Ελλάδα να αποκτούν µετά την ηλικία των 18 το καθεστώς του επί 
µακρόν διαµένοντος, ο Ν. 3838/2010  που δίνει τη δυνατότητα στους µετανάστες της 
δεύτερης γενιάς να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια και ο πρόσφατος 
Ν.4018/2011  µε τον οποίο αναδιοργανώνεται το σύστηµα αδειοδότησης για τη 
διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας. 
 
Σηµαντική υπήρξε επίσης η συµβολή του  Ν. 3719/2008 που τροποποιεί το Ν. 
927/1979 και ο οποίος στο άρθρο 23 ορίζει « η τέλεση πράξης από µίσος εθνικό, 
φυλετικό, θρησκευτικό ή µίσος λόγω διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισµού   
κατά του παθόντος συνιστά επιβαρυντική περίσταση». Αφορµή για τη θέσπιση αυτού 
του νόµου υπήρξε η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισµού και 

                                                                                                                                       
19 και 20 Ιουλίου 2011 στο Στρασβούργο   µε στόχο την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των Ελλήνων 
Ροµά ενώπιον εθνικών ή διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων 
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της Μισαλλοδοξίας (ECRI) που λειτουργεί στο πλαίσιο του Συµβουλίου της Ευρώπης 
(Καραντινός, Χριστοφιλοπούλου, 2010, σ. 132). 
 
Επιπλέον για τα ζητήµατα προώθησης της ισότητας µεταχείρισης και  της ισότητας 
ευκαιριών στην εργασία και για τα δύο φύλα σηµαντική νοµική εξέλιξη είναι η 
θέσπιση του Ν. 3896/2010  που κατάργησε και αντικατέστησε τον Ν.3488/2006. Με  
τον νόµο αυτό, όπως ήδη αναφέρθηκε, διευρύνονται οι αρµοδιότητες του ΣτΠ για 
θέµατα διακρίσεων λόγω φύλου  σε εργασιακά θέµατα στο δηµόσιο και ιδιωτικό 
τοµέα. Ιδιαίτερα µε το άρθρο 25 του νέου νόµου προβλέπεται η δυνατότητα του 
Συνηγόρου να εξετάζει αν παραβιάζεται η αρχή των ίσων ευκαιριών στην 
απασχόληση και για τα δύο φύλα. 
 
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων έχει 
προετοιµάσει σχέδιο νόµου µε το οποίο θεσπίζεται το γενικό πλαίσιο ρύθµισης για 
την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και ξενοφοβίας 
µέσω του ποινικού δικαίου.46 Το σχέδιο νόµου έχει κατατεθεί στη Βουλή και 
βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας. Ο νόµος που θα ψηφιστεί θα αντικαταστήσει 
το Ν.927/1979 ώστε να αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικότερα οι σοβαρές µορφές 
εκδήλωσης ρατσιστικών και ξενόφοβων συµπεριφορών. Σηµαντικό είναι το άρθρο 3 
στο οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις για την ποινική αξιολόγηση των εκδηλώσεων 
ρατσισµού και ξενοφοβίας, όταν στρέφονται όχι µόνο εναντίον οµάδων ή προσώπου, 
που διακρίνονται εξαιτίας των φυσικών και πολιτισµικών χαρακτηριστικών τους ή 
του γενετήσιου-σεξουαλικού προσανατολισµού τους, αλλά και εναντίον των 
πραγµάτων (κινητών ή ακινήτων), που χρησιµοποιούν κυρίως ή κατ’ 
αποκλειστικότητα αυτές οι οµάδες ή πρόσωπα (θρησκευτικά αντικείµενα, εθνικά 
σύµβολα, οίκοι λατρείας, χώροι διαµονής, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, κλπ.).47 Επίσης 
στο άρθρο 4  προβλέπεται η τιµωρία αυτού που αρνείται ή εκµηδενίζει τη σηµασία 
εγκληµάτων γενοκτονίας, εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκληµάτων 
πολέµου, ....και η πράξη αυτή στρέφεται κατά οµάδας προσώπων που προσδιορίζεται 
µε βάση τη φυλή, το χρώµα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή ή το 
γενετήσιο προσανατολισµό κατά τρόπο που µπορεί να προκαλέσει ή διεγείρει σε 
βιαιοπραγίες ή εχθροπάθεια κατά µιας τέτοιας οµάδας ή µέλους της.48 Ασφαλώς η 

                                                
46  Αυτό γίνεται σύµφωνα µε την Απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συµβουλίου της 28ης -11-
2008, η οποία βασίζεται στην προϊσχύσασα Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως στα άρθρα 
29, 31 και 34§2 στοιχ. β΄ (ήδη άρθρα 67§3 και 83 της ΣΛΕΕ), ώστε να εξασφαλιστεί µεγαλύτερη 
προσέγγιση του ποινικού δικαίου των κρατών-µελών αναφορικά µε την αποτελεσµατικότερη 
καταπολέµηση των εκδηλώσεων ρατσισµού και της ξενοφοβίας, καθώς και των εγκληµάτων που 
τελούνται µε τέτοια κίνητρα. 
47 Σχέδιο Νόµου «Για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων ρατσισµού και 
ξενοφοβίας µέσω του Ποινικού Δικαίου». Κείµενο νοµοσχεδίου και αιτιολογική έκθεση 
http://www.ministryofjustice.gr. 
48 Όποιος δηµόσια προφορικά ή διά του τύπου ή µέσω του διαδικτύου ή µε 
οποιοδήποτε άλλο µέσο ή τρόπο, εγκωµιάζει ή αρνείται ή εκµηδενίζει τη σηµασία 
εγκληµάτων γενοκτονίας, εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκληµάτων 
πολέµου, ....και η πράξη αυτή στρέφεται κατά οµάδας προσώπων που προσδιορίζεται 
µε βάση τη φυλή, το χρώµα, τη θρησκεία, την εθνική ή εθνοτική καταγωγή ή το 
γενετήσιο προσανατολισµό κατά τρόπο που µπορεί να προκαλέσει ή διεγείρει σε 
βιαιοπραγίες ή εχθροπάθεια κατά µιας τέτοιας οµάδας ή µέλους της τιµωρείται µε 
φυλάκιση έως δύο (2) έτη και χρηµατική ποινή χιλίων έως τριών χιλιάδων (1.000 – 
3.000) ευρώ. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου απαιτείται τα 
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εξέλιξη αυτή είναι σηµαντική στην καταπολέµηση των διακρίσεων και στην 
προστασία ευάλωτων οµάδων. 
 
Πέραν του θεσµικού πλαισίου σηµαντικά βήµατα για την καταπολέµηση των 
διακρίσεων Ελλάδα αποτέλεσαν η Εθνική Στρατηγική για το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων 
Ευκαιριών 2007, όπου υλοποιήθηκαν  έντεκα έργα µε διαφορετικές προτεραιότητες 
για κάθε οµάδα στόχο και η τέταρτη προτεραιότητα για την «κοινωνική ένταξη των 
ΑµεΑ, των µεταναστών και των ατόµων/οµάδων µε πολιτισµικές/θρησκευτικές 
ιδιαιτερότητες» στο πλαίσιο της Εθνικής Έκθεσης Στρατηγικής για την Κοινωνική 
Ένταξη 2008-2010 (βλ. αναλυτικά Καραντινός & Χριστοφιλοπούλου, 2010, σ. 132-
133). 
 
4.4. Η έρευνα του Ευρωβαρόµετρου για τις διακρίσεις στην Ελλάδα 
 
Σύµφωνα µε την έρευνα του ευρωβαρόµετρου οι πολίτες στην Ελλάδα θεωρούν 
(πολύ περισσότερο από την πλειονότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση) ότι όλες οι µορφές 
διακρίσεων για τις οποίες ρωτήθηκαν είναι διαδεδοµένες στη χώρα τους. Η 
συχνότερα αναφερόµενη µορφή διακρίσεων ήταν η εθνικότητα 71% (61% ΕΕ27), 
ακολουθούµενη από τον σεξουαλικό προσανατολισµό 64%(47% ΕΕ27), την 
αναπηρία 63% (53% ΕΕ27), την ηλικία 60% (58% ΕΕ27), την θρησκεία ή πίστη 51% 
(39% ΕΕ27) και τέλος το φύλο 49% (40% ΕΕ 27). 
 
Οι ερωτώµενοι στην Ελλάδα, όπως κι οι Ευρωπαίοι ως σύνολο, δεν αντιτίθενται στο 
να κατέχει µια γυναίκα ή ένας ανάπηρος κάποιο σηµαντικό πολιτικό αξίωµα στη 
χώρα τους. Θα υποστήριζαν επίσης, αν και σε µικρότερο βαθµό, ένα άτοµο ηλικίας 
κάτω των 30. Από την άλλη, θα είχαν πολύ µεγαλύτερες επιφυλάξεις για έναν 
οµοφυλόφιλο, για ένα άτοµο διαφορετικής θρησκείας από την πλειοψηφία και για ένα 
άτοµο ηλικίας άνω των 75. 
 
Σχεδόν τα δύο τρίτα των Ελλήνων (ποσοστό µεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό µέσο 
όρο) λένε ότι δεν γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους σε περίπτωση που πέσουν θύµα 
διακρίσεων ή παρενόχλησης.  
 
Η µεγάλη πλειονότητα των ερωτώµενων στην Ελλάδα θεωρεί ότι δεν γίνονται αρκετά 
στη χώρα τους για να καταπολεµηθεί κάθε µορφή διακρίσεων (ενώ µόνο το 44% των 
Ευρωπαίων πιστεύει το ίδιο). Το αποτέλεσµα αυτό είναι ανησυχητικό, καθώς έχει 
αυξηθεί σηµαντικά σε σχέση µε πέρυσι (+11 ποσοστιαίες µονάδες). 
 
Σε αντίθεση µε τους Ευρωπαίους ως σύνολο (που θα στρέφονταν κατ’ αρχάς στην 
αστυνοµία), αν έπεφταν θύµα διακρίσεων ή παρενόχλησης, οι ερωτώµενοι στην 
Ελλάδα θα απευθύνονταν πρώτα σε δικηγόρο (71 %). Μετά θα επέλεγαν την 
αστυνοµία, και στη συνέχεια κάποιον φορέα για την προώθηση της ίσης µεταχείρισης 
(50% έναντι 35% σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Τα δικαστήρια καταλαµβάνουν την 
τέταρτη θέση, ακολουθούµενα από διάφορες ενώσεις, και µόνο µετά τα συνδικάτα 
(Eurobarometer, 2009). 
 
4.5. Η εφαρµογή των οδηγιών σε επιµέρους κράτη- µέλη της ΕΕ 

                                                                                                                                       
εγκλήµατα αυτά να έχουν αναγνωριστεί µε αµετάκλητη απόφαση ελληνικού ή 
διεθνούς δικαστηρίου.   



 23 

 
Για να αποτιµηθεί η ενσωµάτωση και η εφαρµογή των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 
2000/78/ΕΚ σε επιµέρους ευρωπαϊκά κράτη και για να µπορεί να υπάρξει συγκριτική 
ανάλυση επιλέγησαν τέσσερις χώρες µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το κριτήριο 
επιλογής έγινε µε βάση τα µοντέλα κράτους πρόνοιας του Esping- Andersen. Ο 
Esping- Andersen µε βάση µια δέσµη πολυδιάστατων κριτηρίων που ενσωµατώνουν 
τη χρηµατοδότηση, σκόπευση, καθολικότητα του συστήµατος προστασίας, είδος των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και σχέση τους µε την αγορά διακρίνει τρία πρότυπα 
κρατών πρόνοιας: το φιλελεύθερο-αγγλοσαξωνικό µε βασικό κριτήριο κοινωνικών 
δικαιωµάτων να είναι η ανάγκη, το κεντροευρωπαϊκό κρατικο-συντεχνιακό µε την 
απονοµή των δικαιωµάτων να είναι κατηγορική δηλαδή ανάλογη µε την 
επαγγελµατική ένταξη και την ασφάλιση και το σοσιαλδηµοκρατικό- σκανδιναβικό 
που αναγνωρίζει δικαιώµατα σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως ανάγκης ή 
εργασιακής απόδοσης (Κατρούγκαλος, 2009). Από το πρώτο µοντέλο επιλέξαµε το 
Ηνωµένο Βασίλειο, από το δεύτερο την Γερµανία και ως παραλλαγή του ηπειρωτικού 
προτύπου την Ισπανία ως χώρα του Ευρωπαϊκού Νότου που έχει και κοινά µε την 
Ελλάδα και από το τρίτο την Σουηδία. 
 
4.5.1. Ηνωµένο Βασίλειο   
 
4.5.1.1. Καταπολέµηση διακρίσεων 
 
Καθώς το  Ηνωµένο Βασίλειο (ΗΒ) δεν έχει γραπτό Σύνταγµα, η νοµοθεσία είναι το 
βασικότερο εργαλείο για τη θέσπιση κανόνων για την καταπολέµηση των 
διακρίσεων. Το ΗΒ έχει  επίσης επικυρώσει όλες τις σηµαντικές διεθνείς συνθήκες 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα,49 οι οποίες αν και δεν είναι άµεσα εφαρµόσιµες στο 
εσωτερικό δίκαιο, εκτός εάν ενσωµατώνονται µέσω ενός Κοινοβουλευτικού Νόµου, 
εντούτοις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ερµηνεία της νοµοθεσίας σε 
ορισµένες περιπτώσεις.  
 
Ο Νόµος του 1998 για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα που ενσωµατώνει την ΕΣΔΑ στο 
δίκαιο του ΗΒ, έχει σηµαντική επίδραση στην εθνική νοµοθεσία και  µπορεί να 
προσφέρει πολύτιµη προστασία σε ορισµένα πεδία έναντι των διακρίσεων δρώντας  
ως αρκετά αποτελεσµατικό υποκατάστατο της συνταγµατικής διακήρυξης των 
δικαιωµάτων (McColgan, 2011, σ. 6). Τα δικαστήρια του ΗΒ έχουν επίσης 
αναγνωρίσει την ύπαρξη της γενικής αρχής της ισότητας και της µη διάκρισης στο 
εθιµικό δίκαιο.   
 
Ο Νόµος του 2010 περί Ισότητας, που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2010, έκανε 
µία σειρά σηµαντικών αλλαγών στη νοµοθεσία για την ισότητα και τις διακρίσεις στη 
Μεγάλη Βρετανία.50 Ειδικότερα και εκτός από την κωδικοποίηση και την 
                                                
49 Μεταξύ αυτών συµπεριλαµβάνονται η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, οι  
Συµβάσεις/Σύµφωνα των Ηνωµένων Εθνών για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών, 
για την Κατάργηση των Φυλετικών Διακρίσεων,  κάθε µορφής τη Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων 
και τη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού. Έχει επίσης επικυρώσει τα βασικά έγγραφα του 
Συµβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένης της ΕΣΔΑ, του Χάρτη 
των Μειονοτικών Γλωσσών και της Συνθήκης για τα Δικαιώµατα των Μειονοτήτων. 
50 Η νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων στο Ηνωµένο Βασίλειο θεσπίστηκε αρχικά 
στον τοµέα της φυλετικής/εθνοτικής καταγωγής τη δεκαετία του 1960. Αποτελείται κυρίως από 
διατάξεις του αστικού δικαίου· ωστόσο, η υποκίνηση του φυλετικού και του θρησκευτικού µίσους 
χαρακτηρίζονται ως ποινικά αδικήµατα, οι φυλετικά και θρησκευτικά επιδεινούµενες πράξεις βίας 
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αποσαφήνιση της υφιστάµενης νοµοθεσίας, επέκτεινε σηµαντικά την ικανότητα των 
εργοδοτών και άλλων να υιοθετούν µέτρα θετικής δράσης για την προώθηση της 
ισότητας και από τον Απρίλιο του 2011 επιβάλλει µία ενιαία γενική υποχρέωση 
ισότητας για όλους τους λόγους στις δηµόσιες αρχές της Μεγάλης Βρετανίας. Στη 
Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τη δυνατότητα ενός ενιαίου 
νόµου για την ισότητα και για τη χωριστή νοµοθεσία της Βόρειας Ιρλανδίας επίσης. 
 
Ο Νόµος του 2010 περί Ισότητας απαγορεύει πλέον την άµεση και έµµεση διάκριση, 
την παρενόχληση, τη θυµατοποίηση και την εντολή για εφαρµογή διακριτικής 
µεταχείρισης λόγω φυλής (που ορίζεται ως εθνοτική καταγωγή, χρώµα, εθνική 
καταγωγή ή εθνικότητα), φύλου (που περιλαµβάνει την οικογενειακή κατάσταση 
[γάµος ή σύµφωνο συµβίωσης], την εγκυµοσύνη και την αλλαγή φύλου), αναπηρίας, 
γενετήσιου προσανατολισµού, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων και ηλικίας στην 
απασχόληση και το επάγγελµα και (εκτός από την περίπτωση του γάµου ή του 
συµφώνου συµβίωσης στην οικογενειακή κατάσταση ή της ηλικίας, που αναµένεται η 
πλήρης εφαρµογή) στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, εκπαίδευση, στέγαση και 
στη διεξαγωγή των δηµόσιων λειτουργιών. Επιβάλλονται υποχρεώσεις εύλογων 
προσαρµογών σε σχέση µε τις αναπηρίες. Οι διατάξεις του Νόµου του 2010 περί 
Ισότητας είναι τουλάχιστον σε ευρεία συµφωνία µε τις απαιτήσεις των Οδηγιών του 
2000, αν και το καθ' ύλη πεδίο εφαρµογής του είναι σηµαντικά ευρύτερο. Υπάρχει 
παρεµφερής νοµοθεσία στη Βόρεια Ιρλανδία αν και δεν υπάρχει ενιαία διάταξη για 
την ισότητα. 
 
Ο όρος «φυλετική καταγωγή» δεν χρησιµοποιείται στη νοµοθεσία του ΗΒ 
(McColgan, 2011, σ. 47)· η νοµοθεσία απαγορεύει τις διακρίσεις για «φυλετικούς 
λόγους», οι οποίοι ορίζονται ώστε να περιλαµβάνουν το χρώµα, την ιθαγένεια 
(συµπεριλαµβανοµένης της υπηκοότητας) και την εθνοτική και εθνική καταγωγή.51 Η 
έννοια της «εθνοτικής καταγωγής» και της «εθνοτικής οµάδας» έχει αποσαφηνιστεί 
από τα δικαστήρια του ΗΒ µέσω δεδικασµένου.  
 
Η «θρησκεία», οι «πεποιθήσεις», η «ηλικία» ή ο «γενετήσιος προσανατολισµός» δεν 
ορίζονται λεπτοµερώς στο Νόµο του 2010 ή στις αντίστοιχες διατάξεις της 
νοµοθεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας.52 Επίσης σύµφωνα µε τον Νόµο του 2010 ένα 
άτοµο  θεωρείται ότι έχει αναπηρία εάν «έχει σωµατική ή πνευµατική µειονεξία… 
[που] έχει σηµαντική και µακροπρόθεσµη αρνητική επίδραση στην ικανότητά [του ή 

                                                                                                                                       
αντιµετωπίζονται ως σοβαρά αδικήµατα και επιβάλλονται κάποιες ποινικές κυρώσεις για διάφορα 
άλλα αδικήµατα. Αυτή η αστική νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων εφαρµόζεται σε 
όλη τη Μεγάλη Βρετανία· στη Βόρεια Ιρλανδία έχει θεσπιστεί χωριστό νοµοθετικό πλαίσιο για 
πολιτικούς και συνταγµατικούς λόγους. Η νοµοθεσία για τη διάκριση λόγω φύλου θεσπίστηκε το 1970 
και το 1975, για τη διάκριση λόγω αναπηρίας το 1995, η νοµοθεσία που ρυθµίζει τις διακρίσεις λόγω 
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων και γενετήσιου προσανατολισµού το 2003 (στο πλαίσιο της 
απασχόλησης) και το 2006 και το 2007 αντίστοιχα (στο πλαίσιο των αγαθών και των υπηρεσιών, της 
στέγασης, της εκπαίδευσης και των δηµόσιων λειτουργιών) και η νοµοθεσία που ρυθµίζει τις 
διακρίσεις λόγω ηλικίας στην απασχόληση το 2006. 
51 (άρθρο  9 του Νόµου του 2010 περί Ισότητας) 
52 Το άρθρο 10 του Ν. του 2010 περί Ισότητας προβλέπει πλέον ότι «Θρησκεία σηµαίνει οποιαδήποτε 
θρησκεία και η αναφορά στη θρησκεία σηµαίνει αναφορά στην έλλειψη θρησκείας» και ότι 
«Πεποίθηση σηµαίνει οποιαδήποτε θρησκευτική ή φιλοσοφική πεποίθηση και η αναφορά στην 
πεποίθηση περιλαµβάνει την αναφορά στην έλλειψη πεποίθησης». Ο ‘γενετήσιος προσανατολισµός’ 
ορίζεται στο άρθρο 12 ως «ο γενετήσιος προσανατολισµός του ατόµου προς –(α) άτοµα του ιδίου 
φύλου, (β) άτοµα του άλλου φύλου ή (γ) άτοµα οποιουδήποτε φύλου». 
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της] να διεξάγει τις συνήθεις καθηµερινές δραστηριότητες».53 Η πρόσφατη νοµολογία 
έχει δει τα εργατικά δικαστήρια του Ηνωµένου Βασιλείου να παραπέµπουν στην 
απόφαση Chacón Navas ως οδηγό για την εφαρµογή του νοµοθετικού ορισµού. 
 
Στο ΗΒ υπάρχει πλέον ένας ενιαίος ορισµός για την άµεση διάκριση που εφαρµόζεται 
σε όλα τα πεδία προστασίας.54 Η άµεση διάκριση µπορεί να δικαιολογηθεί µόνο σε 
σχέση µε την ηλικία.55 Επίσης σύµφωνα µε το νόµο ο διαχωρισµός για φυλετικούς 
λόγους µορφή άµεσης διάκρισης (αρθ. 13 παρ.5) Η θέση στη Βόρεια Ιρλανδία είναι 
σε γενικές γραµµές παρόµοια αν και ο ορισµός της άµεσης διάκρισης αναφέρεται στη 
λιγότερο ευνοϊκή διάκριση «λόγω του» αντί για «εξαιτίας» του προστατευόµενου 
χαρακτηριστικού (McColgan, 2011, σ. 59). 
 
Η απαγόρευση της έµµεσης διάκρισης εφαρµόζεται στο ΗΒ για όλους τους 
προστατευόµενους λόγους ενώ στη Βόρεια Ιρλανδία δεν υπάρχει ακόµα κάποια 
απαγόρευση για την έµµεση διάκριση που σχετίζεται µε την αναπηρία. Ο ορισµός της 
έµµεσης διάκρισης στη Βόρεια Ιρλανδία είναι ουσιαστικά παρόµοιος µε εκείνον στο 
Νόµο του 2010 περί Ισότητας εκτός του ότι, όταν η συγκεκριµένη διάκριση δεν 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών του 2000, ο αρχικός ορισµός της 
έµµεσης διάκρισης που χρησιµοποιούνταν στη νοµοθεσία του ΗΒ για τη διάκριση 
λόγω φυλής και φύλου συνεχίζει να ισχύει. 
 
Από έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι το πρόβληµα των πολλαπλών διακρίσεων ή 
«διατοµεακών διακρίσεων»  εµφανίζεται µάλλον διαδεδοµένο στο ΗΒ.56 Ωστόσο, 
έχουν γίνει ελάχιστες ενέργειες για τη δηµιουργία νοµικών κανόνων για την 
αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος. Από σχετικές υποθέσεις που έχουν συζητηθεί 
στα δικαστήρια του ΗΒ, προκύπτει ότι οι ενάγοντες που προβάλλουν αιτήµατα για 
πολλές διακρίσεις πρέπει να κάνουν χωριστά αιτήµατα για διάκριση για κάθε έναν 
από τους διαφορετικούς σχετικούς λόγους της φυλής, της εθνοτικής και εθνικής 
καταγωγής, και ότι αυτά τα αιτήµατα θα αποτύχουν εάν δεν υπάρχουν επαρκείς 

                                                
53 Η αναπηρία θα θεωρηθεί ότι έχει «σηµαντική και µακροπρόθεσµη αρνητική επίδραση» εάν επιδρά 
σηµαντικά στον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο διεξάγει τις καθηµερινές δραστηριότητες και έχει 
διαρκέσει για τουλάχιστον 12 µήνες, ή η περίοδος που είναι πιθανόν να διαρκέσει είναι τουλάχιστον 
12 µήνες, ή για την υπόλοιπη ζωή του ατόµου. Αυτό φαίνεται να συµµορφώνεται ευρέως µε την 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Υπόθεση C-13/05, Chacón Navas, αλλά οι δυσκολίες 
κατά την ικανοποίηση αυτού του τεστ έδωσαν αφορµή για σηµαντικές επικρίσεις. McColgan, 2011, σ. 
48). 
54 Σύµφωνα µε παρ. 1 του άρθ. 13 «ένα άτοµο (Α) κάνει διάκριση εις βάρος ενός άλλου (Β) εάν, λόγω 
ενός προστατευόµενου χαρακτηριστικού, ο Α µεταχειρίζεται το Β λιγότερο ευνοϊκά από ό,τι ο Α 
µεταχειρίζεται ή θα µεταχειριζόταν άλλους». Στην παρ. 2 αναφέρει«Εάν το προστατευόµενο 
χαρακτηριστικό είναι η ηλικία, ο Α δεν κάνει διάκριση εις βάρος του Β εάν µπορεί να επιδείξει ότι η 
µεταχείριση του Α προς το Β είναι ένα ανάλογο µέσο για την επίτευξη ενός νόµιµου σκοπού». Στην 
παρ.3 προβλέπει «Εάν το προστατευµένο χαρακτηριστικό είναι η αναπηρία και ο Β δεν είναι άτοµο µε 
αναπηρία, ο Α δεν κάνει διάκριση εις βάρος του Β µόνο επειδή ο Α µεταχειρίζεται ή θα µεταχειριζόταν 
άτοµα µε αναπηρίες πιο ευνοϊκά από ό,τι ο Α µεταχειρίζεται το Β». 
55 Το άρθρο 23 του ίδιου νόµου προβλέπει ότι «Κατά την σύγκριση υποθέσεων για τους σκοπούς [που 
καθιερώνουν τη διάκριση] δεν πρέπει να υπάρχει ουσιαστική διαφορά µεταξύ των συνθηκών σε σχέση 
µε την κάθε υπόθεση». Ειδικότερα, όταν το θέµα είναι η διάκριση λόγω αναπηρίας: «οι συνθήκες που 
σχετίζονται µε την υπόθεση περιλαµβάνουν τις ικανότητες του ατόµου». 
56 Η ανάγκη για ανεύρεση λύσεων στο ζήτηµα αυτό ήταν και ένας από τους κύριους λόγους για τη 
θέσπιση της ενιαίας Επιτροπής Ισότητας και Ανθρώπινων Δικαιωµάτων στη Μεγάλη Βρετανία 
(McColgan, 2011, σ. 152). 
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αποδείξεις για να στοιχειοθετηθεί µία επιτυχηµένη υπόθεση από την άποψη 
οποιουδήποτε από αυτά τα χωριστά αιτήµατα.57  
 
Η νοµοθεσία του ΗΒ για την καταπολέµηση των διακρίσεων εφαρµόζεται σε όλους 
τους τοµείς της απασχόλησης, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό. Επίσης 
εφαρµόζεται σε µερικά, αλλά πιθανώς όχι όλα, από τα είδη της αυτοαπασχόλησης, 
που µπορεί να προσεγγίζουν στις Οδηγίες, ειδικά σε ό,τι αφορά την εθελοντική 
εργασία που σχετίζεται µε την αυτοαπασχόληση. 
 
Η διάκριση στην προµήθεια των αγαθών και των υπηρεσιών, της στέγης, της 
εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής 
ασφάλισης και της ιατρικής φροντίδας, των κοινωνικών πλεονεκτηµάτων και της 
απόδοσης των δηµόσιων λειτουργιών απαγορεύονται επίσης σήµερα για όλους τους 
λόγους ισότητας εκτός από την ηλικία. Η νοµοθεσία του ΗΒ  δεν περιλαµβάνει 
κάποιον ξεκάθαρο ορισµό του κοινωνικού πλεονεκτήµατος (McColgan, 2011, σ. 
102). Επίσης το εάν η υφιστάµενη εθνική νοµοθεσία είναι επαρκής για την εφαρµογή 
του Ενωσιακού δικαίου δε θα γίνει γνωστό µέχρις ότου δηµιουργηθεί µία ποσότητα 
νοµολογίας, τόσο στο ΗΒ  όσο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο Νόµος του 2010 
περί Ισότητας περιλαµβάνει διατάξεις που επεκτείνουν την προστασία έναντι των 
διακρίσεων για λόγους ηλικίας για το ΗΒ στην προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, 
ιατρικής φροντίδας, κοινωνικών πλεονεκτηµάτων και στην απόδοση των δηµόσιων 
λειτουργιών. Αυτά δεν ισχύουν για παιδιά κάτω των 18 ετών.  
 
Τα θύµατα των διακρίσεων µπορούν να εκκινήσουν νοµικές διαδικασίες µε τις 
υποθέσεις που αφορούν ισχυρισµούς για διάκριση σχετική µε την απασχόληση (στο 
δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα) να εκδικάζονται ενώπιον των εργατικών 
δικαστηρίων και τις καταγγελίες που αφορούν οποιαδήποτε άλλη παράνοµη διάκριση 
(από φορείς του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα) να εισάγονται ενώπιον των 
αστικών δικαστηρίων. Το κύριο αίτηµα είναι αποζηµίωση η οποία υπολογίζεται όπως 
στις αστικές διαδικασίες για αδικοπραξία. Μπορεί επίσης να επιτευχθεί η λήψη 
ασφαλιστικών µέτρων. Τα ποσά των αποζηµιώσεων ποικίλουν ανάλογα µε τους 
λόγους (πεδίο) διάκρισης (McColgan, 2011, σ. 150). Διατίθενται επίσης διάφορες 
διαδικασίες συµβιβασµού ή διαιτησίας. Επίσης ο Νόµος του 2010 περί Ισότητας έχει 
επεκτείνει τις εξουσίες των δικαστηρίων να κάνουν συστάσεις για ευρύτερη 
θεραπευτική δράση, παρόλο που αυτές οι συστάσεις παραµένουν µη δεσµευτικές. 
 
Στο ΗΒ δεν υπάρχουν περιορισµοί σύµφωνα µε τους κανόνες της πολιτικής 
δικονοµίας για κανέναν από τους οργανισµούς που προσφέρουν υποστήριξη στους 
καταγγέλλοντες στις υποθέσεις διάκρισης. Μερικά συνδικαλιστικά σωµατεία, οι 
επιτροπές ισότητας και µερικές εξειδικευµένες ΜΚΟ απασχολούν ικανούς 
δικηγόρους και, εποµένως, µπορούν να προσφέρουν, πλήρη υποστήριξη στους 
καταγγέλλοντες. Τέλος η σχετική νοµοθεσία του ΗΒ προβλέπει µετάθεση του βάρους 
της απόδειξης σε σχέση µε τον κάθε λόγο διάκρισης και για όλες τις διαδικασίες που 
θεωρείται ότι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών. 
 

                                                
57 Οι ακαδηµαϊκές και πολιτικές συζητήσεις για τον τρόπο επίλυσης του προβλήµατος συνεχίζονται 
και ο Νόµος του 2010 περί Ισότητας περιέχει διάταξη ότι τα αιτήµατα µπορούν να περιλαµβάνουν 
έναν συνδυασµό δύο (αλλά όχι περισσότερων) λόγων. Η Κυβέρνηση Συνασπισµού ανακοίνωσε το 
Μάρτιο του 2011 ότι αυτή η διάταξη δε θα τεθεί σε ισχύ. 
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Σύµφωνα µε την έρευνα του ευρωβαρόµετρου το 2009 οι βρετανοί πολίτες θεωρούν 
την ηλικία ως πιο διαδεδοµένη µορφή διακρίσεων 61% (έναντι 58%  της ΕΕ-27). 
Ακολουθούν η εθνικότητα 58% (61%ΕΕ27), η αναπηρία 50% (53% ΕΕ27), οι 
θρησκευτικές πεποιθήσεις 45% (39% ΕΕ27), το φύλο 43% (40% ΕΕ27) και ο 
σεξουαλικός προσανατολισµός 40% (47% ΕΕ27) (Eurobarometer, 2009, σ. 9-15). 58 
 
4.5.1.2. Εθνικός φορέας ισότητας 
 
Ο νόµος για την ισότητα του 2006 δηµιούργησε στη Μεγάλη Βρετανία µια ενιαία 
Επιτροπή για την Ισότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα (EHRC) η οποία λειτουργεί 
κανονικά από τον Οκτώβριο του 2007. Η Επιτροπή αυτή αντικατέστησε τις τρεις 
προηγούµενες επιτροπές ισότητας της Μεγάλης Βρετανίας δηλαδή  την Επιτροπή για 
τη Φυλετική Ισότητα, την Επιτροπή για τα Δικαιώµατα των Αναπήρων και την 
Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών (McColgan, 2011, σ. 154). Η EHRC έχει καθήκον να 
προάγει και να ενθαρρύνει τον σεβασµό για την ισότητα των ευκαιριών. Καλύπτει 
όλες τις αιτίες στη νοµοθεσία της ΕΕ για την ισότητα και έχει την εξουσία να 
λαµβάνει µέτρα επιβολής και να εκδίδει δεσµευτικές αποφάσεις. Επίσης µπορεί να 
υποστηρίξει τους καταγγέλλοντες στις νοµικές διαδικασίες, έχει δικές της 
εκτελεστικές εξουσίες και έχει επίσης την εξουσία να προωθεί και να ενθαρρύνει το 
σεβασµό για τις ίσες ευκαιρίες µέσω της έρευνας, των δηµόσιων σχολίων και άλλων 
µεθόδων. Υπάρχει ξεχωριστή Επιτροπή Ισότητας για τη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία 
έχει παρόµοιες λειτουργίες (και σε κάποια µέρη, µεγαλύτερες εξουσίες σε σχέση µε 
τη θετική δράση) όπως η νέα EHRC. 
 
Οι επιτροπές του Ηνωµένου Βασιλείου εργάζονται µε σχετική αποτελεσµατικότητα 
και λειτουργική ανεξαρτησία, αν και η EHRC έχει υποστεί µία σειρά από εσωτερικές 
διαφωνίες και συγκρούσεις που έλαβαν µεγάλη δηµοσιότητα.  
 
4.5.2. Γερµανία  
 
4.5.2.1. Καταπολέµηση διακρίσεων  
 
Στο Σύνταγµα ή θεµελιώδη Νόµο (Grundgesetz), της Γερµανίας υπάρχουν αρκετές 
διατάξεις που προστατεύουν την ισότητα των ανθρώπων µε σηµαντικότερη την 
εγγύηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθ. 1§1). Η νοµολογία του Οµοσπονδιακού 
Συνταγµατικού Δικαστηρίου της Γερµανίας δηλώνει µε συνέπεια ότι κάθε άτοµο θα 
πρέπει να αντιµετωπίζεται όχι µόνο σαν αντικείµενο κρατικής δράσης, αλλά ως 
αυτοσκοπός. Επιπλέον, το άτοµο προστατεύεται έναντι της υποτιµητικής ή 
εξευτελιστικής µεταχείρισης. Η εγγύηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι ένα 
σηµαντικό σηµείο αναφοράς για το νόµο για την καταπολέµηση των διακρίσεων στη 
Γερµανία, ειδικά επειδή καθοδηγεί την ερµηνεία της συνταγµατικής εγγύησης της 
ισότητας και προβλέπει κανονιστικά µέτρα σύγκρισης για άλλους τοµείς του δικαίου 
(Mahlmann, 2011, σ. 4). Άλλες σηµαντικές συνταγµατικές εγγυήσεις είναι η εγγύηση 
της ισότητας και τα ειδικά συνταγµατικά δικαιώµατα ισότητας που αφορούν τα 
παιδιά που έχουν γεννηθεί εκτός γάµου, η ισότητα της θέσης και του αξιώµατος και η 
ισότητα των εκλογικών δικαιωµάτων. 
 
                                                
58 Η ερώτηση είναι ποιον από τους παρακάτω τύπους διάκρισης  είναι πολύ διαδεδοµένος,αρκετά 
διαδεδοµένος, αρκετά σπάνιος ή πολύ σπάνιος Οι απαντήσεις περιλαµβάνουν τις κατηγορίες πολύ 
διαδεδοµένος και αρκετά διαδεδοµένος. 
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Στον τοµέα  της καταπολέµησης των διακρίσεων, η αρχή του κοινωνικού κράτους 
οδηγεί σε µία ευρεία ποικιλία προγραµµάτων µε στόχο την προώθηση της ένταξης 
των οµάδων που αντιµετωπίζουν διακρίσεις.  Λόγω του  οµοσπονδιακού συστήµατος 
της Γερµανίας υπάρχουν  διαφορετικοί κανόνες  δικαίου  σε διαφορετικά Länder σε 
κάποιους τοµείς όπου τα Länder έχουν νοµοθετικές αρµοδιότητες, ιδιαίτερα σε σχέση 
µε τα θέµατα εκπαίδευσης και πολιτισµού ή και σε ζητήµατα που αφορούν τους 
δηµόσιους υπαλλήλους. Τα πιο σηµαντικά θέµατα στο δηµόσιο  και το ιδιωτικό 
δίκαιο παραµένουν, ωστόσο, στην αρµοδιότητα της Οµοσπονδίας, είτε ως 
αποκλειστική είτε ως συντρέχουσα νοµοθετική εξουσία. 
 
Στο επίπεδο του κοινού δικαίου υπάρχει ειδική νοµοθεσία για την καταπολέµηση των 
διακρίσεων.  Υπάρχουν διάφορες νοµοθετικές  διατάξεις  που επαναλαµβάνουν τη 
θεµελιώδη εγγύηση της ισότητας για τοµείς του δηµόσιου δικαίου, 
συµπεριλαµβανοµένου του νόµου για τις δηµόσιες υπηρεσίες και άλλους δηµόσιους 
υπαλλήλους. Στο εργατικό δίκαιο, υπάρχει ένα γενικό άρθρο (75.1) για την 
καταπολέµηση των διακρίσεων στον Εργατικό Συνταγµατικό Νόµο 
(Betriebsverfassungsgesetz) και η θεµελιώδης αρχή της ίσης µεταχείρισης των 
υπαλλήλων έχει καθιερωθεί µε συνέπεια από τη νοµολογία. Ειδικότερα όσον αφορά 
την αναπηρία, έχουν θεσπιστεί  διάφορες νοµικές πράξεις µε σκοπό την προστασία 
από τις διακρίσεις και την αύξηση της κοινωνικής ένταξης  των ατόµων µε 
αναπηρίες. Στον τοµέα του γενετήσιου προσανατολισµού, έχουν θεσπιστεί  νοµικές 
διατάξεις, οι οποίες  είτε στοχεύουν άµεσα στην προστασία από τις διακρίσεις είτε το 
κάνουν έµµεσα δηµιουργώντας επιλογές που δεν ήταν προηγουµένως ανοικτές στα 
άτοµα µε συγκεκριµένους γενετήσιους προσανατολισµούς, για παράδειγµα, 
εισάγοντας µία µορφή σχέσης που ρυθµίζεται από το νόµο. Σε ό,τι αφορά τη 
θρησκεία, ειδικές νοµικές  διατάξεις  και νοµολογία, επιπλέον των άρθρων του 
δηµόσιου και του εργατικού δικαίου κατά των διακρίσεων, ασχολούνται µε τις 
εύλογες προσαρµογές των διάφορων θρησκευτικών πεποιθήσεων, περιλαµβάνοντας 
εξαιρέσεις από  γενικούς νόµους (Mahlmann, 2011, σ. 6). 
 
Στις 18 Αυγούστου 2006 τέθηκε σε ισχύ ένας νόµος για την καταπολέµηση των 
διακρίσεων, ο Gesetz zur Umsetzung Europäischer Richtlinien zur Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichbehandlung, BGBl. 2006. Περιλαµβάνει το Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) (Γενικός Νόµος για την Ίση Μεταχείριση), το  
Soldaten und Soldatinnengleichbehandlungsgesetz (SoldGG) (Νόµος για την Ίση 
Μεταχείριση των Στρατιωτών) και τροποποιήσεις σε διάφορα άρθρα νόµων. Ο νόµος 
αυτός δηµιουργεί ένα νέο πλαίσιο για την αντιµετώπιση των διακρίσεων στη 
Γερµανία. Γενικός σκοπός του νόµου ορίζεται ο αγώνας για την καταπολέµηση των 
διακρίσεων που βασίζονται στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, το φύλο, τις 
θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή το γενετήσιο 
προσανατολισµό.59 Περιλαµβάνει το εργατικό, το αστικό και τµήµατα του δηµόσιου 
δικαίου.  
 

                                                
59 Ορίζει την άµεση και έµµεση διάκριση, την παρενόχληση και την εντολή για την εφαρµογή 
διακριτικής µεταχείρισης ακολουθώντας πιστά τους ορισµούς στις οδηγίες. Η διάκριση λόγω σχέσης 
δεν καλύπτεται ρητά. Υπάρχει µία διάταξη που ασχολείται µε τις πολλαπλές διακρίσεις  σε διάφορα 
πεδία. Δηλώνεται ότι οποιαδήποτε από αυτές τις διακρίσεις πρέπει να δικαιολογείται ανεξάρτητα. Η 
θετική δράση δηλώνεται ως αποδεκτή εάν η διάκριση εξυπηρετεί ώστε να αντισταθµιστούν 
υφιστάµενα µειονεκτήµατα βάσει οποιουδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται. 
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Στο εργατικό δίκαιο οι εργοδότες έχουν καθήκον να προστατεύουν τους 
εργαζόµενους από τις διακρίσεις και να προλαµβάνουν την εµφάνιση αυτών µέσω 
οργανωτικών ρυθµίσεων ή του περιεχοµένου της επαγγελµατικής κατάρτισης. Πρέπει 
να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα εναντίον αυτών των δράσεων και να 
πληροφορούν τους εργαζόµενους σχετικά µε τις νοµικές διατάξεις. Σε περίπτωση 
διάκρισης, το θύµα έχει δικαίωµα αποζηµίωσης για υλική ζηµία εάν ο εργοδότης 
ευθύνεται για αδικοπραξία από πρόθεση ή από αµέλεια. Υπάρχει αυστηρή ευθύνη για 
αποζηµίωση για µη-υλική ζηµία. Το µέγεθος της αποζηµίωσης πρέπει να είναι 
κατάλληλο. Εάν η διάκριση δεν είχε αιτιώδη συνάφεια µε τη µη απασχόληση, η 
αποζηµίωση για τις µη-υλικές ζηµίες περιορίζεται σε µισθούς τριών µηνών. Υπάρχει 
χρονικό όριο δύο µηνών για αυτού του είδους τις αξιώσεις,60 ξεκινώντας µε τη λήψη 
της απόρριψης για µία αίτηση για εργασία ή προαγωγή, ή σε άλλες περιπτώσεις της 
γνώσης της µειονεκτικής συµπεριφοράς. 
 
Στο αστικό δίκαιο η διάκριση απαγορεύεται για όλους τους λόγους που αναφέρονται, 
όχι µόνο για εκείνους που ορίζονται από τις οδηγίες (φυλή, εθνοτική καταγωγή, 
φύλο) µε εξαίρεση τις φιλοσοφικές πεποιθήσεις (Weltanschauung). Στην περίπτωση 
της στέγης, η άνιση µεταχείριση είναι επιτρεπτή για οποιονδήποτε λόγο εάν 
χρησιµεύει για τη διατήρηση των σταθερών κοινωνικών σχέσεων των κατοίκων. Σε 
περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης για διάκριση, το θύµα δικαιούται να δείξει 
ανεκτικότητα, να ζητήσει την αποµάκρυνση του µειονεκτήµατος και µπορεί να κάνει 
αγωγή για λήψη ασφαλιστικών µέτρων. Το άτοµο που έκανε τη διάκριση 
υποχρεούται να καταβάλλει αποζηµίωση για υλική ζηµία που προκλήθηκε από αδικία 
από πρόθεση ή από αµέλεια. Το βάρος της απόδειξης µετατίθεται στον εναγόµενο 
τόσο για το εργατικό όσο και για το γενικό αστικό δίκαιο (Mahlmann, 2011, σ. 94). 
 
 Στο δηµόσιο δίκαιο οι διατάξεις  του νόµου ισχύουν για τους δηµόσιους υπαλλήλους, 
τους δικαστές κι εκείνους που αρνούνται να πολεµήσουν για λόγους συνείδησης, 
δίνοντας το δέοντα σεβασµό στην ειδική νοµική κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Ο 
Νόµος για την Ίση µεταχείριση των Στρατιωτών περιλαµβάνει παρόµοιες διατάξεις. 
 
Τα µέσα της εφαρµογής του νόµου για την καταπολέµηση των διακρίσεων είναι 
εκείνα των άλλων κλάδων δικαίου, εκτός από ορισµένους ειδικούς µηχανισµούς, 
µέσω των δικαστηρίων. Υπάρχει αυξανόµενη νοµολογία για διάφορες πτυχές της 
διάκρισης. Πολλές πτυχές ωστόσο δεν έχουν ρυθµιστεί και κάποιες από τις 
δικαστικές αποφάσεις  είναι αντιφατικές. Το εάν ο Γενικός Νόµος περί Ίσης 
Μεταχείρισης (AGG) ορίζει πρότυπα δικαιοδοσίας συµπεριλαµβανοµένων επαρκών 
κυρώσεων µένει να φανεί. Στο παρελθόν έχουν επιτραπεί οι στατιστικές αποδείξεις 
και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε το Γενικό Νόµο περί Ίσης 
Μεταχείρισης (AGG). Η παλαιότερη διάταξη για το βάρος της απόδειξης, που τώρα 
τροποποιήθηκε από το Γενικό Νόµο περί Ίσης Μεταχείρισης (AGG), έχει ερµηνευτεί 
σύµφωνα µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. 
 
Σύµφωνα µε την έρευνα του ευρωβαρόµετρου το 2009 ((Eurobarometer, 2009:9-15) 
οι γερµανοί πολίτες θεωρούν την εθνικότητα61 ως πιο διαδεδοµένη µορφή διακρίσεων 

                                                
60 Σύµφωνα µε τα άρθρο 15.4  και 21.5 του (AGG)  η δίµηνη προθεσµία ισχύει  τόσο για τις αξιώσεις 
που θεµελιώνονται στο εργατικό δίκαιο, όσο και αυτές που θεµελιώνονται στο αστικό δίκαιο. 
61  Πρέπει να σηµειωθεί πάντως ότι µια µικρο-απογραφή του 2005, τα αποτελέσµατα της οποίας 
δηµοσιεύτηκαν το 2006, έδειξε ότι περίπου το 20% του συνόλου των σηµερινών κατοίκων της 
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54% (έναντι 61% του Μ.Ο. της ΕΕ-27). Ακολουθούν η ηλικία 48% (58% ΕΕ27), η 
αναπηρία 43% (53% ΕΕ27), ο σεξουαλικός προσανατολισµός 36% (47% ΕΕ27), οι 
θρησκευτικές πεποιθήσεις 32%    (39% ΕΕ27), το φύλο 30% (40% ΕΕ27).  
 
4.5.2.2. Εθνικός φορέας ισότητας 
 
Ο νόµος για την καταπολέµηση των διακρίσεων ορίζει µία Οµοσπονδιακή Αρχή για 
την καταπολέµηση των διακρίσεων (Antidiskriminierungsstelle des Bundes) από τη 
στιγµή που τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2006, παρόλο που η υπηρεσία άρχισε 
να λειτουργεί το 2007. Η εντολή της καλύπτει όλους τους λόγους που καταγράφονται 
στο νόµο, µε εξαίρεση, ωστόσο, τις αρµοδιότητες των εξειδικευµένων κυβερνητικών 
υπηρεσιών που ασχολούνται µε σχετικά θέµατα. Η Αρχή σχετίζεται οργανωτικά µε το 
Υπουργείο Οικογενειακών Υποθέσεων, Ηλικιωµένων, Γυναικών και Νέας Γενιάς. Ο 
προϊστάµενος είναι ανεξάρτητος και υπόκειται µόνο στο νόµο. Η εργασία της Αρχής 
είναι να υποστηρίζει τα άτοµα για να προστατεύσουν τα δικαιώµατά τους εναντίον 
της διάκρισης, ειδικά να τα ενηµερώνει σχετικά µε τα νοµικά µέσα εναντίον της 
διάκρισης, να κανονίζει την παροχή νοµικών συµβουλών από άλλες υπηρεσίες, να 
µεσολαβεί µεταξύ των µερών, να παρέχει πληροφορίες στο κοινό εν γένει, να 
λαµβάνει µέτρα για την πρόληψη των διακρίσεων, να εκπονεί επιστηµονικές µελέτες 
και -κάθε τέσσερα χρόνια- µία έκθεση πάνω στο θέµα της διάκρισης. 
 
Επιπλέον, στη Γερµανία υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες που ασχολούνται µε τα 
θέµατα των διακρίσεων, η πιο σηµαντική από τις οποίες είναι οι Επίτροποι για την 
Ενσωµάτωση/για τους Αλλοδαπούς, για Μετανάστες Γερµανικής Εθνοτικής 
Καταγωγής (Aussiedler) και για τις Εθνικές Μειονότητες και τα Άτοµα µε 
Αναπηρίες. 
 
4.5.3. Ισπανία  
 
4.5.3.1. Καταπολέµηση διακρίσεων 
 
Η ισότητα ως θεµελιώδες δικαίωµα τελεί υπό την προστασία του Ισπανικού 
Συντάγµατος που θεσπίστηκε το 197862. Επιπλέον η ισπανική νοµοθεσία προβλέπει 
τη γενική αρχή της ίσης µεταχείρισης σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τις διεθνείς 
συνθήκες. Πιο συγκεκριµένα το άρθρο 14 του Συντάγµατος  αναφέρει «Οι Ισπανοί 
είναι ίσοι ενώπιον του νόµου και δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να υφίστανται 
διακρίσεις λόγω γέννησης, φυλής, φύλου, θρησκείας, άποψης ή οποιασδήποτε άλλης 
περίπτωσης ή προσωπικών ή κοινωνικών περιστάσεων». Συνεπής προς αυτό υπήρξε 
και η νοµολογία του Ισπανικού Συνταγµατικού Δικαστηρίου που έχει αποφανθεί ότι η 
αρχή της ισότητας δεν παραβιάζεται από τις πράξεις εκ µέρους των δηµόσιων αρχών 
για την αντιµετώπιση των µειονεκτηµάτων που αντιµετωπίζουν ορισµένες κοινωνικές 
οµάδες, «ακόµα και όταν τυγχάνουν ευνοϊκότερης µεταχείρισης, επειδή ο σκοπός 
είναι να τυγχάνουν διαφορετικής µεταχείρισης σε πραγµατικά διαφορετικές 
περιστάσεις» (SCC 128/87) (Cachón, 2010, σ. 17). 

                                                                                                                                       
Γερµανίας έχουν ιστορικό µετανάστευσης –ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από ό,τι θεωρείτο δεδοµένο 
παλαιότερα. 
62 Χαρακτηριστικά το άρθρο 10 ορίζει «Οι διατάξεις που αφορούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις 
ελευθερίες που αναγνωρίζονται από το Σύνταγµα θα ερµηνεύονται σύµφωνα µε την Οικουµενική 
Διακήρυξη των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και συµφωνίες που 
έχουν επικυρωθεί από την Ισπανία». 
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Σε επίπεδο κοινού εθνικού δικαίου η αρχή της ίσης µεταχείρισης απαντάται σε 
διάφορους κλάδους του δικαίου, κυρίως στο ποινικό δίκαιο (ο ρατσισµός ή η 
ξενοφοβία αποτελεί επιβαρυντικό στοιχείο κατά τη διάπραξη ενός εγκλήµατος και 
υπάρχει µία σειρά διατάξεων που καθορίζουν τα ρατσιστικά αδικήµατα και η 
πρόταση να θεωρηθεί η σοβαρή διάκριση στην απασχόληση αδίκηµα) και στο 
εργατικό δίκαιο (πρόταση να θεωρηθούν οι νοµοθετικές διατάξεις που προκαλούν 
διακρίσεις, οι ρήτρες των συλλογικών συµβάσεων, οι ατοµικές συµβάσεις και οι 
µονοµερείς διοικητικές αποφάσεις χωρίς νοµική ισχύ και ο καθορισµός των 
διακριτικών πράξεων από τους εργοδότες ως πολύ σοβαρά αδικήµατα, σύµφωνα µε 
το Νόµο περί Παραβάσεων και Κυρώσεων στον Κοινωνικό Τοµέα). Λαµβάνονται 
επίσης µέτρα για την καταπολέµηση των διακρίσεων στο διοικητικό, τον αστικό και 
τον εκπαιδευτικό τοµέα. 
 
Οι Οδηγίες 2000/43 και 2000/78 µεταφέρθηκαν από κοινού στο Νόµο 62/2003 (περί 
δηµοσιονοµικών, διοικητικών και κοινωνικών µέτρων). Αυτός ο νόµος τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2004. Πιο συγκεκριµένα το Κεφάλαιο ΙΙΙ  του Τίτλου ΙΙ του 
Ν. 62/2003 έχει τρία τµήµατα: 
 

• Το πρώτο τµήµα  (Άρθρα 27-28) περιλαµβάνει µία γενική µεταφορά των 
ορισµών της άµεσης και της έµµεσης διάκρισης, της παρενόχλησης και των 
εντολών για την εφαρµογή διακριτικής µεταχείρισης. 
• Το δεύτερο τµήµα  (Άρθρα 29-33) µεταφέρει διάφορες διατάξεις της Οδηγίας 
2000/43. Το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων ορίζεται σύµφωνα µε το Άρθρο 3 
της Οδηγίας, εκτός από ό,τι αφορά την απασχόληση και την κατάρτιση. 
Περιλαµβάνουν την πιθανότητα υιοθέτησης µέτρων θετικής δράσης για 
συγκεκριµένες οµάδες, το δικαίωµα των νοµικών προσώπων να συµµετάσχουν 
σε διαδικασίες και τη µετάθεση του βάρους της απόδειξης. 
• Το τρίτο τµήµα (Άρθρα 34-43) περιλαµβάνει τα µέτρα για την ίση 
µεταχείριση και τη µη διάκριση στην εργασία επί τη βάση των θρησκευτικών ή 
άλλων πεποιθήσεων, της αναπηρίας, της ηλικίας και του γενετήσιου 
προσανατολισµού. Μεταφέρει πλήρως όσα προβλέπονται σε σχέση µε την 
απασχόληση και την κατάρτιση στην Οδηγία 2000/43 και την Οδηγία 2000/78.63  

 
Πρόσφατοι νόµοι είναι σχετικοί µε αυτό το πεδίο  της ίσης µεταχείρισης όπως ο 
αυτός που ρυθµίζει το γάµο για οµόφυλα ζευγάρια µε ίσους όρους µε τα ετερόφυλα 
(Ν.13/2005) και ο Ν. 14/2005 που ρυθµίζει τους όρους σύµφωνα µε τους όποιους οι 
εργαζόµενοι µπορούν να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα βάσει των συλλογικών 
συµβάσεων. Το 2007 εγκρίθηκαν τρεις νέοι νόµοι σχετικά µε τη µη διάκριση: ο 
ν.49/2007 περί παραβάσεων και κυρώσεων στον τοµέα της ισότητας για τα άτοµα µε 
αναπηρίες, ο ν. 27/2007 που αναγνωρίζει τη νοηµατική γλώσσα και τα συστήµατα 
υποστήριξης οµιλίας και ο ν. 2/2007 που ρυθµίζει την τροποποίηση των 
καταχωρήσεων στα επίσηµα ληξιαρχεία σχετικά µε το φύλο των ατόµων (Cachón, 
2010, σ. 7). 
                                                
63 Πρώτον, καθορίζει την πιθανότητα υιοθέτησης µέτρων θετικής δράσης για συγκεκριµένες οµάδες 
στην εργασία για τους διάφορους λόγους που καθορίζονται και στις δύο οδηγίες και εισάγει τη 
µετάθεση του βάρους της απόδειξης. Στη συνέχεια τροποποιεί διάφορους εργατικούς νόµους ούτως 
ώστε να τους προσαρµόσει στις οδηγίες. Τέλος, προβλέπει την προώθηση της ισότητας για διάφορους 
λόγους στις συλλογικές συµβάσεις και την προώθηση των σχεδίων ισότητας για να καλύψει τα θέµατα 
αναπηρίας στις εταιρείες. 
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Εκτός από το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες 
πεποιθήσεις, τις αναπηρίες, την ηλικία και το γενετήσιο προσανατολισµό, υπάρχουν 
και άλλοι λόγοι που αναφέρονται ρητά στην ισπανική νοµοθεσία: η οικογενειακή 
κατάσταση, η καταγωγή, η κοινωνική κατάσταση, οι πολιτικές ιδέες, η ιδεολογία, η 
προσχώρηση σε σωµατείο, η γλώσσα µέσα στο Κράτος της Ισπανίας και οι 
οικογενειακοί δεσµοί µε εργαζόµενους στην επιχείρηση. 
 
Σε µερικούς τοµείς, ειδικά στον τοµέα της απασχόλησης (όπως η πρόσβαση στην 
απασχόληση συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής, των προϋποθέσεων 
πρόσληψης και προαγωγής, τον επαγγελµατικό προσανατολισµό και την 
επαγγελµατική εκπαίδευση, τις συνθήκες εργασίας και τη συµµετοχή σε οργανισµούς 
εργαζοµένων ή εργοδοτών), η διάκριση απαγορεύεται ρητά από την τρέχουσα 
νοµοθεσία, τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Στους τοµείς όπως η 
κοινωνική προστασία και τα κοινωνικά  πλεονεκτήµατα, η εκπαίδευση, η πρόσβαση 
σε και η προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών διαθέσιµων στο κοινό, 
συµπεριλαµβανοµένης της στέγης64, οι ισχύουσες διατάξεις  δεν περιλαµβάνουν 
σαφείς όρους για την καταπολέµηση των διακρίσεων, αλλά υπόκεινται στη γενική 
αρχή που δηλώνεται στο Σύνταγµα. Ο Νόµος 62/2003 θεσπίζει µέτρα για την 
καταπολέµηση των διακρίσεων σε αυτούς τους τοµείς, αλλά µόνο για τις διακρίσεις 
για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής.  
 
Τα θύµατα διάκρισης µπορούν να προσφύγουν στα τακτικά δικαστήρια λόγω 
παραβίασης θεµελιωδών δικαιωµάτων τους και στο Συνταγµατικό Δικαστήριο (CC) 
µετά την εξάντληση των τακτικών διαδικασιών. Έχουν  επίσης τη δυνατότητα να 
στραφούν στο συνήγορο του πολίτη (σε εθνικό και τοπικό επίπεδο) εάν το ζήτηµα 
αφορά πράξεις της δηµόσιας διοίκησης, καθώς και στην Επιθεώρηση Εργασίας και 
την Επιθεώρηση Εκπαίδευσης (Cachón, 2010, σ. 81). Ο Νόµος 62/2003 προβλέπει ότι 
τα νοµικά πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την υπεράσπιση των νόµιµων 
συλλογικών δικαιωµάτων και συµφερόντων µπορούν να συµµετάσχουν σε 
οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία εκ µέρους του ενάγοντος, µε την έγκρισή του, µε 
σκοπό να καταστεί αποτελεσµατική η αρχή της ίσης µεταχείρισης λόγω φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής. Επίσης ο νόµος αυτός εισάγει τη µεταφορά του βάρους της 
απόδειξης για τις αστικές, διοικητικές και εργατικές διαδικασίες (παρόλο που είχε 
προβλεφθεί για τις διακρίσεις λόγω φύλου). Στον τοµέα της απασχόλησης η 
παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης από τον εργοδότη επισείει πρόστιµο που 
κυµαίνεται από 3.005 έως 90.152 ευρώ το οποίο εξαρτάται από τη σοβαρότητα της 
παραβίασης (Cachón, 2010, σ. 87). 
 
Υπάρχουν γενικά ελάχιστες αποφάσεις για φυλετικές διακρίσεις στα δικαστήρια, τα 
οποία συνήθως αντιµετωπίζουν τις υποθέσεις σαν παραβιάσεις άλλων ειδών έννοµων 
δικαιωµάτων (επίθεση, υλικές ζηµιές κ.λπ.) χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τα 
ρατσιστικά κίνητρα. Μία περαιτέρω επιπλοκή είναι το ότι οι ενδιαφερόµενοι δεν 
κάνουν πολλές αγωγές λόγω της γραφειοκρατίας και του µικρού αριθµού καταδικών. 
Ωστόσο, έχουν γίνει δικαστικές αγωγές λόγω διάκρισης (εις βάρος τσιγγάνων, 
µεταναστών ή µαύρων Ισπανών) που έχουν προσελκύσει κάποιο δηµόσιο ενδιαφέρον. 
 

                                                
64Σε αυτούς τοµείς λόγω του συστήµατος της περιφερειακής αυτονοµίας που υπάρχει στην Ισπανία 
αρµοδιότητες έχουν και τα κεντρικά και τα περιφερειακά και τα τοπικά όργανα.   
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Στην έρευνα του ευρωβαρόµετρου το 2009 (Eurobarometer, 2009:9-15) οι ισπανοί 
πολίτες θεωρούν την εθνικότητα ως πιο διαδεδοµένη µορφή διακρίσεων 66 % (έναντι 
61% του Μ.Ο. της ΕΕ-27, Eurobarometer, 2009, σ. 9-15).65Ακολουθούν η ηλικία 
61% (58% ΕΕ27), η αναπηρία 56% (53% ΕΕ27), το φύλο 45% (40% ΕΕ27) ο 
σεξουαλικός προσανατολισµός 44% (47% ΕΕ27), οι θρησκευτικές πεποιθήσεις 32% 
(39% ΕΕ27). 
 
4.5.3.2. Εθνικός φορέας ισότητας 
 
Ο Νόµος 62/2003 θεσπίζει ένα «Συµβούλιο για την προώθηση της ίσης µεταχείρισης 
όλων των ανθρώπων και  της µη διακριτικής µεταχείρισης λόγω φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής». Το Βασιλικό Διάταγµα 1262/2007 (όπως τροποποιήθηκε από 
το Β.Δ. 1044/2009) ρυθµίζει τη σύνθεση, τις αρµοδιότητες και τις διατάξεις που 
διέπουν την λειτουργία του.66 Το Συµβούλιο είναι συλλογικό ισπανικό κυβερνητικό 
όργανο, συνδέεται µε το Υπουργείο Ισότητας και οι λειτουργίες αντιστοιχούν στις 
τρεις λειτουργίες που περιγράφονται στο άρθρο 13.2 της Οδηγίας 2000/43. Η λέξη 
«ανεξάρτητο» στο Β.Δ.  εµφανίζεται 1262/2007.  Οι λειτουργίες, όπως ορίζονται 
επίσηµα από το Β.Δ. Διάταγµα (άρθρο 3), είναι: «α) Να παρέχει ανεξάρτητη βοήθεια 
στα θύµατα άµεσης ή έµµεσης διάκρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής 
κατά την προώθηση των καταγγελιών τους. β) Να διεξάγει ανεξάρτητες και 
αυτόνοµες έρευνες και αναλύσεις και να δηµοσιεύει ανεξάρτητες αναφορές, που 
αφορούν τις διακρίσεις (…) γ) Να προωθεί µέτρα που συντελούν στην ίση 
µεταχείριση και την εξάλειψη των διακρίσεων για φυλετικούς ή εθνοτικούς λόγους 
και, όπου εφαρµόζεται, να κάνει τις κατάλληλες συστάσεις και προτάσεις 
(…)»(Cachón, 2010, σ. 94). 
 
Επιπλέον στην Ισπανία υπάρχουν στον τοµέα των διακρίσεων τρεις εξειδικευµένοι 
οργανισµοί µε µάλλον περιορισµένη δυνατότητα παρέµβασης και ρόλο κυρίως 
συµβουλευτικό: α) το Εθνικό Συµβούλιο για τις Αναπηρίες, για τις ίσες ευκαιρίες, τη 
µη διάκριση και την καθολική προσβασιµότητα για τα άτοµα µε αναπηρίες που 
λειτουργεί από το 2005,  β) το Εθνικό Συµβούλιο των Ροµά και γ) «Φόρουµ και την 
Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών». 
 
4.5.4. Σουηδία   

 
4.5.4.1. Καταπολέµηση διακρίσεων 
 
Η Σουηδική νοµοθεσία στον τοµέα της καταπολέµησης των διακρίσεων είναι σχετικά 
πρόσφατη. Συγκεκριµένα το  1979 θεσπίστηκε  ο Νόµος για τις Ίσες Ευκαιρίες σε 
σχέση µε το φύλο και την απασχόληση. Το σουηδικό δίκαιο συµπεριέλαβε το 2008 
µία σηµαντική ποσότητα σαφών απαγορεύσεων για τις διακρίσεις, οι οποίες 
                                                
65 Η ερώτηση είναι ποιον από τους παρακάτω τύπους διάκρισης  είναι πολύ διαδεδοµένος,αρκετά 
διαδεδοµένος, αρκετά σπάνιος ή πολύ σπάνιος Οι απαντήσεις περιλαµβάνουν τις κατηγορίες πολύ 
διαδεδοµένος και αρκετά διαδεδοµένος. 
66 Η λειτουργία του ξεκίνησε στις 28 Οκτωβρίου του 2009. Το Συµβούλιο αποτελείται από τον 
Πρόεδρο και 28 µέλη, από τα οποία 14 είναι µέλη της δηµόσιας διοίκησης και 14 είναι κοινωνικοί 
εταίροι και διεκδικητές συµφερόντων. Κατανέµονται ως εξής: α) Επτά µέλη που εκπροσωπούν την 
κεντρική κυβέρνηση, όλα µε το βαθµό του Γενικού Διευθυντή, β) Επτά µέλη από άλλες βαθµίδες της 
κυβέρνησης, γ) Τέσσερα µέλη από τους κοινωνικούς εταίρους και δ) Δέκα µέλη που εκπροσωπούν 
τους οργανισµούς και τις ενώσεις των οποίων οι δραστηριότητες συνδέονται µε την προώθηση της 
ίσης µεταχείρισης και της µη διάκρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής. 
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βρίσκονται σε επτά συγκεκριµένους νόµους67. Αυτοί οι επτά νόµοι ακυρώθηκαν την 
1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαταστάθηκαν µε το νέο Νόµο για την Καταπολέµηση 
των Διακρίσεων (2008:567), ο οποίος εισήγαγε ένα νέο λόγο διάκρισης την 
παράβαση της ταυτότητας ή των εκφράσεων του φύλου. Υπάρχουν επίσης διατάξεις 
του ποινικού δικαίου, όπως η διάταξη που απαγορεύει την παράνοµη διάκριση από 
τους επιχειρηµατίες για λόγους εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας και γενετήσιου 
προσανατολισµού σε ό,τι αφορά την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών και τη 
διάταξη για τη «ρητορική του µίσους», που καθιστά ποινικό αδίκηµα τη διάδοση ενός 
µηνύµατος που είναι απειλητικό ή ταπεινωτικό για µία οµάδα ανθρώπων. Οι νόµοι 
αυτοί εφαρµόζονται τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. 
 
Σε γενικές γραµµές µπορεί να ειπωθεί ότι η σουηδική νοµοθεσία είναι σύµφωνη µε το 
άρθρο 13 των οδηγιών. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις θρησκευτικές και άλλες πεποιθήσεις, 
το γενετήσιο προσανατολισµό και την αναπηρία, το εσωτερικό δίκαιο υπερβαίνει τις 
απαιτήσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις υπάρχουν κάποια κενά 
στην εφαρµογή τα οποία και παραµένουν µε το νέο Νόµο για την Καταπολέµηση των 
Διακρίσεων. Πιο συγκεκριµένα : α) η προστασία από τις διακρίσεις ή τη 
θυµατοποίηση δεν καλύπτει απόλυτα τα αυτοαπασχολούµενα άτοµα β) Η διάκριση 
εναντίον νοµικών προσώπων δεν απαγορεύεται και γ) η διάκριση και η παρενόχληση 
από τους συναδέλφους ή τρίτους δεν απαγορεύονται (Norberg, 2010, σ. 11). 
Ο ορισµός της άµεσης διάκρισης όπως υφίσταται στο νέο νόµο για την 
καταπολέµηση των διακρίσεων απαιτεί να βρίσκεται το άτοµο σε µειονεκτική θέση. 
Μια διακριτική δήλωση που απευθύνεται στο ευρύ κοινό ως εκ τούτου δε συνιστά 
άµεση διάκριση (Norberg, 2010, σ. 41). Η απαγόρευση της άµεσης διάκρισης 
περιορίζεται από την πιθανότητα αιτιολόγησης. Ο νέος νόµος που ισχύει από το 2009 
µειώνει την πιθανότητα αιτιολόγησης για την άµεση διάκριση σε σύγκριση µε τους 
παλαιούς νόµους. Εκτός από τη διάκριση λόγω ηλικίας, δεν υπάρχουν πλέον 
παραδείγµατα αιτιολογιών στον εθνικό δίκαιο  που µπορεί να είναι πολύ ευρεία ώστε 
να γίνουν αποδεκτά σύµφωνα µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Επιπλέον ο ορισµός της έµµεσης διάκρισης ακολουθεί πιστά τις Οδηγίες του άρθρου 
13. Επειδή υπάρχει µόνο περιορισµένη νοµολογία σχετικά µε τους παλιούς νόµους 
και καµία νοµολογία για το νέο νόµο, είναι πολύ νωρίς για να πούµε ποιο είναι 
πραγµατικά «το τεστ αναλογικότητας που πρέπει να ικανοποιηθεί» σε αυτές τις 
περιπτώσεις. 
 
                                                
67 Νόµος (1991:433) περί Ίσων Ευκαιριών  (jämställdhetslagen)   
Νόµος (1999:130) περί Μέτρων Κατά των Διακρίσεων στην Εργασία για λόγους Εθνοτικής 
Καταγωγής, Θρησκευτικών ή άλλων Πεποιθήσεων (ο Εθνικός Νόµος Καταπολέµησης των 
Διακρίσεων, lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet).  
Νόµος (1999:132) περί Απαγόρευσης των Διακρίσεων στην Επαγγελµατική Ζωή των Ατόµων µε 
Αναπηρίες (Νόµος περί Διακρίσεων λόγω Αναπηρίας, lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet 
av personer med funkionshinder).  
Νόµος (1999:133) περί Απαγόρευσης των Διακρίσεων στην Εργασία για λόγους Γενετήσιου 
Προσανατολισµού (Νόµος περί Διακρίσεων λόγω Γενετήσιου Προσανατολισµού, lagen om förbud mot 
diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning).  
Νόµος (2001:1286) περί Ισότιµης Μεταχείρισης των Φοιτητών στα Πανεπιστήµια (Νόµος περί 
Διακρίσεων των Φοιτητών στα Πανεπιστήµια, lagen om likabehandling av studenter i högskolan).  
Νόµος του 2003 περί Απαγόρευσης των Διακρίσεων (2003:307).  
Νόµος (2006:67) περί Διακρίσεων Μαθητών (lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever). Norberg P., (2010), Country Report Sweden 2009 on measures to 
combat discrimination, European network of legal experts in the non-discrimination field, σ. 8. 
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Το θέµα της πολλαπλής διάκρισης δεν έχει αντιµετωπιστεί µέχρι στιγµής από τα 
δικαστήρια. Ο νέος νόµος για την καταπολέµηση των διακρίσεων, ωστόσο, έχει 
επιλύσει κάποια προβλήµατα επιβάλλοντας τις ίδιες απαγορεύσεις για όλους τους 
λόγους κι έχοντας ένα Διαµεσολαβητή για Θέµατα Ισότητας να ασχολείται µε όλους 
τους λόγους. 
Όσον αφορά την εφαρµογή του νόµου προβλέπεται ότι τα θέµατα σχετικά µε την 
απασχόληση και την επαγγελµατική ζωή θα αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε το νόµο 
για την επίλυση των εργατικών διαφορών. Άρα αρµόδια τα εργατικά δικαστήρια 
(Norberg, 2010, σ. 83). Οι διαδικασίες είναι οι ίδιες ανεξάρτητα από το εάν η 
υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό ή ένα δηµόσιο υπάλληλο. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τους 
κρατικούς υπαλλήλους, λόγω των συνταγµατικών κανόνων για αντικειµενικούς 
λόγους πρόσληψης, υπάρχει µερικές φορές επίσης η εναλλακτική ή συµπληρωµατική 
οδός της προσφυγής κατά της απόφασης µέσω των διοικητικών διαδικασιών. 
Υποθέσεις εκτός εκείνων που αφορούν την επαγγελµατική ζωή εξετάζονται από τα 
σχετικά περιφερειακά πρωτοδικεία.  
 
Ο νέος νόµος του 2009 δίνει επίσης στους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, των 
οποίων το καταστατικό αναφέρει ότι πρέπει να φροντίζουν τα µέλη τους, το δικαίωµα 
να προσφεύγουν µε τη δική τους επωνυµία ως διάδικοι.Οι σχετικές ποινικές 
διαδικασίες µπορούν να κινηθούν από έναν εισαγγελέα ή από τον ίδιο τον ιδιώτη 
διάδικο. Ο Διαµεσολαβητής και οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί δεν έχουν νοµική 
υπόσταση ενώπιον των δικαστηρίων σε ποινικές διαδικασίες. 
 
Υπάρχει επίσης δικαίωµα αποζηµίωσης για την παράβαση που προκαλείται από τις 
διακρίσεις και -σε περιπτώσεις απασχόλησης που δεν αφορούν πρόσληψη ή 
προαγωγή- για την οικονοµική ζηµία που προκύπτει. Είναι γνωστό ότι οι 
αποζηµιώσεις είναι χαµηλές στη Σουηδία. Ο νόµος για την καταπολέµηση των 
διακρίσεων εισήγαγε µια νέα µορφή αστικών αποζηµιώσεων, την επιδίκαση για τις 
διακρίσεις. Τα δικαστήρια έχουν από το νόµο οδηγίες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή 
στο σκοπό της αποτροπής των παραβάσεων. Το ύψος της αποζηµίωσης θα είναι 
εποµένως υψηλότερο στο µέλλον. Γενικά, οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αναλογικές, 
αποτελεσµατικές και αποτρεπτικές (Norberg, 2010, σ.88). 
 
Στην έρευνα του ευρωβαρόµετρου το 2009 οι σουηδοί πολίτες θεωρούν την 
εθνικότητα68 ως πιο διαδεδοµένη µορφή διακρίσεων 78 % (έναντι 61% του Μ.Ο. της 
ΕΕ-27, Eurobarometer, 2009, σ. 9-15).69Ακολουθούν η αναπηρία 58% (53% ΕΕ27), ο 
σεξουαλικός προσανατολισµός 57% (47% ΕΕ27), η ηλικία 55% (58% ΕΕ27), οι 
θρησκευτικές πεποιθήσεις 53% (39% ΕΕ27), και το φύλο 52% (40% ΕΕ27) 
(Eurobarometer, 2009:9-15). 
 
4.5.4.2. Εθνικός φορέας ισότητας 
 

                                                
68  Πρέπει να σηµειωθεί πάντως ότι µια µικρο-απογραφή του 2005, τα αποτελέσµατα της οποίας 
δηµοσιεύτηκαν το 2006, έδειξε ότι περίπου το 20% του συνόλου των σηµερινών κατοίκων της 
Γερµανίας έχουν ιστορικό µετανάστευσης –ποσοστό πολύ µεγαλύτερο από ό,τι θεωρείτο δεδοµένο 
παλαιότερα. 
69 Η ερώτηση είναι ποιον από τους παρακάτω τύπους διάκρισης  είναι πολύ διαδεδοµένος,αρκετά 
διαδεδοµένος, αρκετά σπάνιος ή πολύ σπάνιος Οι απαντήσεις περιλαµβάνουν τις κατηγορίες πολύ 
διαδεδοµένος και αρκετά διαδεδοµένος. 
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Από τον Ιανουάριο του 2009 υπάρχει ένας ενιαίος70 διαµεσολαβητής για θέµατα 
ισότητας. Έχει το δικαίωµα να διερευνά καταγγελίες για διακρίσεις σύµφωνα µε 
οποιονδήποτε από τους νόµους για την καταπολέµηση των διακρίσεων71 καθώς και 
το δικαίωµα να εκπροσωπεί άτοµα σε περιπτώσεις διακρίσεων που είναι σηµαντικές 
από την άποψη της νοµολογίας ή µε άλλο τρόπο. Επιπλέον, ο Διαµεσολαβητής 
υποχρεούται επίσης να παρέχει συµβουλές, ανεξάρτητη βοήθεια και υποστήριξη 
γενικότερα σε άτοµα και ιδρύµατα, να δεσµεύεται στις προσπάθειες εκπαίδευσης, 
πληροφόρησης και διαµόρφωσης γνώµης για την καταπολέµηση των διακρίσεων και 
να προτείνει στην Κυβέρνηση νοµικά και άλλα µέτρα που µπορεί να είναι χρήσιµα 
στην καταπολέµηση των διακρίσεων και να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις. Οι 
ανεξάρτητες έρευνες και αναφορές είναι σηµαντικά τµήµατα αυτής της εργασίας. Ο 
Διαµεσολαβητής -παρόλο που διορίζεται από την Κυβέρνηση- έχει ανεξάρτητη θέση 
να καταλήξει στις δικές του αποφάσεις για τα επιµέρους ζητήµατα (Norberg, 2010, σ. 
91). Χρηµατοδοτείται από το κράτος, µε τις αποφάσεις για τη χρηµατοδότηση να 
λαµβάνονται κάθε χρόνο από το Σουηδικό Κοινοβούλιο, βάσει προτάσεων από την 
Κυβέρνηση και ως µέρος του γενικού κρατικού προϋπολογισµού. 
 
Στη Σουηδία ο ρόλος των ΜΚΟ πλην των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των 
εργοδοτικών µηχανισµών είναι σχετικά περιορισµένος µε εξαίρεση ίσως τους 
διάφορους οργανισµούς που ανήκουν στο κίνηµα των ατόµων µε αναπηρίες. Στο 
βαθµό πάντως που υπάρχουν ΜΚΟ ο Διαµεσολαβητής έχει συνεχή διάλογο µαζί 
τους. 
 
4.6. Συγκριτική επισκόπηση 
 
Στην Ισπανία, την Ελλάδα και τη Γαλλία υπάρχει  ένα αµάλγαµα Συνταγµατικών και 
λεπτοµερών νοµοθετικών αστικών και/ή ποινικών απαγορεύσεων για τις διακρίσεις. 
Υπάρχουν επίσης   και άλλες αστικές ή ποινικές διατάξεις που ρυθµίζουν από κοινού 
τη διάκριση για διάφορους λόγους για ένα παροµοίως ευρύ πεδίο εφαρµογής όπως 
κοινωνική προστασία, κοινωνικά πλεονεκτήµατα, εκπαίδευση και πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένης της στέγης (Human European 
Consultancy, 2006, σ. 3). Όπου υφίσταται εξαίρεση από την απαγόρευση για την 
άµεση διάκριση  αυτή υπόκειται σε µια γενική υπεράσπιση αιτιολόγησης. 
Από την άλλη µεριά  χώρες όπως η Γερµανία, η  Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο 
έχουν νοµοθεσία που καλύπτει µερικούς ή όλους τους σχετικούς λόγους διάκρισης, 
αλλά η οποία έχει πιο περιορισµένο καθ' ύλη πεδίο εφαρµογής. Όµως και πάλι 
υπάρχουν διαφορές µεταξύ αυτών των χωρών όπως π.χ  η Γερµανία της οποίας οι 
Συνταγµατικές ή λεπτοµερείς νοµοθετικές διατάξεις, δεν εκτείνονται σε όλο τον 
τοµέα της κοινωνικής προστασίας, των κοινωνικών πλεονεκτηµάτων, της 
εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένης της 
στέγης και χώρες όπως το Ηνωµένο Βασίλειο και η Σουηδία που δε ρυθµίζουν τη 
διάκριση για όλους τους σχετικούς λόγους πέρα από το πλαίσιο της απασχόλησης 
(Human European Consultancy, 2006, σ. 4). 

                                                
70 Έως το 2008 υπήρχαν τέσσερις διαµεσολαβητές: ένας διαµεσολαβητής για ζητήµατα ίσων ευκαιριών 
(φύλο), ένας ενάντια στην εθνοτική διάκριση που κάλυπτε επίσης και θέµατα θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, ένας για διακρίσεις λόγω αναπηρίας και ένας για ζητήµατα σεξουαλικού 
προσανατολισµού  
71 Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2009 είχε δεχτεί 2537 νέες καταγγελίες για διακρίσεις εκ των οποίων οι 
900 αφορούσαν ζητήµατα αναπηρίας, οι 766 εθνοτική προέλευση, οι 389 διάκριση φύλου κλπ. 
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Αν εξετάσει κανείς την κάλυψη ανά προστατευόµενο λόγο παρατηρεί ότι η διάκριση 
για λόγους θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων είναι θέµα ευρείας προστασίας 
στη  Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο όπου η προστασία εκτείνεται στην κοινωνική 
προστασία, τα κοινωνικά πλεονεκτήµατα, την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένης της στέγης. Γερµανία και την Ισπανία 
παρέχουν σηµαντική προστασία, αν και όχι τόσο συνεκτική όσο εκείνη που παρέχεται 
από την Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο  ενώ η Ελλάδα παρέχει επίσης κάποια 
προστασία από τη διάκριση γι’ αυτό το λόγο (σε κάποιες περιπτώσεις µέσω ενός 
γενικού συνταγµατικού όρου για την ισότητα). Με βάση πάντως την έρευνα του 
ευρωβαρόµετρου για τις διακρίσεις το 2009 η Σουηδία (52%) εµφανίζεται να έχει το 
υψηλότερο ποσοστό από τις πέντε χώρες που η διάκριση µε βάση τις θρησκευτικές ή 
άλλες πεποιθήσεις θεωρείται πολύ διαδεδοµένη και αρκετά διαδεδοµένη. 
 
Όσον αφορά τη διάκριση λόγω αναπηρίας η µεγαλύτερη προστασία παρέχεται από 
το Ηνωµένο Βασίλειο σε σχέση µε την κοινωνική προστασία, τα κοινωνικά 
πλεονεκτήµατα, την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
συµπεριλαµβανοµένης της στέγης. Η Γερµανία και η Ισπανία παρέχουν ένα 
σηµαντικό βαθµό προστασίας σε αυτό το πλαίσιο και επιβάλλουν υποχρεώσεις 
εύλογων προσαρµογών σε ένα ή περισσότερα από αυτά τα πλαίσια. Η Σουηδία 
προβλέπει κάποια µέτρα προστασίας ενώ στην Ελλάδα γίνονται ελάχιστα µέσω του 
νοµικού ελέγχου για τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας εκτός του πλαισίου απασχόλησης 
(Human European Consultancy, 2006, σ. 4). Με βάση την έρευνα του 
ευρωβαρόµετρου για τις διακρίσεις το 2009 η Ελλάδα (63%) ακολουθούµενη από τη 
Σουηδία (58%) εµφανίζεται µεταξύ των πέντε χωρών να έχει το υψηλότερο ποσοστό 
όπου η διάκριση µε βάση την αναπηρία θεωρείται πολύ διαδεδοµένη και αρκετά 
διαδεδοµένη. 
 
 Σε ό,τι αφορά το φύλο, η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο έχουν νοµοθεσία που 
υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε τις 
διακρίσεις και προβλέπουν πολύ ευρεία προστασία από τέτοιες διακρίσεις. Η 
Γερµανία και η Ισπανία προβλέπουν επίσης µέτρα που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και σε σχέση µε ένα κάπως µικρότερο καθ' ύλη πεδίο 
εφαρµογής. Τέλος η Ελλάδα προβλέπει µέτρα πρόσθετης προστασίας µέσω 
συνταγµατικών ή άλλων διατάξεων (Human European Consultancy, 2006, σ. 4). 
Σύµφωνα µε την έρευνα του ευρωβαρόµετρου για τις διακρίσεις το 2009 η Σουηδία 
(52%)  ακολουθούµενη από την Ελλάδα (49%) εµφανίζεται ανάµεσα στις  πέντε 
χώρες να έχει το υψηλότερο ποσοστό όπου η διάκριση µε βάση το φύλο θεωρείται 
πολύ διαδεδοµένη και αρκετά διαδεδοµένη. 
 
Για την προστασία από τη διάκριση λόγω γενετήσιου προσανατολισµού σε σχέση µε 
την κοινωνική προστασία, τα κοινωνικά πλεονεκτήµατα, την εκπαίδευση και την 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες συµπεριλαµβανοµένης της στέγης, η Γερµανία, η 
Ισπανία και η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο προβλέπουν ένα σηµαντικό βαθµό 
προστασίας γι’ αυτό το πλαίσιο. Στην Ελλάδα γίνονται ελάχιστα µέσω του νοµικού 
ελέγχου της διάκρισης λόγω γενετήσιου προσανατολισµού πέρα από όσα απαιτούνται 
από τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Human European Consultancy, 2006, σ. 
4). Σύµφωνα µε  την έρευνα του ευρωβαρόµετρου για τις διακρίσεις το 2009 η 
Ελλάδα (64%) ακολουθούµενη από τη Σουηδία (57%) εµφανίζεται µεταξύ των πέντε 
χωρών να έχει το υψηλότερο ποσοστό όπου η διάκριση µε βάση το γενετήσιο 
προσανατολισµό θεωρείται πολύ διαδεδοµένη και αρκετά διαδεδοµένη. 
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Όσον αφορά την ηλικία είναι ο λόγος σε σχέση µε τον οποίο υπάρχει η λιγότερη 
προστασία εκτός της σφαίρας της απασχόλησης. Η Γερµανία και η Ισπανία 
προβλέπουν ένα σηµαντικό βαθµό προστασίας. Στη Σουηδία και το Ηνωµένο 
Βασίλειο η προστασία από τη διάκριση λόγω ηλικίας δεν εκτείνεται περισσότερο από 
ό,τι απαιτείται από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Human European 
Consultancy, 2006, σ. 4). Στην έρευνα του ευρωβαρόµετρου το 2009 για τις 
διακρίσεις  το Ηνωµένο Βασίλειο (61%)  και η Σουηδία (61%) είναι οι χώρες µε το 
υψηλότερο ποσοστό διακρίσεων µε βάση το φύλο. 
 
 
4.7. Συµπεράσµατα  
 
Από τις εκθέσεις της Επιτροπής που υποβλήθησαν προκύπτει ότι όλα τα κράτη-µέλη 
έχουν ενσωµατώσει µε νόµους τις οδηγίες στο εθνικό τους δίκαιο, κατά τρόπο που 
µάλλον υπερβαίνει της απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, είτε αυτό αφορά τους 
λόγους διάκρισης που απαγορεύονται από τη νοµοθεσία, είτε το πεδίο εφαρµογής της 
προστασίας, είτε τις αρµοδιότητες της εθνικής υπηρεσίας ισότητας (European 
Commission, 2010, σ. 3). Τα περισσότερα κράτη-µέλη έχουν µεταφέρει τις Οδηγίες 
µέσω του αστικού και εργατικού δικαίου, ενώ µία µειοψηφία τις έχει µεταφέρει και 
µέσω του ποινικού δικαίου.  
Η µεταφορά των Οδηγιών για τη φυλετική ισότητα και την ισότητα στην απασχόληση 
στις εθνικές νοµοθεσίες των κρατών-µελών της ΕΕ συνέβαλε αφενός στην 
κωδικοποίηση  και αποσαφήνιση της νοµοθεσίας τους για την καταπολέµηση των 
διακρίσεων και αφετέρου στη σηµαντική αύξηση της νοµικής προστασίας στο 
συγκεκριµένο τοµέα. 
Όλες οι χώρες που δείγµατος  έχουν ενσωµατώσει όλους τους λόγους διάκρισης που 
περιλαµβάνονται στις δύο Οδηγίες στην εθνική τους νοµοθεσία για την 
καταπολέµηση των διακρίσεων. Οι περισσότερες έχουν επιλέξει να µην ορίσουν τους 
λόγους των διακρίσεων στη νοµοθεσία που εφαρµόζουν. Επίσης έχουν εισάγει 
νοµοθεσία που απαγορεύει ρητά την άµεση και την έµµεση διάκριση, την 
παρενόχληση και τις εντολές για εφαρµογή διακριτικής συµπεριφοράς. Επιπλέον, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, οι ορισµοί που παρέχονται στην εθνική νοµοθεσία 
µοιάζουν πολύ µε τους ορισµούς που βρίσκονται στις Οδηγίες. Πολλά κράτη έχουν 
ουσιαστικά αναπαραγάγει το κείµενο των Οδηγιών σχετικά µε αυτές τις βασικές 
έννοιες (European Union, 2010, σ. 3). 
Αν και έχει επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος τα τελευταία χρόνια και η πλειοψηφία των 
κρατών φαίνεται να ικανοποιεί το καθ’ ύλη πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών, 
παραµένουν µερικά αξιοσηµείωτα κενά και είναι επιτακτική ανάγκη να καλυφθούν. 
Για παράδειγµα σε κάποιες χώρες υπάρχει έλλειψη προστασίας για όλους τους 
εργαζόµενους και τους αυτοαπασχολούµενους, ειδικά στο δηµόσιο τοµέα ή η 
προστασία από τις διακρίσεις στη διάθεση των αγαθών και των υπηρεσιών 
περιορίζεται περισσότερο σε αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιµα 
στο κοινό. Τελικά εναπόκειται στα δικαστήρια να αποφασίσουν εάν η εθνική 
νοµοθεσία έρχεται σε αντίθεση µε την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και να διασφαλίσουν 
την αποτελεσµατική εφαρµογή. (European Union, 2010, σ. 100) 
Κοινό χαρακτηριστικό που προκύπτει από τις εθνικές εκθέσεις των κρατών-µελών 
είναι ότι η νοµολογία σε εθνικό επίπεδο για όλους τους προστατευόµενους από τις 
Οδηγίες λόγους είναι σήµερα συχνότερη, αν και ο αριθµός των υποθέσεων σε µερικές 
χώρες παραµένει πολύ χαµηλός ή εστιάζει σε µερικούς λόγους ειδικά εις βάρος των 
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άλλων. Ορισµένες διαδικαστικές δυσκολίες που επηρεάζουν την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη και την αποτελεσµατική εφαρµογή πηγάζουν επίσης από τις σύντοµες 
προθεσµίες παραγραφής στη νοµοθεσία, τις χρονοβόρες διαδικασίες, τα υψηλά κόστη 
ή τις αποτυχίες στην παροχή νοµικής βοήθειας. Σε κάποιες χώρες η  νοµοθεσία 
παραµένει περίπλοκη και αποκατάσταση των θυµάτων από τις διακρίσεις ανεπαρκής. 
Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι υπάρχει µεγάλη αύξηση στον αριθµό των 
προδικαστικών ερωτηµάτων που έχουν κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ειδικά 
για λόγους ηλικίας, αλλά αποµένει να φανεί πώς θα εφαρµοστούν αυτές οι αποφάσεις 
σε εθνικό επίπεδο. Αυτό εν πολλοίς οφείλεται σε ασάφειες στο κείµενο των Οδηγιών 
και κατά συνέπεια σε πολλές εθνικές διατάξεις που τις µετέφεραν οπότε η δικαστική 
ερµηνεία έχει ζωτική σηµασία για να αποσαφηνιστούν τα σηµαντικά όρια. 
Όλα τα κράτη έχουν τώρα υπηρεσίες ισότητας ή έχουν ενσωµατώσει τις λειτουργίες 
τους στις εντολές των υφιστάµενων υπηρεσιών όπως τα εθνικά ιδρύµατα για τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. Μία µεγάλη αναλογία των υπηρεσιών είναι ικανές όχι µόνο 
για διακρίσεις λόγω φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής αλλά και για άλλους λόγους. 
Οι λειτουργίες αυτών των εξειδικευµένων υπηρεσιών υπερβαίνουν εκείνες που 
καταγράφονται στην Οδηγία για τη φυλετική ισότητα σε πολλές χώρες. Αποµένει να 
φανεί εάν αυτές οι υπηρεσίες θα µπορέσουν να διεξάγουν τις ανεξάρτητες λειτουργίες 
που απαιτούνται από την Οδηγία. 
Ειδικότερα για την Ελλάδα µπορούµε να πούµε ότι, παρά τα όποια κενά του 
Ν.3304/2005, υπάρχει σήµερα ένα συνεκτικό νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά στην 
καταπολέµηση των διακρίσεων. Βεβαίως ένα από τα χαρακτηριστικά της ελληνικής 
πολιτείας είναι η πολυνοµία και όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο Κορνήλιος Τάκιτος 
«όσο πιο διεφθαρµένο είναι ένα κράτος τόσο περισσότερους νόµους χρειάζεται». 
Απαιτείται για το λόγο αυτό κωδικοποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας µε στόχο την 
συνδροµή της πολιτείας στην προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη. Η διάσπαρτη 
και σύνθετη νοµοθεσία δεν βοηθάει τον πολίτη να προστατευθεί από πιθανές 
παραβιάσεις των δικαιωµάτων του. Ένα τέτοιο παράδειγµα µπορούµε να αντλήσουµε 
από το πεδίο της µετανάστευσης, αφού οι µετανάστες αποτελούν και µια από τις 
ευάλωτες οµάδες. 
Η ελληνική πολιτεία πρέπει να λάβει σοβαρά  υπόψη της τις εκθέσεις των ειδικών 
στα θέµατα των διακρίσεων όπως π.χ. εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, της  
ΟΚΕ, της ΕΕΔΑ, αλλά και εξειδικευµένων διεθνών οργανισµών  και να προβεί στις 
αναγκαίες τροποποιήσεις  µε στόχο τον εκσυγχρονισµό και την βελτίωση  του 
θεσµικού  πλαισίου καλύπτοντας τα όποια κενά και ασάφειες του Ν. 3304/2005. Στον 
τροποποιηµένο νόµο πρέπει να προβλέπεται ρητά η απαγόρευση των πολλαπλών 
διακρίσεων και να µην περιλαµβάνεται καµία εξαίρεση για διαφορετική µεταχείριση 
βάσει του καθεστώτος µετανάστευσης ή εθνικότητας. Επιπλέον η ύπαρξη ενός 
ενιαίου φορέα παρακολούθησης της εφαρµογής της αρχής της ίσης µεταχείρισης, που 
θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή, θα συµβάλλει αποφασιστικά  στην αποφυγή 
διάχυσης ευθυνών.  Το εθνικό θεσµικό πλαίσιο  πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία 
από τις διακρίσεις για όλα τα άτοµα σε όλους τους τοµείς της ζωής. Αυτό απαιτεί το 
ίδιο επίπεδο προστασίας χωρίς ιεραρχία δικαιωµάτων µεταξύ των διαφορετικών 
λόγων, συµπεριλαµβανοµένου του φύλου, της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, των 
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, της ηλικίας, της αναπηρίας ή του γενετήσιου 
προσανατολισµού. 
Πρωταρχικό καθήκον της ελληνικής πολιτείας πρέπει να αποτελεί η διάδοση των 
πληροφοριών σχετικά µε τη νοµοθεσία για την καταπολέµηση των διακρίσεων. Θα 
συµβάλλει επίσης σηµαντικά η ανάπτυξη διαλόγου µεταξύ των κυβερνήσεων, της 
κοινωνίας πολιτών και των κοινωνικών εταίρων για όλους τους λόγους που αφορούν 
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διακρίσεις. Η  ευαισθητοποίηση του κοινού για τα θέµατα των διακρίσεων είναι ένα 
σηµαντικό εργαλείο που θα βοηθήσει ουσιαστικά στην καταπολέµησή τους. Ο ρόλος 
επίσης των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέµατα διακρίσεων µπορεί να αποβεί 
καθοριστικός αφενός µέσω της συµβολής τους στην αντιµετώπισή τους αφετέρου 
µέσω της διευκόλυνσης της νοµιµοποίησης τους ενώπιον δικαστικών αρχών όταν 
υπερασπίζονται θύµατα των διακρίσεων. 
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