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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
PROGRESS 
 
Αυτή η δημοσίευση υποστηρίζεται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη (PROGRESS) (2007-2013). Το 
πρόγραμμα τελεί υπό τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης για την Aπασχόληση, τις 
Kοινωνικές Yποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Ιδρύθηκε για να υποστηρίξει οικονομικά την εφαρμογή των στόχων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, όπως 
ορίζεται στην Κοινωνική Ατζέντα, και να συμβάλει έτσι στην επίτευξη των στόχων της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας στους τομείς αυτούς. 
 
Το επταετές πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους φορείς που μπορούν να 
βοηθήσουν στην ανάπτυξη κατάλληλης και αποτελεσματικής νομοθεσίας για την 
απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα και για τις πολιτικές σε όλη την ΕΕ των 27, 
στις χώρες ΕΖΕΣ / ΕΟΧ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών / Ευρωπαϊκός 
Οικονομικός Χώρος) και στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες. 
 
Η αποστολή του PROGRESS είναι να ενισχύσει τη συμβολή της ΕΕ στην υποστήριξη 
των δεσμεύσεων των κρατών μελών και των προσπαθειών για τη δημιουργία 
περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και για την οικοδόμηση μιας πιο 
συνεκτικής κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό, το πρόγραμμα PROGRESS θα συμβάλει : 
 
• στην παροχή ανάλυσης και αρωγής για θέματα πολιτικής στους τομείς του 

PROGRESS∙ 
• στην παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της 

νομοθεσίας της ΕΕ και των πολιτικών σε τομείς πολιτικής του PROGRESS∙ 
• στην προώθηση των πολιτικών μεταφοράς, μάθησης και υποστήριξης μεταξύ 

των κρατών μελών σχετικά με τους στόχους και τις προτεραιότητες της ΕΕ∙ 
• στην προώθηση των απόψεων των ενδιαφερομένων και της κοινωνίας 

ευρύτερα. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327. 
 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκδοση δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη 
τη θέση ή την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 
 
Αυτό το εγχειρίδιο ετοιμάστηκε από το Human European Consultancy (HEC) σε 
συνεργασία με το Migration Policy Group (MPG). 
 
Το Human European Consultancy διαχειρίζεται και υλοποιεί έργα για εξωτερικούς 
πελάτες, όπως για παράδειγμα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327


 

 

2 

Σεμινάρια ευαισθητοποίησης στους τομείς της μη διάκρισης και της ισότητας για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και άλλους 
διακυβερνητικούς οργανισμούς ή φορείς. Εστιάζει την προσοχή του στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την ίση μεταχείριση και τη μη διάκριση, την ανάπτυξη της κοινωνίας των 
πολιτών και την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για τη βελτίωση του 
προσανατολισμού των αποτελεσμάτων, τον έλεγχο της ποιότητας και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την έρευνα και τη 
σύνταξη εκθέσεων επί σχετικών θεματικών και ζητημάτων (σε κράτη μέλη της ΕΕ) και 
σε διεθνές επίπεδο καθώς και σε επίπεδο ΕΕ, με τη διοργάνωση συναντήσεων και 
σεμιναρίων για ακροατήριο εμπειρογνωμόνων και/η τη διοργάνωση σειράς από 
εκπαιδευτικά σεμινάρια. - http://www.humanconsultancy.com 
 
Το Migration Policy Group είναι μια ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική οργάνωση 
προσηλωμένη στην ανάπτυξη πολιτικών και νομοθεσιών για την κινητικότητα, την 
ποικιλομορφία, την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων με τη διευκόλυνση 
της ανταλλαγής μεταξύ των ενδιαφερομένων από όλους τους τομείς της κοινωνίας 
και τη δημιουργία αποτελεσματικών απαντήσεων σε αυτές τις προκλήσεις και τις 
ευκαιρίες. Το MPG έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό μελετών, έρευνας και 
κατάρτισης στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των φορέων ισότητας, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τους δημοσίους 
υπαλλήλους και τους επαγγελματίες. Συντονίζει επίσης μια σειρά από δίκτυα 
εμπειρογνωμόνων σε αυτούς τους τομείς. Ως διαχειριστής περιεχομένου του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Νομικών Εμπειρογνωμόνων στον τομέα της μη-διάκρισης, το 
MPG ασχολείται συνεχώς με την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων και τα 
εθνικά μέτρα εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και διαχειρίζεται τις ετήσιες εθνικές 
εκθέσεις, τη συγκριτική ανάλυση, τις θεματικές εκθέσεις και συγκεκριμένες 
γνωστοποιήσεις. - http://www.migpolgroup.com 
 
Αυτό το εγχειρίδιο έχει παραχθεί στο πλαίσιο του έργου «Ευαισθητοποίηση στους 
τομείς της μη-διάκρισης και της ισότητας που απευθύνεται σε οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών» (VT/2010/007) με στόχο να σχεδιάσει ειδικό εκπαιδευτικό 
υλικό και δραστηριότητες για τις ΜΚΟ, προκειμένου να βοηθήσει στο να ενισχυθεί η 
ικανότητά τους για την αντιμετώπιση της μη διάκρισης και της ισότητας. 
 
Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η βελτίωση του αντίκτυπου και της 
αποτελεσματικότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών περί ισότητας και μη-διάκρισης με τη 
διεξαγωγή μιας σειράς εθνικών σεμιναρίων ευαισθητοποίησης σε 32 ευρωπαϊκές 
χώρες. 
 
Το γενικό μέρος του παρόντος εγχειριδίου βασίζεται σε δύο προηγούμενες 
πρωτοβουλίες, που διενεργήθηκαν από το MPG και το HEC, δηλαδή τη 
«Χαρτογράφηση της ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών που ασχολείται με την 
καταπολέμηση των διακρίσεων (2004)» και το «Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και την ποικιλομορφία (2006)". Όλα τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του έργου αυτού, μετά από την 

http://www.humanconsultancy.com/
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αξιολόγηση αναγκών που είχε πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2011 σε όλες 
τις χώρες-στόχους. 
 
Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Διαχείριση του έργου: Isabelle Chopin (MPG), Uyen Do (MPG), Ivette Groenendijk 
(HEC), και Marcel Zwamborn (HEC). 
 
Συγγραφείς του εγχειριδίου και καθοδήγηση για την κατάρτιση των εθνικών ομάδων: 
Lukasz Bojarski, Isabelle Chopin, Barbara Cohen, Uyen Do, Lilla Farkas και 
Romanita Iordache 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Καλωσορίσατε στο εγχειρίδιο κατάρτισης σχετικά με τις διακρίσεις 
 
Το παρόν εγχειρίδιο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ 
προγράμματος με τίτλο «Σεμινάρια ευαισθητοποίησης στους τομείς της μη διάκρισης 
και της ισότητας για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών» – VT/2010/007, που 
διεξάγεται σε 32 ευρωπαϊκές χώρες. Οι χώρες περιλαμβάνουν όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ (αλλά όχι το Λουξεμβούργο), , τη Νορβηγία, καθώς και τις τέσσερις υποψήφιες 
προς ένταξη χώρες  την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), 
την Ισλανδία, τη Σερβία και την Τουρκία και την υπό ένταξη χώρα Κροατία.1 Η 
Πέμπτη υπό ένταξη χώρα το Μαυροβούνιο δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα. 
 
Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
χρηματοδοτείται από το κοινοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική 
αλληλεγγύη – PROGRESS. Διενεργείται από την HumanEuropeanConsultancy 
(www.humanconsultancy.com), το MigrationPolicyGroup (www.migpolgroup.com) και 
τοπικούς εταίρους σε καθεμία από τις 32 χώρες. 
 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση του δυναμικού των οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται για την καταπολέμηση των διακρίσεων και 
την ισότητα με την ανάπτυξη υλικών και δραστηριοτήτων κατάρτισης. Οι ΜΚΟ έχουν 
καίριο ρόλο στο να καταστεί κατανοητή και να εφαρμοστεί η πολιτική και η νομοθεσία 
κατά των διακρίσεων.Είναι απαραίτητες για την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση 
όσων αντιπροσωπεύουν, καθώς και για την αύξηση της ευαισθητοποίησης τόσο των 
θυμάτων όσο και των δυνητικών θυμάτων διακρίσεων, τα οποία πολύ συχνά δεν 
γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, και επίσης του ευρύτερου κοινού.  
 
Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στα σεμινάρια κατάρτισης και να 
συνδράμει τις ΜΚΟ στο έργο τους για την προώθηση της ισότητας και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων. Οι συμμετέχοντες σε αυτά τα εθνικά σεμινάρια 
προέρχονται από ευρεία κλίμακα μη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανισμών που 
καλύπτουν όλο το φάσμα των διακρίσεων: φυλετική και εθνοτική καταγωγή, θρησκεία 
ή πεποιθήσεις, ηλικία, αναπηρία και γενετήσιος προσανατολισμός. Παρότι το φύλο 
δεν καλύπτεται συγκεκριμένα σε αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης, η διάσταση του 
φύλου ενσωματώνεται σε όλες τις δραστηριότητες. 
 
Το εγχειρίδιο βασίζεται στην εμπειρία και το υλικό που αναπτύχθηκαν από 
προηγούμενα προγράμματα, όπως τα εξής: 
Mappingcapacityofcivilsocietydealingwithanti-discrimination (Χαρτογράφηση του 
δυναμικού της κοινωνίας των πολιτών για την καταπολέμηση των διακρίσεων – 
VT/2004/45) και Anti-discriminationanddiversitytraining (Επιμορφωτικό σεμινάριο για 
                                                 
1  Το Λιχτενστάιν και το Λουξεμβούργο δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο λόγω του ότι οι ΜΚΟ στις εν 

λόγω χώρες διαθέτουν εναλλακτικά μέσα κατάρτισης. Η Σερβία ήταν πιθανή υποψήφια για ένταξη 
χώρα κατάτην αρχή του προγράμματος, της δώθηκε το καθεστώς της υποψήφιας χώρας στις 2 
Μαρτίου 2012. 

http://www.humanconsultancy.com/
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την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της διαφορετικότητας – 
VT/2006/009). Τα προγράμματα αυτά περιελάμβαναν χαρτογράφηση της 
κατάστασης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και σχεδιασμό και 
εφαρμογή μιας σειράς σεμιναρίων για την ενίσχυση της γνώσης και των ικανοτήτων 
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.  
 
Το παρόν σχέδιο συνεχίζει αυτό το έργο, καθώς συμπληρώνει τα προηγούμενα 
προγράμματα, αποσκοπώντας συγκεκριμένα στη βελτίωση του αντίκτυπου και της 
αποτελεσματικότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά την 
υλοποίηση και προώθηση πολιτικών στον τομέα της ισότητας και της καταπολέμησης 
των διακρίσεων.  
 
Το εγχειρίδιο παρουσιάζει το νομικό πλαίσιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας 
επισκόπησης των γενικών αρχών και των πηγών δικαίου της ΕΕ που έχουν σχέση με 
την καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και το ρόλο των θεσμικών οργάνων και 
οργανισμών της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Επιτροπή, Δικαστήριο 
(ΔΕΕ) και Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) για την προώθηση και τη 
διασφάλιση της καταπολέμησης των διακρίσεων και της ισότητας. Περιγράφει επίσης 
τη σημασία του ρόλου των ΜΚΟ στην ανάπτυξη και την εφαρμογή των πολιτικών και 
των νομοθεσίας στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων και της ισότητας.  
 
Κατά την εκπόνηση του παρόντος εγχειριδίου πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση και 
στις 32 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προκειμένου να εντοπιστούν οι 
εθνικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Συνεπώς, οι εθνικοί εκπαιδευτές εκπαιδεύτηκαν 
σε ενότητες που αντικατοπτρίζουν τις εθνικές ανάγκες και το εθνικό πλαίσιο που 
προσδιορίστηκε κατά τη φάση αξιολόγησης των αναγκών. Στην περίπτωση της 
Κύπρου οι εκπαιδευτές εκπαιδεύτηκαν στις ακόλουθες ενότητες:  
 
1. Συλλογή πληροφοριών και σχεδιασμός δράσεων 
2. Μέσα μαζικής ενημέρωσης 
3. Κώδικες συμπεριφοράς 
 
Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει, συνεπώς, συγκεκριμένες ενότητες για καθένα από αυτά 
τα ζητήματα. Οι ενότητες αυτές απαρτίζουν τον πυρήνα του εγχειριδίου κατάρτισης. 
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1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

 
Αποτελέσματα στα οποία στοχεύει το σεμινάριο: 
 
• να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες βασικές, ενημερωμένες γνώσεις για τη φύση 

της νομοθεσίας της ΕΕ και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων σχετικά με τον 
τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων και 

• να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες την έννοια των διακρίσεων όπως 
αντικατοπτρίζεται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

 
1.1 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει 27 κράτη μέλη τα οποία έχουν μεταβιβάσει μέρος της 
κυριαρχίας τους –ή της νομοθετικής εξουσίας τους– στην ΕΕ: την Αυστρία, το Βέλγιο, 
τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, 
τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη 
Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία, 
τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
 
Κατά την περίοδο συγγραφής του παρόντος εγχειριδίου (Μάιος 2012), η Κροατίαείναι 
μιαυπό ένταξηχώραστην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την επιφύλαξητης επικύρωσηςαπό 
όλα τακράτη μέλη της ΕΕκαι της Κροατίας,τηςΣυνθήκης Προσχώρησης στην 
ΕΕμεταξύτηςΕΕ και της Κροατίας(που υπογράφηκετο Δεκέμβριου του 2011), η 
Κροατία θα καταστεί το28οκράτος μέλοςτης ΕΕτην 1η Ιουλίου 2013. 
 
Οι ακόλουθες χώρες έχουν το καθεστώς της υποψηφιας για ένταξη χώρας στην ΕΕ: 
η Ισλανδία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μαυροβούνιο 
(το οποίο δεν συμμετείχε στο Πρόγραμμα), η Σερβία και η Τουρκία. 
 
Η ΕΕείναι επίσηςσε διαπραγματεύσεις με εν δυνάμει υποψήφιες χώρες: την Αλβανία, 
τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, και το Κοσσυφοπέδιο δυνάμει του ψηφίσματος 1244 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 
 
1.1.1 Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ο ρόλος τους στους τομείς της 

καταπολέμησης των διακρίσεων και της ισότητας 
 
Μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και οργανισμών, υπάρχουν τέσσερα 
κύρια όργανα και ένας ανεξάρτητος οργανισμός που είναι επιφορτισμένα με τη 
διεκπεραίωση των εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της μη διάκρισης 
και της ισότητας εντός της ΕΕ:2 
                                                 
2  Οι δράσεις όσον αφορά τηναπαγόρευση των διακρίσεωνεκτός της ΕΕαποτελούν μέροςτης Κοινής 

ΕξωτερικήςΠολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ(ΚΕΠΠΑ). Ο Ύπατος 
ΕκπρόσωποςτηςΈνωσης για Θέματα ΕξωτερικήςΠολιτικής και Πολιτικής 
Ασφάλειας(ΎπατοςΕκπρόσωπος), διορίζεται από το ΕυρωπαϊκόΣυμβούλιο καιεφαρμόζει την 
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Θεσμοί της ΕΕ 
Α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (που εκπροσωπεί τους λαούς των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
Β. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που εκπροσωπεί τις εθνικές 

κυβερνήσεις)  
Γ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (που εκπροσωπεί το κοινό συμφέρον της ΕΕ)· 
Δ. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που φροντίζει για την τήρηση της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας) και 
 
Οργανισμός της ΕΕ 
Ε. Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (φορέας της ΕΕ που παρέχει στα 

θεσμικά όργανα και στις χώρες της ΕΕ, όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ, 
συνδρομή και συμβουλές εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα). 

 
A. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
 
• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τρεις κυρίους ρόλους: 

o Μοιράζεται με το Συμβούλιο τηνεξουσία να συζητεί και να ψηφίζει 
Ευρωπαϊκούς νόμους.  

o Ασκεί δημοκρατικό έλεγχο επί όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων και ιδιαίτερα επί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Έχει την εξουσία να 
εγκρίνει ή να απορρίπτει το διορισμό όλων των Επιτρόπων και το δικαίωμα 
να επικρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύνολό της και  

o Μοιράζεται με το Συμβούλιο την εξουσία έγκρισης του προϋπολογισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Στο τέλος της διαδικασίας, υιοθετεί ή 
απορρίπτει τον προϋπολογισμό στο σύνολό του μαζί με το Συμβούλιο. 

• Οι μηνιαίες σύνοδοι της Ολομέλειας πραγματοποιούνται στο Στρασβούργο 
(Γαλλία), όπου εδρεύει το Κοινοβούλιο.Οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών καθώς και τυχόν επιπλέον σύνοδοι της Ολομέλειας 
πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), ενώ το Λουξεμβούργο φιλοξενεί τα 
διοικητικά γραφεία (τη «Γενική Γραμματεία»). 

• Οι 736 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ευρωβουλευτές) εκλέγονται 
άμεσα με καθολική ψηφοφορία κάθε πέντε χρόνια.Υποψηφιότητα για εκλογή 
μπορούν να θέσουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ.Επίσης, δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι 
οι πολίτες της ΕΕ και μπορούν να το ασκήσουν από οποιοδήποτε κράτος μέλος 
στο οποίο κατοικούν. 

• Συστήνονται επιτροπές για να χειριστούν συγκεκριμένα θέματα. Υπάρχει 
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, Επιτροπή Δικαιωμάτων των 
Γυναικών και Ισότητας των Φυλών, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Η 
Επιτροπή Αναφορών ανταποκρίνεται σε αναφορές που υποβάλλουν ιδιώτες οι 

                                                                                                                                                         
ΚΕΠΠΑ(άρθρο 18 ΣΕΕ), επικουρούμενος από τηνΕυρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης(ΕΥΕΔ), που ιδρύθηκε με απόφασητουΣυμβουλίου ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2010, OJ L 
201/30 της 3 Αυγούστου 2010 (άρθρο 27,3ΣΕΕ). Για τη δομήτης ΕΥΕΔκαι τη νομική βάση, βλ. 
http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm.  

http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm
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οποίοι κρίνουν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα τους που προστατεύονται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
• Θεσμικό όργανο, με έδρα στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), κύριο όργανο λήψης 

αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
• Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες στους τομείς της λήψης αποφάσεων 

και του συντονισμού: 
o Να θεσπίζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, σε πολλούς τομείς, 

συννομοθετώντας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
o Να συντονίζει τις ευρύτερες οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών. 
o Να καθορίζει και να εφαρμόζει την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και 

Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ βάσει κατευθυντήριων γραμμών που 
ορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (τακτικές συνεδριάσεις των 
αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ). 

o Να συνάπτει διεθνείς συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός 
ή περισσοτέρων κρατών ή διεθνών οργανισμών. 

o Να συντονίζει τις δράσεις των κρατών μελών και να εγκρίνει μέτρα στον 
τομέα της αστυνομικής και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές 
υποθέσεις και 

o Να εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 
κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

• Το Συμβούλιο αποτελείται από υπουργούς των κρατών μελών που 
συνεδριάζουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάλογα 
με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κάθε χώρα εκπροσωπείται από τον 
υπουργό της που είναι αρμόδιος για το συγκεκριμένο θέμα. 

• Η Προεδρία του Συμβουλίου εναλλάσσεται μεταξύ των κρατών μελών εκ 
περιτροπής κάθε έξι μήνες. Επιπλέον, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, 
που αποτελείται από υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών, έχει ένα 
μόνιμο πρόεδρο – τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική 
και την πολιτική ασφαλείας 

• Το Συμβούλιο της ΕΕ δύναται να εκδίδει κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις, 
κοινές δράσεις, συστάσεις ή γνωμοδοτήσεις. Μπορεί επίσης να εγκρίνει 
συμπεράσματα, δηλώσεις ή ψηφίσματα. 

• Το Συμβούλιο της ΕΕ πρέπει να διακρίνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 
οποίο καθορίζει τους γενικούς πολιτικούς προσανατολισμούς και τις 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απαρτίζεται από τους αρχηγούς 
κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών, καθώς και από τον πρόεδρό του 
και τον πρόεδρο της Επιτροπής. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισσαβώνας το Δεκέμβριο του 2009, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έγινε ένα από τα 
επτά θεσμικά όργανα της Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
(επί του παρόντος ο κ. HermanVanRompuy από το Βέλγιο) εκλέγεται με ειδική 
πλειοψηφία για δυόμισι έτη, η δε θητεία του είναι άπαξ ανανεώσιμη. 
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Γ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
 
• Εκτελεστικό όργανο, με έδρα στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). 
• Ανάμεσα στους κύριους ρόλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι οι ακόλουθοι: 

o Να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις στο Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο∙  

o Να διαχειρίζεταικαι να εκτελεί τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(π.χ. τις πολιτικές κατά των διακρίσεων) και τον προϋπολογισμό∙  

o Ως «θεματοφύλακας των Συνθηκών», η Επιτροπή ελέγχει ότι κάθε κράτος 
μέλος εφαρμόζει σωστά το δίκαιο της ΕΕ∙ 

• Αποτελείται από έναν Επίτροπο ανά κράτος μέλος, ο οποίος προτείνεται από τις 
κυβερνήσεις και διορίζεται από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για πενταετή θητεία 
και ενεργεί αμερόληπτα και ανεξάρτητα, όντας επιφορτισμένος με έναν 
συγκεκριμένο τομέα πολιτικής. 

• Η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης αποτελείται από τέσσερις διευθύνσεις – 
Πολιτικής δικαιοσύνης, Ποινικής δικαιοσύνης, Θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ιθαγένειας της Ένωσης και, από τον Ιανουάριο του 2011, Ισότητας. Η ΓΔ 
Δικαιοσύνης είναι αρμόδια για τα εξής: 
o την προώθηση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 
o 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 και την απαγόρευση των διακρίσεων. Το συντονισμό των 
πολιτικών εξελίξεων σχετικά με τη μη-διάκριση των εθνοτικών μειονοτήτων, 
και ιδιαίτερα των  Ρομά, 

o την ενίσχυση της ιθαγένειας, προάγοντας και προστατεύοντας τα 
δικαιώματα των πολιτών στην καθημερινή τους ζωή, διασφαλίζοντας ότι 
επωφελούνται στο έπακρο από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, και δη από 
το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

o την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης και τη διασφάλιση 
ασφάλειας δικαίου και ισότιμης μεταχείρισης για τους πολίτες, τους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις κατά την επιβολή των δικαιωμάτων τους 
εντός και εκτός των εθνικών συνόρων, 

o την ανάπτυξη συνεκτικής πολιτικής ποινικής δικαιοσύνης για την ΕΕ βάσει 
της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων,  της 
εναρμόνισης με τους ελάχιστους κανόνες ποινικής δικονομίας όπως τα 
διακιώματα των θυμάτων και των ατόμων που κατηγορούνται ή είναι 
ύποπτα για εγκλήματα και 

o τη διεξαγωγή στενού διαλόγου με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα εθνικά 
κοινοβούλια σχετικά με την ανάπτυξη υγιών πολιτικών στον τομέα της 
δικαιοσύνης. 
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Δ. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δικαστήριο) 
 
• Το δικαστήριο της ΕΕ έχει έδρα το Λουξεμβούργο. 
• Ο ρόλος του Δικαστηρίου είναι να ερμηνεύει και να διασφαλίζει την ι εφαρμογή 

του δικαίου της ΕΕ με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
• Το Δικαστήριο αποτελείται από έναν δικαστή ανά κράτος μέλος. Το Δικαστήριο 

επικουρούν οκτώ Γενικοί Εισαγγελείς, ο ρόλος των οποίων είναι να παρουσιάζουν 
στο Δικαστήριο αιτιολογημένες γνώμες για την κάθε υπόθεση. Οι δικαστές 
διορίζονται με από κοινού συμφωνία των κυβερνήσεων των κρατών μελών για 
ανανεώσιμη εξαετή θητεία.  

• Κυρία δικαιοδοσία: 
o Αιτήσεις έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων: Εάν ένα εθνικό 

δικαστήριο έχει αμφιβολία σχετικά με την ερμηνεία ή το κύρος μιας πράξης 
ευρωπαϊκού δικαίου, μπορεί, και ορισμένες φορές οφείλει, να ζητήσει τη 
συμβουλή του Δικαστηρίου. Οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν από τον 
εθνικό δικαστή να υποβάλει αίτηση παραπομπής ή να αποφασίσει ο 
δικαστής αυτεπαγγέλτως να παραπέμψει την υπόθεση. Οποιοδήποτε 
εθνικό δικαστήριο μπορεί να προβεί σε παραπομπή, αλλά μόνο το Ανώτατο 
Δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να την κάνει. Η συμβουλή δίδεται υπό τη 
μορφή της «προδικαστικής απόφασης» με την οποία το Δικαστήριο δύναται, 
για παράδειγμα, να προσδιορίσει κατά πόσον η εθνική νομοθεσία 
συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ. Το εθνικό δικαστήριο προς το 
οποίο απευθύνεται η απόφαση δεσμεύεται από την παρεχόμενη ερμηνεία 
κατά τη λήψη απόφασης για την επιδικαζόμενη διαφορά. Η απόφαση του 
Δικαστηρίου δεσμεύει, αντίστοιχα, τα λοιπά εθνικά δικαστήρια που 
εξετάζουν το ίδιο πρόβλημα. 

o Διαδικασίες επί παραβάσει: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή τα κράτη μέλη 
μπορούν να κινήσουν διαδικασίες αν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ένα 
κράτος μέλος έχει παραβεί υποχρέωση που υπέχει βάσει του δικαίου της 
ΕΕ. Κατόπιν προκαταρκτικής διαδικασίας στην οποία το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος έχει την ευκαιρία να απαντήσει στις υποβληθείσες 
καταγγελίες, η Επιτροπή εγείρει προσφυγή επί παραβάσει ενώπιον του 
Δικαστηρίου και 

o περαιτέρω δικαιοδοσία για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ: αιτήσεις αναιρέσεως κατά αποφάσεων του 
Πρωτοδικείου· αναθεωρήσεις αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου επί 
αιτήσεων αναιρέσεως κατά αποφάσεων του Δικαστηρίου Δημόσιας 
Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης· αιτήσεις ακυρώσεως μέτρου που 
εγκρίθηκε από θεσμικό όργανο, φορέα ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης· αιτήσεις επί παραλείψει για την αναθεώρηση της νομιμότητας 
της παράλειψης θεσμικών οργάνων, φορέων ή οργανισμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Το Δικαστήριο συνεδριάζει στην Ολομέλεια, σε τμήμα 13 δικαστών ή σε 
τμήματα τριών ή πέντε δικαστών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.  
Δεν υπάρχουν αντιτιθέμενες απόψεις, οι αποφάσεις υπογράφονται από όλους 
τους Δικαστές που συμμετέχουν στη εκδίκαση και διαβάζονται σε δημόσιες 
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συνεδριάσεις. 
 
Ε. Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) 

 
Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) είναι ένας 
ανεξάρτητος οργανισμός της ΕΕ που συγκροτήθηκε την 1η Μαρτίου 2007, με έδρα 
στη Βιέννη της Αυστρίας. 
Σκοπός του FRA είναι παρέχει στα θεσμικά όργανα και στις χώρες της ΕΕ, όταν 
εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ, συνδρομή και συμβουλές εμπειρογνωμόνων σχετικά 
με τα θεμελιώδη δικαιώματα. 
 
Κύριο καθήκον του Οργανισμού είναι η συγκέντρωση και διάδοση αντικειμενικών, 
αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων σε όλες τις χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ. 
 
Ο FRA είναι επίσης επιφορτισμένος με την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού 
όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. 
 
Ο Οργανισμός δεν είναι εξουσιοδοτημένος να:  
 
• εξετάζει μεμονωμένες καταγγελίες.  
• να λαμβάνει αποφάσεις στον κανονιστικό τομέα ή  
• να διενεργεί συστηματικές και μόνιμες διαδικασίες παρακολούθησης στις χώρες 

της ΕΕ.  
 
Η οργάνωση και τα καθήκοντα του FRA ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 168/2007 για την ίδρυσή του. 
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 τους ακόλουθους 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)· 

(γ) αποζημίωση των θυμάτων· 
(δ) τα δικαιώματα του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 

παιδιών· 
(ε) άσυλο, μετανάστευση και ένταξη μεταναστών· 
(στ) θεωρήσεις και συνοριακοί έλεγχοι· 
(ζ) συμμετοχή των πολιτών της Ένωσης στη δημοκρατική λειτουργία της 

Ένωσης· 
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(η) κοινωνία της πληροφορίας και, ειδικότερα, σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

(θ) πρόσβαση σε αποτελεσματική και ανεξάρτητη δικαιοσύνη. 
 
Ο FRA συνεργάζεται στενά με άλλα όργανα και φορείς που δραστηριοποιούνται τόσο 
σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει συνάψει ειδική συμφωνία 
συνεργασίας με το Συμβούλιο της Ευρώπης και συνεργάζεται επίσης με την κοινωνία 
των πολιτών μέσω της «Πλατφόρμας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων» (FRP). 
Το πεδίο δραστηριοτήτων του FRAείναι τα όργανα της ΕΕ και οι 27 χώρες μέλη της. 
Επιπλέον, μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες του Οργανισμούως παρατηρητές 
οι υποψήφιες χώρες. Τα Συμβούλια Σύνδεσης (που υπάρχουν για κάθε υποψήφια 
χώρα) καθορίζουν την ιδιαίτερη φύση, την έκταση και τον τρόπο συμμετοχής κάθε 
χώρας στο έργο του FRA. 
 
Η Κροατία συμμετέχει ως παρατηρητής στον Οργανισμό από τον Ιούλιο του 2010. 
 
Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποφασίσει επίσης να ζητήσει 
από χώρες με τις οποίες έχει συναφθεί συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με 
την ΕΕ να συμμετάσχουν στο έργο του Οργανισμού με το καθεστώς του παρατηρητή. 

 
1.1.2 Γενικές αρχές και πηγές της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την 

καταπολέμηση των διακρίσεων και την ισότητα 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δρα εντός των ορίων των εξουσιών της, όπως 
καθορίζονται από τις Συνθήκες. Η νομιμότητα της άσκησης της δικαιοδοσίας 
καθορίζεται από την αρχή της επικουρικότητας: για θέματα που δεν εμπίπτουν στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή όπου η δικαιοδοσία είναι 
από κοινού με τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δράσει μόνο αν οι 
στόχοι της δράσης δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τα κράτη μέλη. 
 
Σε περιπτώσεις σύγκρουσης, η νομοθεσία της ΕΕ υπερισχύει της εθνικής 
νομοθεσίας.Το Δικαστήριο έχει αποφασίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί νέα 
νομική τάξη προς όφελος της οποίας τα κράτη μέλη έχουν περιορίσει τα κυριαρχικά 
τους δικαιώματα, και ότι τα εθνικά δικαστήρια έχουν καθήκον να εφαρμόζουν πλήρως 
τις διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ ακόμα και αν αυτό σημαίνει άρνηση εφαρμογής 
συγκρουόμενης εθνικής νομοθεσίας, που υιοθετήθηκε είτε πριν είτε μετά τη σχετική 
νομοθετική πράξη της ΕΕ. 
 
Οι πηγές δικαίου της ΕΕ μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 
 
• Πρωτογενείς πηγές: οι Συνθήκες μεταξύ των κρατών μελών και οι συμβάσεις με 

τρίτες χώρες· 
• Παράγωγες πηγές: κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις, συστάσεις και 

γνωμοδοτήσεις καθώς και πράξεις που δεν απαριθμούνται στο άρθρο 288 της 
Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ): ανακοινώσεις και συστάσεις· 
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• Επικουρικές πηγές: γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ όπως αναπτύχθηκαν μέσα 
από τη νομολογία του Δικαστηρίου. 

 
Πρωτογενείς πηγές 
 
Το πρωτογενές δίκαιο (πρωτογενής πηγή) αποτελεί το σημαντικότερο δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπερισχύει κάθε άλλης πηγής δικαίου. Το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο είναι αρμόδιο να επιβάλλει την τήρηση αυτής της υπεροχής μέσω 
διαφόρων προσφυγών, όπως η προσφυγή ακύρωσης (άρθρο 263 της ΣΛΕΕ) και η 
προσφυγή για την έκδοση προδικαστικής απόφασης (άρθρο 267 της ΣΛΕΕ). 
 
Οι πρωτογενείς πηγές είναι: 
• Οι  συνθήκες που εγκαθύδρισαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και 

Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) (η συνθήκη 
των Παρισίων (18 Απριλίου 1951), οι συνθήκες της Ρώμης – συνθήκη Ευρατόμ 
και η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (25 
Μαρτίου 1957). 

• Η  συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση (7 Φεβρουαρίου 1992) 
και η συνθήκη για τη συγχώνευση των εκτελεστικών οργάνων (8 Απριλίου 
1965). 

• Οι μεγάλες τροποποιητικές συνθήκες της ΕΕ: η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (17 
και 28 Φεβρουαρίου 1986), η συνθήκη του Άμστερνταμ (2 Οκτωβρίου 1997), η 
συνθήκη της Νίκαιας (26 Φεβρουαρίου 2001), η συνθήκη της Λισσαβώνας (13 
Δεκεμβρίου 2007, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009). 

• Τα συνημμένα στις εν λόγω συνθήκες πρωτόκολλα. 
• Οι συμπληρωματικές συνθήκες που επιφέρουν τομεακές τροποποιήσεις στις 

ιδρυτικές συνθήκες. 
• Οι συνθήκες προσχώρησης χωρών στην ΕΕ (1972: Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ιρλανδία και Δανία· 1979: Ελλάδα· 1985: Ισπανία και Πορτογαλία· 1995: 
Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία· 2003: Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, 
Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία· 2005: 
Βουλγαρία και Ρουμανία). 

• Με τη συνθήκη της Λισσαβώνας 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 Συνθηκών. Για παράδειγμα, το Μάρτιο του 2011, στην απόφαση του στην 
υπόθεση C-236/09, AssociationBelgedesConsommateursTest-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.  

• Ο Χάρτης εφαρμόζεται στις δράσεις όλων των θεσμικών οργάνων και 
οργανισμών της ΕΕ, αλλά εφαρμόζεται στα κράτη μέλη μόνο όταν αυτά 
εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ. 

• Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
είναι η πρώτη σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπραγματεύτηκε, 
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υπέγραψε και επικύρωσε η ΕΕ. Επιβάλλει νέες υποχρεώσεις στην ΕΕ, καθώς 
και σε όλα τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη. Εντούτοις, δεν έχει 
αναλυθεί ακόμη το ακριβές πεδίο εφαρμογής και τα όρια των νέων αυτών 
υποχρεώσεων. 

 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΙΣΟΤΗΤΑ: 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
Άρθρο 10: 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. 
 
Άρθρο 19: (πρώην άρθρο 13 της ΣΕΚ) 
 
1. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων των Συνθηκών και εντός των ορίων των 

αρμοδιοτήτων που παρέχουν στην Ένωση, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας 
ομόφωνα, σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία και 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. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία, μπορούν να θεσπίζουν τις βασικές αρχές για τα μέτρα ενθάρρυνσης 
της Ένωσης, αποκλειομένης της εναρμόνισης των νομοθετικών και κανονιστικών 
διατάξεων των κρατών μελών προς υποστήριξη των δράσεων των κρατών μελών 
οι οποίες αναλαμβάνονται για να συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της 
παραγράφου 1. 
 

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
Άρθρο 20: Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι έναντι του νόμου. 
 
Άρθρο 21: 
 
1. Απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής 

καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης άποψης, 
ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας 
ή γενετήσιου προσανατολισμού. 

2. Εντός του πεδίου εφαρμογής των Συνθηκών και με την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεών τους, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω ιθαγένειας. 
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Παράγωγες πηγές 
 
Το άρθρο 288 της ΣΛΕΕ παραθέτει τις πηγές παράγωγου δικαίου της ΕΕ: 
Κανονισμοί (έχουν γενική ισχύ και είναι δεσμευτικοί ως προς όλα τα μέρη τους και 
ισχύουν άμεσα σε κάθε κράτος μέλος), οδηγίες (δεσμεύουν κάθε κράτος μέλος , όσον 
αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνουν την επιλογή του τύπου και των 
μέσων εφαρμογής στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών), αποφάσεις (δεσμευτικές 
ως προς όλα τα μέρη τους για τους αποδέκτες τους) και συστάσεις και γνώμες (δεν 
δεσμεύουν). 
 
• Κανονισμοί 

o Έχουν δεσμευτική ισχύ. 
o Ισχύουν άμεσα: τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση τους στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την ημερομηνία που προβλέπεται 
σε αυτούς ή, αν δεν γίνεται τέτοια αναφορά, από την εικοστή μέρα μετά τη 
δημοσίευση τους. 

o Δεν χρειάζονται εθνικά μέτρα εφαρμογής. 
o Μπορούν να αποτελέσουν νομικό προηγούμενο και να χρησιμοποιηθούν 

από άτομα στα εθνικά δικαστήρια και 
o Γενική εφαρμογή - εφαρμόζονται για και σε όλα τα κράτη μέλη. 

 
• Οδηγίες 

o Έχουν δεσμευτική ισχύ. 
o Η έναρξη της ισχύος τους είναι είτε την ημερομηνία που αναγράφεται σε 

αυτές είτε την εικοστή μέρα από τη δημοσίευση τους στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

o Απαιτούν την υιοθέτηση μέτρων εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο εντός 
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος από την υιοθέτησή τους. 

o Τα κράτη μέλη οφείλουν να υιοθετούν μέτρα εφαρμογής πριν από τη λήξη 
του χρονοδιαγράμματος ούτως ώστε η εθνική νομοθεσία να αντικατοπτρίζει 
τους όρους της οδηγίας – η διαδικασία αυτή ονομάζεται μεταφορά. 

o Εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια να διασφαλίσουν την πλήρη 
αποτελεσματικότητα της γενικής αρχής της απαγόρευσης των διακρίσεων 
όπως προβλέπεται από τις σχετικές οδηγίες, αφήνοντας κατά μέρος τυχόν 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που αντιβαίνουν ενδεχομένως στο δίκαιο 
της ΕΕ, ακόμη και πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου που 
προβλέπεται για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας. 

o Με τη λήξη του χρονοδιαγράμματος μεταφοράς, οι οδηγίες αποτελούν 
νομικό προηγούμενο επί του οποίου μπορούν να βασιστούν άτομα αλλά 
μόνο σε υποθέσεις ενάντια στο κράτος ή σε εκπροσώπους του κράτους και 
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, και 

o Τα κράτη μέλη μπορούν να κριθούν υπεύθυνα για τη μη εφαρμογή ή για 
την ατελή μεταφορά μιας οδηγίας. 

 
• Αποφάσεις 

o Έχουν δεσμευτική ισχύ. 
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o Αλλά μόνο για αυτούς στους οποίους απευθύνονται, π.χ. εταιρεία που 
κρίθηκε ότι παραβίασε το δίκαιο περί ανταγωνισμού, και 

o μπορούν να αποτελέσουν νομικό προηγούμενο και να χρησιμοποιηθούν 
από άτομα στα εθνικά δικαστήρια. 

 
Στους τομείς της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ισότητας η πηγή παράγωγου 
δικαίου της ΕΕ που χρησιμοποιείται είναι η οδηγία. Οι σημαντικότερες οδηγίες είναι οι 
ακόλουθες οδηγίες του Συμβουλίου: 

• 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)· 

• 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). 

Οδηγίες σχετικά με την ισότητα των φύλων όπως: 
• 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· 

• 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 (αναδιατύπωση). 

 
Το 2008 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού εκτός του τομέα της απασχόλησης ώστε να 
εξισώσει το επίπεδο προστασίας όσον αφορά την ηλικία, την αναπηρία, τον 
γενετήσιο προσανατολισμό, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις με το επίπεδο 
προστασίας όσον αφορά τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή δυνάμει της οδηγίας 
2000/43/ΕΚ. Η οδηγία αυτή δεν έχει εγκριθεί ακόμη, αλλά το Συμβούλιο 
διαπραγματεύεται για τη συνέχιση της πρότασης.  
 
Επικουρικές πηγές δικαίου: 
 
Το επικουρικό δίκαιο απαρτίζεται από τις άγραφες πηγές του ευρωπαϊκού δικαίου 
νομολογιακής προέλευσης οι οποίες χρησιμοποιούνται ως νομικοί κανόνες σε 
περίπτωση απουσίας του πρωτογενούς και/ή του παραγώγου δικαίου. 
Το Δικαστήριο έχει διατυπώσει γενικές αρχές δικαίου, οι οποίες περιλαμβάνουν τα 
εξής: 
 
• ισότητα/απαγόρευση των διακρίσεων, 
• αναλογικότητα, 
• ασφάλεια δικαίου/δικαιολογημένη εμπιστοσύνη/μη αναδρομικότητα, 
• το δικαίωμα στην ακρόαση.  
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Το Δικαστήριο εξέδωσε πολλές αποφάσεις που ερμηνεύουν  την Oδηγία 2000/43/ΕΚ 
του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και την 
Oδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη 
διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και 
την εργασία καθώς και τις οδηγίες του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και 
την παροχή αυτών και για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, ειδικότερα 
τις οδηγίες 2004/113/ΕΚ και 2006/54/ΕΚ αντιστοίχως. 
 
1.1.3 Μη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ 
 
Ακόμα και αν ένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν έχει προνοήσει για την πλήρη και ορθή 
μεταφορά μιας οδηγίας στην εθνική νομοθεσία μέχρι τη λήξη της διορίας εφαρμογής, οι 
ιδιώτες μπορούν παρ’ όλ’ αυτά να επικαλεστούν τις διατάξεις των οδηγιών ενώπιον 
των εθνικών δικαστηρίων. Αυτό είναι γνωστό ως η αρχή του «άμεσου 
αποτελέσματος».  
 
Το άτομο που προσφεύγει στο δικαστήριο θα πρέπει να αποδείξει ότι η διάταξη την 
οποία επικαλείται συνιστά συγκεκριμένη και ανεπιφύλακτη αρχή, η οποία μπορεί να 
λειτουργήσει ικανοποιητικά, ώστε να εφαρμοστεί από τον εθνικό δικαστή, και είναι, 
επομένως, ικανή να διέπει τη νομική κατάσταση των ιδιωτών. Είναι, όμως, γενικά 
αποδεκτό ότι η αρχή του άμεσου αποτελέσματος ισχύει μόνο για καταγγελίες κατά 
δημοσίων φορέων ή κρατικών οντοτήτων. 
 
Αναφορικά με δικαστικές διαδικασίες μεταξύ προσώπων φυσικών ή νομικών, οι οδηγίες 
έχουν το λεγόμενο «έμμεσο αποτέλεσμα». Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, τα κράτη 
και ιδιαίτερα τα εθνικά δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να πράξουν ό,τι είναι δυνατό 
για να πετύχουν τα αποτελέσματα που προβλέπονται στις οδηγίες. Επομένως το 
έμμεσο αποτέλεσμα απαιτεί από τα εθνικά δικαστήρια να ερμηνεύσουν την εθνική 
νομοθεσία, στο μέτρο του δυνατού, σύμφωνα με την οδηγία που θα έπρεπε να είχε 
εφαρμοστεί.  
 
Για παράδειγμα, στην περίπτωση των οδηγιών για την καταπολέμηση των διακρίσεων, 
τελικά εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφασίσει ποιοί όροι έχουν άμεσο ή 
έμμεσο αποτέλεσμα. 
 
Εάν ένα κράτος παραλείψει να εφαρμόσει μια οδηγία εντός της διορίας που 
προβλέπεται, το κράτος αυτό υπόκειται στην καταβολή αποζημιώσεων για τη ζημιά 
που η παράλειψή του αυτή προκαλεί στα άτομα. Η αρχή αυτή είναι γνωστή ως 
αποζημίωση Φράνκοβιτς (Francovichdamages).3 
                                                 
3  Francovich and Bonifaci v. Italy (Joined Cases C-6/90 and C-9/90) decided by the European Court 

of Justice in 1991.Στην υπόθεση Francovich το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έθεσε τρεις προϋποθέσεις 
που είναι ταυτόχρονα και απαραίτητες και επαρκείς για να αποδειχθεί ευθύνη σύμφωνα με την 
αρχή αυτή. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι οι εξής: 
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Τα κράτη μέλη έπρεπε να αποστείλουν έκθεση στην ΕΕ για την εφαρμογή της οδηγίας για 
τη φυλετική ισότητα (2000/43/ЕΚ) μέχρι τις 19 Ιουλίου 2005 και για την εφαρμογή της 
οδηγίας για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση (2000/78/ΕΚ) μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 
2005, και στη συνέχεια ανά πενταετία. Η Επιτροπή υπέβαλε εκθέσεις σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα και της οδηγίας για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση το 2006 και το 2008.Συνολικά, η εφαρμογή των οδηγιών κρίνεται 
θετική· όλα τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει τις οδηγίες στην εθνική τους νομοθεσία. 
Εντούτοις, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές εκκρεμείς διαδικασίες σχετικά με την 
ατελή μεταφορά των οδηγιών αυτών.  
 
Οι ΜΚΟ πρέπει να φροντίζουν να προμηθεύουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 
πληροφορίες που να συμπληρώνουν και, όπου είναι απαραίτητο, να ασκούν κριτική και 
να διορθώνουν τις πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή από τις εθνικές 
κυβερνήσεις συμφωνά με το άρθρο 19 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ και το άρθρο 17 της 
οδηγίας 2000/43/ΕΚ. 
 
Υλικά αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν: 
 
Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ)· 
Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·  
Οδηγία 2000/43/ΕΚ, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής και 
Οδηγία 2000/78/ΕΚ, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου 
για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. 
 
Συμπληρωματικές πηγές: 
 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οργανισμός Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων: HandbookonEuropeannon-discriminationlaw (Εγχειρίδιο για την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων), 2010.  
 

                                                                                                                                                         
• Ο κανονισμός που παραβιάστηκε θα πρέπει να περιλαμβάνει χορήγηση δικαιωμάτων στους 

ιδιώτες. 
• Το περιεχόμενο των δικαιωμάτων αυτών πρέπει να μπορεί να προσδιοριστεί βάσει των διατάξεων 

της σχετικής οδηγίας και 
• Πρέπει να υφίσταται αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της παράβασης της υποχρέωσης του κράτους και 

της ζημίας που υπέστησαν οι ζημιωθέντες. 
 Επιπλέον, η παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ πρέπει να είναι επαρκώς σοβαρή για να δικαιούται το 

άτομο αποζημίωση. 
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1.2 Σύντομη εισαγωγή στα αρμόδια θεσμικά όργανα και τις σχετικές νομικές 
διατάξεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και την ισότητα 

 
1.2.1 Αρμόδια θεσμικά όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
 
Το Συμβούλιο της Ευρώπης δημιουργήθηκε στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με 
σκοπό την προώθηση της ευρωπαϊκής ενότητας, την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και τη διευκόλυνση της κοινωνικής και οικονομικής προόδου. Έχει 
47 κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των υποψηφίων χωρών. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει συγκροτήσει 
πολλά όργανα ειδικά επιφορτισμένα με την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, όπως τα εξής: 
 
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). Το ΕΔΑΔ και το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) διεξάγουν πολύ δυναμικό διάλογο, 
αλληλοεπηρεάζονται και αναπτύσσουν νέα πρότυπα προστασίας: έτσι, το 
ΕΔΑΔ επηρεάστηκε από τη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τον εντοπισμό των 
έμμεσων διακρίσεων και αποφάσισε ότι απαιτείται θετική δράση, 
ανακαθορίζοντας το βάρος της απόδειξης και χρησιμοποιώντας στατιστικά 
στοιχεία και νομικοκοινωνικά εργαλεία για την εκτίμηση των πιθανών 
παραβιάσεων του άρθρου 14, όπως συνέβη στην υπόθεση D.H. και λοιποί κατά 
Τσεχικής Δημοκρατίας (2007). Ομοίως, το ΔΕΕ ενσωματώνει πλέον ολοένα και 
περισσότερο έννοιες σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, στις αποφάσεις του, για παράδειγμα στην υπόθεση P. κατά S. και 
Cornwall County Council. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΔΑΔ δύναται να εξετάζει 
υποθέσεις διακρίσεων σε τομείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
οδηγιών, αλλά εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας που προσδίδουν τα 
δικαιώματα που κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση σύμφωνα με τα 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 14 ή τα δικαιώματα που προβλέπονται στην 
εθνική νομοθεσία στην περίπτωση των συμβαλλομένων κρατών που 
επικύρωσαν το Πρωτόκολλο 14. 

β. Τον Επίτροπο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, στον οποίο ανατίθεται η ενθάρρυνση της αποτελεσματικής 
επιτήρησης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η συνδρομή των 
κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των προτύπων του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο εντοπισμός πιθανών ελλείψεων στη 
νομοθεσία και την πρακτική σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και η παροχή 
συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε όλη την επικράτεια· 

γ. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων που παρακολουθεί τη 
συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, το πρόσθετο πρωτόκολλο 
του 1988 και τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. 
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δ. Τη Συμβουλευτική Επιτροπή της σύμβασης πλαισίου για την προστασία 
των εθνικών μειονοτήτων (FCNM) η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή της 
σύμβασης πλαισίου και 

ε. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας 
(ECRI) που είναι ένα ανεξάρτητο όργανο παρακολούθησης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο ειδικεύεται στην 
καταπολέμηση του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας, του 
αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας. 

 
1.2.2 Σχετικές διατάξεις 
 
− Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 

των Θεμελιωδών Ελευθεριών 
 
Το άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών παρέχει κάποια προστασία κατά των 
διακρίσεων, περιοριζόμενη στην απολαβή άλλων δικαιωμάτων που προβλέπονται 
από τη Σύμβαση.4 
 
− Το Πρωτόκολλο υπ’ αριθ. 12 της Σύμβασης,5 που τέθηκε σε ισχύ την 1η 

Απριλίου 2005, εισήγαγε μια γενική απαγόρευση των διακρίσεων. Κατά την 
περίοδο συγγραφής αυτού του εγγράφου (Μάιος 2011), από τις 32 χώρες που 
συμμετέχουν στο σχέδιο, η Κροατία, η Κύπρος, η Φινλανδία, οι Κάτω Χώρες, η 
Ρουμανία, η Σερβία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας είχαν επικυρώσει το Πρωτόκολλο υπ’ αριθ. 12 και 
επομένως δεσμεύονται από αυτό. 

 
Όταν εξαντληθούν όλα τα ισχύοντα εθνικά ένδικα μέσα, εάν η περίπτωση αφορά 
θέματα που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και τα προαιρετικά της πρωτόκολλα, μπορεί κανείς να αποταθεί στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Αυτό μπορεί να γίνει 
σύμφωνα με το άρθρο 14 της Σύμβασης, υπό τον όρο ότι εμπλέκεται και άλλο άρθρο 
της Σύμβασης ή, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 12, εάν η χώρα το έχει επικυρώσει. 
 
- (Αναθεωρημένος) Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
 
                                                 
4  ΕΣΔΑ, Άρθρο 14:Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούσα Συμβάσει δικαιωμάτων και 

ελευθεριών δέον να εξασφαλισθεί ασχέτως διακρίσεως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, 
θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις 
εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως. 

5  Το Πρωτόκολλο υπ’ αριθ. 12 της ΕΣΔΑ τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 2005. Μέχρι το Μάρτιο του 
2011 είχε 18 επικυρώσεις και 19 υπογραφές χωρίς επικύρωση. Άρθρο 1:1. Η χρήσις οποιουδήποτε 
αναγνωριζομένου από τον νόμο δικαιώματος δέον να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως λόγω 
φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή 
κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως ή άλλης 
καταστάσεως.2 Κανείς δεν θα υπόκειται σε διακρίσεις από οποιαδήποτε δημόσια αρχή, για 
οποιονδήποτε λόγο, όπως οι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1. 
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Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης περιλαμβάνει 
επίσης γενικές διατάξεις σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων (άρθρο Ε) 
καθώς και ειδικές διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα διαφόρων πιθανώς ευάλωτων 
ομάδων: παιδιά και νέοι, γυναίκες, άτομα με αναπηρία, διακινούμενοι εργαζόμενοι και 
ηλικιωμένοι. 
 
Μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν συλλογικές καταγγελίες δυνάμει του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, εάν το ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος έχει αποδεχτεί τη διαδικασία 
συλλογικών καταγγελιών (από τις 32 χώρες που συμμετέχουν στο εν λόγω σχέδιο, 
την έχουν αποδεχτεί οι εξής: Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Φινλανδία, Γαλλία, 
Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σουηδία 
και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας). Μόνο η Φινλανδία έχει 
αποδεχτεί επίσης τα δικαιώματα των εθνικών ΜΚΟ να υποβάλλουν καταγγελίες κατά 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη δυνάμει της διαδικασίας συλλογικών 
καταγγελιών. 
 
Υλικά αναφοράς που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την ενότητα: 
 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) και τα 
προαιρετικά πρωτόκολλα αυτής· 
Αποσπάσματα ερευνών των συμβουλευτικών γνωμοδοτήσεων που καταρτίστηκαν 
από τη Συμβουλευτική Επιτροπή της σύμβασης πλαισίου για την προστασία των 
εθνικών μειονοτήτων· Αποσπάσματα των εκθέσεων χώρας που καταρτίστηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας ή από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων· 
Δελτία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τα εξής: 
ομοφυλοφιλία, φυλετικές διακρίσεις, διανοητική υγεία, Ρομά και Πλανόβιοι και 
δικαιώματα των τρανσεξουαλικών ατόμων6 και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: Handbook on European non-
discrimination law (Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων), 
2010. 
 
1.3 Σύντομη εισαγωγή στα αρμόδια θεσμικά όργανα και τις σχετικές νομικές 

διατάξεις των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
και την ισότητα 

 
Στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών έχει αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα για 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος στην ισότητα ως ανθρώπινου δικαιώματος, το οποίο περιλαμβάνει τα 
εξής: 
 

                                                 
6  Τα δελτία διατίθενται στη διεύθυνση: 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/.  

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/
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- το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), η επιβολή 
του οποίου παρακολουθείται από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(HRC)7 

- 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)8 

- η Διεθνής Σύμβαση περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων 
(ICERD), η επιβολή της οποίας παρακολουθείται από την Επιτροπή για την 
Κατάργηση Κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων (CERD)9 

- η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών, 
η επιβολή της οποίας παρακολουθείται από την Επιτροπή για την Εξάλειψη των 
Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW)10 

- η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, η επιβολή της οποίας 
παρακολουθείται από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC)11 και 

- η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η επιβολή της οποίας 
παρακολουθείται από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία (CRPD)12 

                                                 
7  ICCPR, Άρθρο 26:Όλα τα πρόσωπα είναι ίσα ενώπιον του νόμου και έχουν δικαίωμα, χωρίς καμία 

διάκριση, σε ίση προστασία του νόμου.Ως προς αυτό το ζήτημα, ο νόμος πρέπει να απαγορεύει 
κάθε διάκριση και να εγγυάται σε όλα τα πρόσωπα ίση και αποτελεσματική προστασία έναντι κάθε 
διάκρισης, ιδίως λόγω φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης. 

8  ICESCR, Άρθρο 2.2.Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να εγγυηθούν ότι τα δικαιώματα που 
περιέχονται σ’ αυτό θα ασκούνται χωρίς οποιαδήποτε διάκριση φυλής, χρώματος, γένους, 
γλώσσας, θρησκεύματος, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, 
περιουσίας, γεννήσεως ή κάθε άλλης καταστάσεως. 

9  ICERD, Άρθρο 1.1.Εν τη παρούση Συμβάσει ο όρος φυλετική διάκρισις υπονοεί πάσαν διάκρισιν, 
εξαίρεσιν, παρεμπόδισιν ή προτίμησιν βασιζομένην επί της φυλής, του χρώματος, της καταγωγής ή 
της εθνικής ή εθνολογικής προελεύσεως με τον σκοπόν ή αποτέλεσμα εκμηδενίσεως ή 
διακινδυνεύσεως της αναγνωρίσεως, απολαύσεως ή ασκήσεως, υπό όρους ισότητος, των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών εις τον πολιτικόν, οικονομικόν, 
κοινωνικόν, μορφωτικόν ή οιονδήποτε άλλον τομέα του δημοσίου βίου. 

10  CEDAW, Άρθρο 1:Για τους σκοπούς της παρούσας Συμβάσεως ο όρος «διακρίσεις κατά των 
γυναικών» αφορά κάθε διαχωρισμό, εξαίρεση ή περιορισμό που βασίζεται στο φύλο και που έχει 
σαν αποτέλεσμα ή σκοπό να διακυβεύσει ή να καταστρέψει τη με βάση την ισότητα ανδρών και 
γυναικών αναγνώριση, απόλαυση ή άσκηση από τις γυναίκες, ανεξαρτήτως της οικογενειακής τους 
κατάστασης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, 
κοινωνικό, πολιτιστικό και αστικό τομέα ή σε κάθε άλλο τομέα. 

11  CRC, Άρθρο 2.1.Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα, που 
αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη 
δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών 
ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της 
εθνικής, εθνικιστικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της 
ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης. 2. Τα Συμβαλλόμενα 
Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά το παιδί έναντι 
κάθε μορφής διάκρισης ή κύρωσης, βασισμένης στη νομική κατάσταση, στις δραστηριότητες, στις 
εκφρασμένες απόψεις ή στις πεποιθήσεις των γονέων του, των νόμιμων εκπροσώπων του ή των 
μελών της οικογένειάς του. 

12  CRPD, Άρθρο 2:«Διάκριση με βάση την αναπηρία» σημαίνει οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμός ή 
περιορισμός με βάση την αναπηρία που έχει σκοπό ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση ή ακύρωση 
της αναγνώρισης, απόλαυσης ή ενάσκησης, επί ίσοις όροις όλων των δικαιωμάτων και θεμελιωδών 
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Αν το κράτος είναι μέλος του 1ου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Διεθνούς Σύμβασης 
για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα ή έχει επικυρώσει το δικαίωμα της ατομικής 
προσφυγής σύμφωνα με τη Σύμβαση περί κατάργησης πάσης μορφής φυλετικών 
διακρίσεων, τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των 
γυναικών ή τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, μπορούν να 
υποβάλλονται ατομικές καταγγελίες ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών. 
 
Οι ΜΚΟ πρέπει να φροντίζουν, μέσω εναλλακτικών εκθέσεων, υπομνημάτων και 
αναφορών, να ειδοποιούν τις Επιτροπές που εξετάζουν τις περιοδικές εκθέσεις που 
υποβάλλει το κράτος σύμφωνα με τις συμβάσεις ICCPR, ICERD, CEDAW, CRC και 
CRPD για περιπτώσεις διακρίσεων ή αδυναμίας πλήρους εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών του για τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης. 
 
Το 2006 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών θέσπισε 
την Οικουμενική Περιοδική Επανεξέταση (UPR), μια μοναδική διαδικασία που 
αφορά την επανεξέταση των αρχείων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 192 κρατών 
μελών του ΟΗΕ κάθε τέσσερα χρόνια. Στο ψήφισμα 60/251, η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών εντέλλεται το Συμβούλιο να «προβαίνει σε οικουμενική περιοδική 
επανεξέταση, βάσει αντικειμενικών και αξιόπιστων πληροφοριών, σχετικά με την 
εκπλήρωση εκ μέρους κάθε κράτους των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων αυτού στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τρόπο που να διασφαλίζει την 
καθολικότητα της κάλυψης και την ίση μεταχείριση αναφορικά με όλα τα κράτη». 
Στο πλαίσιο της UPR, οι ΜΚΟ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, συμμετέχοντας τόσο 
σε συζητήσεις σε εθνικό επίπεδο όσο και στην κατάρτιση των εθνικών εκθέσεων, 
καθώς και ούσες σε θέση να υποβάλουν πληροφορίες που μπορούν να προστεθούν 
στην έκθεση των «λοιπών ενδιαφερόμενων φορέων» που αποτελεί αντικείμενο της 
επανεξέτασης. Μπορούν να ενθαρρύνουν επίσης τις κυβερνήσεις που ενδιαφέρονται 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα να εγείρουν συγκεκριμένα ζητήματα κατά την 
επανεξέταση. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι ΜΚΟ μπορούν να αναφερθούν από 
οποιοδήποτε κράτος συμμετέχει στη διαδραστική συζήτηση κατά την επανεξέταση 
στη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας. Οι ΜΚΟ μπορούν επίσης να παρευρίσκονται 
στις συνόδους της ομάδας εργασίας για την UPR και να προβαίνουν σε δηλώσεις 
στην τακτική σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όταν εξετάζονται τα 
αποτελέσματα των κρατικών επανεξετάσεων. 
 

                                                                                                                                                         
ελευθεριών σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, ατομικό ή οποιοδήποτε άλλο πεδίο. 
Περιλαμβάνει όλες τις μορφές διάκρισης, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης εύλογης 
προσαρμογής, 
Βλ. επίσης άρθρο 3 και 5.1. Τα Κράτη Μέρη αναγνωρίζουν ότι όλα τα άτομα είναι ίσα ενώπιον και 
σύμφωνα με το νόμο και έχουν δικαίωμα χωρίς διάκριση στην ίση προστασία και στα ίσα προνόμια 
όπως κατοχυρώνονται ή παρέχονται από το δίκαιο. 
2. Τα Κράτη Μέρη απαγορεύουν όλες τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και εγγυώνται στα ΑμεΑ ίση 
και αποτελεσματική νομική προστασία έναντι κάθε είδους διάκρισης. 3. Για να προωθήσουν την 
ισότητα και να εξαλείψουν τη διάκριση, τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για 
ναεξασφαλίσουν την παροχή εύλογης προσαρμογής. 4. Συγκεκριμένα μέτρα τα οποία είναι 
απαραίτητα για να επιταχυνθεί ή να επιτευχθεί πραγματική ισότητα των ΑμεΑ δεν θεωρούνται ως 
διάκριση υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 
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Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ενότητα: 
 
Αποσπάσματα των συναφών τμημάτων της εξέτασης των εθνικών περιοδικών 
εκθέσεων στις Επιτροπές CEDAW, ICERD, CRC και HRC. 
 
Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Τεχνικές 
κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εγγράφων από ενδιαφερόμενους φορείς 
και 
 
Αντιπροσωπεία Διεθνούς Ομοσπονδίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (FIDH) στον 
ΟΗΕ, Το εγχειρίδιο της Οικουμενικής Περιοδικής Επανεξέτασης (2009). 
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2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΤΑ 
ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

 
Σκοπός της οδηγίας για τη φυλετική ισότητα (2000/43/ΕΚ) και της οδηγίας για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση (2000/78/ΕΚ) είναι «να θεσπισθεί πλαίσιο για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω [φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής] [αναπηρίας, 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού], με στόχο να 
πραγματωθεί στα κράτη μέλη η αρχή της ίσης μεταχείρισης».Οι οδηγίες για την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών (2006/54/ΕΚ 
– αναδιατύπωση – απασχόληση και εργασία· 2004/113/ΕΚ – πρόσβαση σε 
αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών) αποσκοπούν λίγο-πολύ στο 
ίδιο.Συνολικά, οι οδηγίες της ΕΕ κατά των διακρίσεων προβλέπουν, συνεπώς, τα 
εξής:  
 
• τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων προστασίας κατά των διακρίσεων στην εθνική 

νομοθεσία και  
• ελάχιστες υποχρεώσεις των κρατών μελών να θεσπίσουν διατάξεις και 

μηχανισμούς για την εφαρμογή και επιβολή της εν λόγω νομοθεσίας καθώς και 
για την προώθηση και την ενθάρρυνση της ίσης μεταχείρισης. 

 
Στη συνέχεια παρέχεται μια σύνοψη των βασικών διατάξεων της οδηγίας για τη 
φυλετική ισότητα και της οδηγίας για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση. Η 
σύνοψη αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί ως οριστική αποτύπωση της νομοθεσίας· 
παρότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είναι ακριβής κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος εγγράφου (Μάιος 2011), η νομοθεσία κατά 
των διακρίσεων εξελίσσεται διαρκώς.  Η σύνοψη αυτή αποσκοπεί να λειτουργήσει ως 
ιστορικό για τις βασικές ενότητες του παρόντος εγχειριδίου. 
 
2.1 Ορισμός της διάκρισης 
 
Οι οδηγίες (άρθρο 2) απαγορεύουν την άμεση και την έμμεση διάκριση λόγω 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής (οδηγία 2000/43/ΕΚ) και αναπηρίας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού (οδηγία 2000/78/ΕΚ)· οι 
λόγοι αυτοί αναφέρονται συλλογικά στο παρόν κομμάτι του εγχειριδίου ως 
«προστατευόμενοι λόγοι». 
 
2.1.1 Άμεση διάκριση 
 
Συντρέχει άμεση διάκριση (άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο α)) όταν, για 
οποιονδήποτε από τους προστατευόμενους λόγους, ένα πρόσωπο (Β) υφίσταται 
μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα 
υφίστατο σε ανάλογη κατάσταση ένα άλλο πρόσωπο (Γ).  
 
• Εκτός αν πρόκειται για λόγους ηλικίας, δεν υπάρχει γενικά δικαιολογία για την 

εισαγωγή άμεσης διάκρισης· 
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• Το κίνητρο ή η πρόθεση του δράστη της διάκρισης (Α) είναι άσχετα· το ζήτημα 
είναι κατά πόσον ο Β έτυχε λιγότερη ευνοϊκής μεταχείρισης· 

• Ο όρος «λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση» μπορεί να περιλαμβάνει απόρριψη, 
άρνηση, αποκλεισμό, προσφορά λιγότερο ευνοϊκών όρων και προϋποθέσεων ή 
χειρότερης εξυπηρέτησης, μη παροχή επιλογής ή ευκαιρίας· 

• Για να στοιχειοθετηθεί άμεση διάκριση πρέπει να εντοπιστεί ένα πραγματικό ή 
υποθετικό πρόσωπο αναφοράς (Γ) το οποίο βρίσκεται στην ίδια ή ανάλογη 
κατάσταση αλλά τυγχάνει, έχει τύχει θα τύγχανε ευνοϊκότερης μεταχείρισης από 
τον Β· 

• Δεν είναι απαραίτητο ο συναφής προστατευόμενος λόγος να ισχύει για το άτομο 
(Β) που τυγχάνει λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης. Δικαίως ή όχι, ο Β ενδέχεται 
να θεωρείται άτομο για το οποίο ισχύει ο λόγος («διάκριση λόγω αντίληψης») ή 
να σχετίζεται με κάποιον για τον οποίο ισχύει ο λόγος ή με κάποιος ο οποίος 
θεωρείται ότι συνιστά άτομο για το οποίο ισχύει ο λόγος («διάκριση λόγω 
σχέσης»)13 και  

• Κάθε λογής διάδοση πρόθεσης λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης ανθρώπων για 
οποιονδήποτε από τους προστατευόμενους λόγους συνιστά άμεση διάκριση.14 

 
2.1.2 Έμμεση διάκριση 
 
Συντρέχει έμμεση διάκριση (άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο β)) όταν μια εκ 
πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική ενδέχεται να προκαλέσει 
μειονεκτική μεταχείριση ενός προσώπου για το οποίο ισχύει ένας από τους 
προστατευόμενους λόγους, σε σχέση με άλλα άτομα εκτός εάν η διάταξη, κριτήριο ή 
πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά. Για να δικαιολογείται αντικειμενικά, η 
διάταξη, κριτήριο ή πρακτική πρέπει να έχει θεμιτό στόχο και να συνιστά 
πρόσφορο και αναγκαίο μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού.  
 
• Η διάταξη, κριτήριο ή πρακτική πρέπει να εμφανίζεται ως «ουδέτερη» σε σχέση 

με όλους τους προστατευόμενους λόγους (για παράδειγμα, να είναι κανείς 
πάνω από ένα δεδομένο ύψος ή να έχει ζήσει στην περιοχή πάνω από δύο 
χρόνια)· εάν αναφέρει ρητώς ή απευθύνεται σε οποιοδήποτε προστατευόμενο 
λόγο (για παράδειγμα, να είναι κανείς λευκός), συνιστά κατά πάσα πιθανότητα 
άμεση διάκριση· 

• Η διάταξη, κριτήριο ή πρακτική μπορεί να συνιστά επίσημη προϋπόθεση, όπως 
προϋπόθεση για μια θέση εργασίας ή για την εισαγωγή σε σχολείο ή 
πανεπιστήμιο, μπορεί να πρόκειται για συμφωνηθείσα διαδικασία, όπως 
κριτήρια επιλογής για απόλυση, μπορεί να συνιστά άτυπο κανόνα ή πρακτική, 
όπως προφορικές προσλήψεις· 

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μειονεκτική μεταχείριση θα είναι προφανής και όχι 
αμφισβητούμενη, για παράδειγμα ένας κώδικας ενδυμασίας ο οποίος 
απαγορεύει τα καλύμματα κεφαλής θα έθετε τις μουσουλμάνες και τις σιχ 

                                                 
13  Coleman v Attridge Law and Steve Law  C-303/06, 17 July 2008. 
14  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV Case C-54/07, 

10 Ιουλίου 2008. 
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γυναίκες σε μειονεκτική θέση ή μια απαίτηση πενταετούς εργασιακής εμπειρίας 
θα έθετε σε μειονεκτική θέση τους νέους υποψηφίους· 

• Σε άλλες περιπτώσεις ενδέχεται να πρέπει να συγκεντρωθούν ορισμένα 
στοιχεία ώστε να αποδειχθεί η μειονεκτική μεταχείριση, για παράδειγμα, 
προκειμένου να αποδειχθεί ότι η επιλογή πρώτα των εργαζομένων υπό 
καθεστώς μερικής απασχόλησης για απόλυση θα θέσει σε μειονεκτική θέση τις 
γυναίκες εργαζομένους εξαρτάται από την εξεύρεση στοιχείων τα οποία 
αποδεικνύουν ότι δυσανάλογα περισσότερες γυναίκες σε σχέση με άνδρες 
εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης και ο ίδιος αριθμός ανδρών 
και γυναικών εργάζονται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης και 

• Μια διάταξη, κριτήριο ή πρακτική ενδέχεται να δικαιολογείται αντικειμενικά σε 
μία κατάσταση και να μην δικαιολογείται αντικειμενικά σε μία άλλη.  
 
Το τεστ αναλογικότητας15 που απαιτείται από τις οδηγίες (συνιστά η διάταξη, το 
κριτήριο ή η πρακτική που επιλέχθηκε από τον εικαζόμενο δράστη της 
διάκρισης πρόσφορο και αναγκαίο μέσο για την επίτευξη ενός θεμιτού στόχου) 
πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, εάν για μια θέση 
εργασίας απαιτείται η κατοχή άδειας οδήγησης για τουλάχιστον τρία χρόνια, 
κατά πάσα πιθανότητα θέτει σε δυσανάλογα μειονεκτική θέση άτομα με 
ορισμένες αναπηρίες και, σε ορισμένες κοινωνίες, τις γυναίκες. Εάν πρόκειται 
για θέση οδηγού πλήρους απασχόλησης, τότε η απαίτηση δικαιολογείται. Εάν η 
θέση αφορά περιστασιακά μόνο οδήγηση, για παράδειγμα για τη διεξαγωγή 
επιθεωρήσεων ή την παρουσία σε συναντήσεις που διεξάγονται σε άλλη πόλη, 
παρότι η απαίτηση κατοχής άδειας οδήγησης μπορεί να έχει θεμιτό στόχο, ώστε, 
για παράδειγμα, το άτομο να μπορεί να μεταβαίνει στις διάφορες τοποθεσίες, 
μπορεί να μην είναι πρόσφορη και αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου. 
Μπορεί να διατίθενται και άλλα μέτρα που δεν εισάγουν διακρίσεις σε τέτοιο 
βαθμό, τα οποία όμως επιβαρύνουν λίγο περισσότερο τον εργοδότη. 
 

2.1.3 Παρενόχληση 
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες (άρθρο 2, παράγραφος 3), η παρενόχληση νοείται ως 
διάκριση, εφόσον σημειώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά που συνδέεται με ένα από 
τους προστατευόμενους λόγους με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της 
αξιοπρέπειας ενός προσώπου (Β) και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, 
εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.  
 
• Δεν είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός προσώπου αναφοράς για να 

διαπιστωθεί εάν έχει υπάρξει παρενόχληση· 
• Ο όρος «ανεπιθύμητη» έχει ουσιαστικά την ίδια σημασία με τους όρους 

«απρόσδεκτη» ή «απρόσκλητη»· 
• Η ανεπιθύμητη συμπεριφορά μπορεί να περιλαμβάνει κάθε είδους 

συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένου προφορικού ή γραπτού λόγου ή 

                                                 
15  R –v Secretary of State for Employment ex p. Sexymour Smith U Anor.C-167/97 [1999]; Bilka-

Kaufhaus GmbH v Karin Weber von HartzCase 170/84 [1986]. 
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εξύβρισης, σχημάτων λόγου, γκράφιτι, χειρονομιών, εκφράσεων του προσώπου, 
μίμησης, αστεϊσμών, φαρσών ή σωματικής επαφής· 

• Ένα και μοναδικό αρκετά σοβαρό περιστατικό μπορεί να συνιστά 
παρενόχληση·  

• Η συμπεριφορά θα σχετίζεται με έναν προστατευόμενο λόγο εάν ο λόγος αυτός 
ισχύει για τον Β ή εάν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με τον προστατευόμενο 
λόγο. Ο Β ενδέχεται να υποστεί παρενόχληση διότι θεωρείται εσφαλμένα ότι 
συνιστά άτομο για το οποίο ισχύει ο λόγος ή λόγω της σχέσης του με κάποιον 
για τον οποίο ισχύει ο λόγος, όπως μέλος της οικογενείας ή φίλος, ή διότι ο Β 
ως γνωστόν στηρίζει άτομα για τα οποία ισχύει αυτός ο λόγος.  

• Εάν κάποιος (Α) εμπλακεί στην ανεπιθύμητη συμπεριφορά με πρόθεση να 
προσβάλει την αξιοπρέπεια του Β και να δημιουργήσει εκφοβιστικό, εχθρικό, 
εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον, τότε πρόκειται για 
παρενόχληση ανεξαρτήτως της πραγματικής επίδρασης που έχουν οι πράξεις 
του στον Β και 

• Ακόμη και αν ο Α δεν είχε αυτήν την πρόθεση, η ανεπιθύμητη συμπεριφορά του 
θα συνιστά παρενόχληση εάν έχει αυτό το αποτέλεσμα. Για να προσδιορίσει 
κατά πόσον η συμπεριφορά έχει αυτό το αποτέλεσμα, το δικαστήριο θα εξετάσει 
κατά πάσα πιθανότητα την αντίληψη του Β και τις λοιπές συναφείς περιστάσεις. 
 

2.1.4 Εντολή για την εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης 
 
Σύμφωνα με τις οδηγίες (άρθρο 2, παράγραφος 4), τυχόν εντολή για την εφαρμογή 
διακριτικής μεταχείρισης για οποιονδήποτε από τους προστατευόμενους λόγους 
συνιστά διάκριση. 
 
• Η εντολή μπορεί να αφορά την εφαρμογή άμεσης διάκρισης, για παράδειγμα 

απόρριψη ή αποκλεισμός προσώπου για το οποίο ισχύει ένας συγκεκριμένος 
προστατευόμενος λόγος· η εντολή μπορεί να αφορά την εφαρμογή έμμεσης 
διάκρισης, για παράδειγμα για την εφαρμογή ενός κριτηρίου που θα έθετε σε 
μειονεκτική θέση άτομα για τα οποία ισχύει ένας συγκεκριμένος λόγος· 

• Η εντολή μπορεί να δοθεί σε άτομο το οποίο ανήκει σε έναν οργανισμό ή από 
οποιονδήποτε οργανισμό σε άλλον εφόσον θα αναμενόταν φυσιολογικά από 
τον τελευταίο να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του πρώτου, για παράδειγμα 
ένας εργοδότης δίνει εντολή σε ένα γραφείο απασχόλησης να μην παραπέμπει 
άτομα συγκεκριμένης εθνοτικής καταγωγής· 

• Εάν κάποιος συμμορφωθεί με εντολή που εισάγει διακρίσεις, είναι πιθανόν να 
διαπράξει ο ίδιος διάκριση και 

• Εάν κάποιος αρνηθεί να συμμορφωθεί και κατά συνέπεια τύχει λιγότερο 
ευνοϊκής μεταχείρισης, μπορεί ενδεχομένως να υποβάλει αξίωση για άμεση 
διάκριση για τον προστατευόμενο λόγο που αποτέλεσε αντικείμενο της εντολής 
που εισήγαγε διακρίσεις. 
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2.1.5 Προστασία έναντι αντιποίνων 
 
Οι οδηγίες δεν ορίζουν τα αντίποινα ως διάκριση. Οι οδηγίες (2000/43/ΕΚ, άρθρο 9 
– 2000/78/ΕΚ, άρθρο 11) απαιτούν να περιλαμβάνουν οι εθνικές νομοθεσίες «τα 
απαιτούμενα μέτρα προστασίας των εργαζομένων κατά τυχόν δυσμενούς 
μεταχείρισης ή δυσμενούς επίπτωσης» ως αντίδρασης στην υποβολή ή στήριξη 
καταγγελίας ή διαδικασίας που στοχεύει στην πραγμάτωση των οδηγιών ή της 
εθνικής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων. Για να συμμορφωθούν με αυτήν την 
απαίτηση, πολλά κράτη μέλη συγκαταλέγουν τα αντίποινα στις λοιπές μορφές 
απαγορευμένης συμπεριφοράς.  
 
• Εφόσον τα αντίποινα θεωρούνται μορφή απαγορευμένης συμπεριφοράς, η 

πράξη της υποβολής καταγγελίας ή κίνησης ή στήριξης διαδικασιών για την 
επιβολή της συμμόρφωσης με τις οδηγίες ή με την εθνική νομοθεσία κατά των 
διακρίσεων αναφέρεται συχνά ως «προστατευόμενη πράξη»· 

• Η προστατευόμενη πράξη μπορεί να εκτελεστεί από οποιοδήποτε άτομο, όχι 
μόνο το άτομο που υποβάλλει την καταγγελία ή κινεί τις διαδικασίες, αλλά και 
από άτομο που είναι διατεθειμένο να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ή να 
καταθέσει υπέρ του θύματος στο δικαστήριο· 

• Ομοίως, αντίποινα μπορεί να διαπραχθούν από οποιοδήποτε άτομο, όχι μόνο 
τον εργοδότη ή τον πάροχο υπηρεσιών κατά των οποίων υποβάλλεται η 
καταγγελία αλλά, για παράδειγμα, από έναν πιθανό μελλοντικό εργοδότη·  

• Δεν χρειάζεται να προσδιοριστεί πρόσωπο αναφοράς προκειμένου να 
αποδειχθεί ότι κάποιος έχει υποβληθεί σε δυσμενή μεταχείριση ως αντίδραση 
σε προστατευόμενη πράξη και 

• Αντίποινα μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν όταν μια σχέση στην οποία 
αναφέρεται η προστατευόμενη πράξη έχει λήξει, για παράδειγμα σε περίπτωση 
όπου λόγω καταγγελίας για την εισαγωγή διακρίσεων σε προηγούμενη εργασία, 
αρνείται σε κάποιον η παροχή συστάσεων από τον πρώην εργοδότη ή η 
πρόσληψη από έναν νέο εργοδότη.16 

 
Εάν τα κράτη μέλη δεν έχουν συμπεριλάβει τα αντίποινα ως μορφή απαγορευμένης 
συμπεριφοράς, θα πρέπει να υιοθετήσουν άλλα μέτρα στην εθνική τους νομοθεσία 
και στις εθνικές τους διαδικασίες για να διασφαλίσουν την απαιτούμενη προστασία. 
 
2.2 Καθ’ ύλη πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 
 
Η οδηγία 2000/78/ΕΚ (άρθρο 3) απαγορεύει την εισαγωγή διακρίσεων στους 
ακόλουθους τομείς: 
 
• Πρόσβαση στην απασχόληση, την αυτοαπασχόληση και την εργασία 

(συμπεριλαμβανομένων των προαγωγών)· 
• Πρόσβαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στην επαγγελματική 

κατάρτιση· 
                                                 
16  Coote v Granada  C-185/1997, 22 Σεπτεμβρίου 1998. 
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• Τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων 
των απολύσεων και των αμοιβών και 

• 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. 

 
Η οδηγία 2000/43/ΕΚ (άρθρο 3) παρέχει μια πολύ πιο ευρεία προστασία ενάντια στις 
διακρίσεις και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 
• Πρόσβαση στην απασχόληση, την αυτοαπασχόληση και την εργασία 

(συμπεριλαμβανομένων των προαγωγών)· 
• Πρόσβαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό και στην επαγγελματική 

κατάρτιση· 
• Τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων 

των απολύσεων και των αμοιβών· 
• 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· 

• Την εκπαίδευση· 
• Την κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανόμενης της κοινωνικής ασφάλισης και 

της υγειονομικής περίθαλψης· 
• Τις κοινωνικές παροχές και 
• Την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα στο κοινό, και στην 

παροχή αυτών, συμπεριλαμβανόμενης της στέγασης. 
 

Η οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση έχει πολύ πιο περιορισμένο 
καθ’ ύλη πεδίο εφαρμογής, καθώς ισχύει μόνο στον τομέα της απασχόλησης.   
 
2.3 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 
 
Οι οδηγίες απαγορεύουν τη διάκριση από φυσικά και νομικά πρόσωπα στον δημόσιο 
και στον ιδιωτικό τομέα.Αυτό σημαίνει ότι την ίδια ευθύνη να μην ασκούν διάκριση για 
οποιονδήποτε από τους προστατευόμενους λόγους έχουν και οι ιδιώτες ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων και οι μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες και οι τοπικές αρχές και οι 
κυβερνητικές υπηρεσίες.  
 
Οι οδηγίες προστατεύουν άτομα, δηλαδή φυσικά πρόσωπα, έναντι των διακρίσεων. 
Επιπλέον, η οδηγία 2000/43/ΕΚ (αιτιολογική σκέψη 16) προβλέπει ότι η προστασία από 
τις διακρίσεις ισχύει και για οργανώσεις που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου, στις 
περιπτώσεις όπου ο οργανισμός υφίσταται διακριτική μεταχείριση λόγω εθνοτικής ή 
φυλετικής καταγωγής των μελών του, όπου αυτό συνάδει με τις τοπικές παραδόσεις 
και πρακτικές.  
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Εθνικότητα/Υπηκοότητα 
 
Οι οδηγίες προστατεύουν ενάντια στις διακρίσεις για οποιονδήποτε από τους 
προστατευόμενους λόγους όλους όσοι βρίσκονται σε κράτος μέλος ανεξαρτήτως της 
εθνικότητάς τους.Επομένως, ένας ουκρανός ή κινέζος υπήκοος που τυγχάνει 
διακριτικής μεταχείρισης στην Ουγγαρία για οποιονδήποτε από τους 
προστατευόμενους λόγους προστατεύεται δυνάμει των οδηγιών με τον ίδιο τρόπο 
όπως οι ούγγροι υπήκοοι που τυγχάνουν αντίστοιχης διακριτικής μεταχείρισης στην 
Ουγγαρία.  
 
Οι οδηγίες (άρθρο 3, παράγραφος 2) αναφέρουν ρητά ότι δεν καλύπτουν διακρίσεις 
λόγωεθνικότητας σε σχέση με πτυχές ελέγχου της μετανάστευσης. Τα περισσότερα 
κράτη μέλη περιλαμβάνουν την εθνικότητα ως προστατευόμενο λόγο στις εθνικές 
τους νομοθεσίες. Το γεγονός ότι η εθνικότητα αποκλείεται από τις οδηγίες δίνει τη 
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. Βεβαίως, πέρα από τις οδηγίες κατά των διακρίσεων, το ενωσιακό 
δικαίωμα των πολιτών των κρατών μελών στην ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων σε 
όλη την ΕΕ παρέχει στους πολίτες των κρατών μελών και στις οικογένειες τους 
κάποια προστασία από διακρίσεις λόγω εθνικότητας (για παράδειγμα, οδηγία 
2004/38/ΕΚ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της 
Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών). Άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ 
(για παράδειγμα, η οδηγία 2003/109/ΕΚ ή η οδηγία 2003/86/ΕΚ) προβλέπουν κάποια 
δικαιώματα ισότητας για ορισμένους υπηκόους τρίτων χωρών και τις οικογένειές τους 
που διαμένουν και εργάζονται στα κράτη μέλη. 
 
2.4 Θετική δράση 
 
Οι οδηγίες (οδηγία για τη φυλετική ισότητα, άρθρο 5· οδηγία για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση, άρθρο 7) αναγνωρίζουν ότι, προκειμένου να πραγματωθεί η 
πλήρης ισότητα, χρειάζεται να προχωρήσουμε πέρα από την απαγόρευση των 
σημερινών ή των μελλοντικών διακρίσεων. Έτσι, επιτρέπουν μέτρα με σκοπό την 
πρόληψη ή την αντιστάθμιση περασμένων ή τωρινών μειονεκτημάτων που 
συνδέονται με οποιονδήποτε από τους προστατευόμενους λόγους.  
 
• Τέτοιου είδους μειονεκτήματα μπορεί να εντοπιστούν, για παράδειγμα, μέσω 

δυσανάλογης έλλειψης πρόσβασης σε απασχόληση ή σε δημόσιες ή ιδιωτικές 
υπηρεσίες, χαμηλότερων επιπέδων συμμετοχής σε απασχόληση ή σε πτυχές 
της αστικής ζωής ή ειδικές ανάγκες· 

• Εννοείται ότι τα μέτρα θετικής δράσης πρέπει να είναι αναλογικά, δηλαδή να 
είναι πρόσφορα και αναγκαία για την επίτευξη του στόχου τους – της πρόληψης 
ή αντιστάθμισης ενός συγκεκριμένου μειονεκτήματος για την ενδιαφερόμενη 
ομάδα – και να μην θέτουν σε δυσανάλογα μειονεκτική θέση τρίτους και 

• Τα μέτρα θετικής δράσης θα πρέπει, λοιπόν, να είναι χρονικά περιορισμένα και 
να αναθεωρούνται τακτικά ώστε να αξιολογείται κατά πόσον εξακολουθούν να 
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είναι ανάλογα. 
 
2.5 Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία 
 
Για να εξασφαλισθεί η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι ατόμων με 
αναπηρία, η οδηγία 2000/78/ΕΚ (άρθρο 5) απαιτεί από τον εργοδότη να λαμβάνει τα 
ενδεδειγμένα μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται σε μια 
συγκεκριμένη κατάσταση, ώστε το άτομο με αναπηρία να μπορεί να έχει πρόσβαση 
σε θέση εργασίας, να ασκεί ή να προάγεται στο επάγγελμά του, ή προκειμένου να 
του παρέχεται εκπαίδευση, αρκεί τα μέτρα αυτά να μη συνεπάγονται «δυσανάλογη 
επιβάρυνση» για τον εργοδότη. Οι εργοδότες πρέπει να εξετάσουν κατά πόσον είναι 
σε θέση να προβούν σε κατάλληλες ενέργειες εάν ένα άτομο με αναπηρία τυγχάνει 
μειονεκτικής μεταχείρισης όσον αφορά την απασχόληση ή την εκπαίδευση λόγω 
διάταξης, κριτηρίου ή πρακτικής, λόγω σωματικών χαρακτηριστικών ή λόγω έλλειψης 
κατάλληλων βοηθημάτων. 
 
• Η οδηγία (άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο β), περίπτωση ii)) επισημαίνει τη 

σχέση μεταξύ του καθήκοντος παροχής εύλογων προσαρμογών σε περίπτωση 
που ένα άτομο με αναπηρία τυγχάνει ή είναι πιθανόν να τύχει μειονεκτικής 
μεταχείρισης λόγω διάταξης, κριτηρίου ή πρακτικής και της ανάγκης αποφυγής 
της εισαγωγής έμμεσης διάκρισης λόγω αναπηρίας. Εφόσον ο εργοδότης 
μπορεί να παράσχει εύλογες προσαρμογές, θα είναι δύσκολο να δικαιολογήσει 
αντικειμενικά την εν λόγω διάταξη, κριτήριο ή πρακτική και 

• Κανείς εργοδότης δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η επιβάρυνση, 
συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής επιβάρυνσης, για την παροχή εύλογης 
προσαρμογής σε άτομο με αναπηρία είναι δυσανάλογη όταν παρέχεται 
χρηματοδότηση ή άλλη βοήθεια προς τους εργοδότες προς τούτο. 

 
Παραδείγματα εύλογων προσαρμογών: 

 
• Μετά από ένα εργατικό ατύχημα, ένας χειρώνακτας δεν μπορεί να συνεχίσει να 

εκτελεί τη χειρωνακτική εργασία του. Τότε ο εργοδότης οφείλει να του παρέχει 
την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση για να τον μεταφέρει σε γραφειακή 
θέση. 

• Ένας χρήστης τροχοκαθίσματος απαντά σε μια δημοσίευση για τη θέση του 
διοικητικού βοηθού. Ο χώρος εργασίας βρίσκεται στον 4ο όροφο. Αν ο 
εργοδότης διατηρεί γραφεία σε διάφορους ορόφους συμπεριλαμβανομένου του 
ισογείου, τότε οφείλει να προβεί σε διευθετήσεις για να εκτελείται η εργασία του 
διοικητικού βοηθού στο ισόγειο και να μετακινήσει άλλον εργαζόμενο που δεν 
έχει κινητικά προβλήματα στον 4ο όροφο.Εάν όμως ο εργοδότης διατηρεί 
γραφεία μόνο στον 4ο όροφο και δεν υπάρχει ανελκυστήρας, τότε ίσως να μην 
υπάρχουν εύλογα μέτρα που να μπορεί να πάρει χωρίς δυσανάλογη 
επιβάρυνση για να παρέχει στο πρόσωπο αυτό τη δυνατότητα να κάνει αυτή την 
εργασία, και 

• Για να παρέχει σε ένα τυφλό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ειδικό σκύλο- οδηγό για 
τυφλούς την ευκαιρία να μεταβεί στην εργασία του ευκολότερα, στις 
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περισσότερες περιπτώσεις δεν θα συνιστούσε δυσανάλογη επιβάρυνση για τον 
εργοδότη να αλλάξει το ωράριο εργασίας ούτως ώστε να μην χρειάζεται να 
μετακινείται σε ώρα αιχμής. 

 
2.6 Εξαιρέσεις στην απαγόρευση των διακρίσεων σύμφωνα με τις οδηγίες 
 
Επειδή ο σκοπός των οδηγιών αυτών είναι να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, οι οδηγίες επιτρέπουν διακρίσεις μόνο σε 
συγκεκριμένες περιορισμένες περιπτώσεις και μόνον εφόσον πληρούνται κάποιοι όροι. 
 
2.6.1 Ουσιαστική επαγγελματική προϋπόθεση 
 
Οι οδηγίες (οδηγία για τη φυλετική ισότητα, άρθρο 4 – οδηγία για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση, άρθρο 4, παράγραφος 1) επιτρέπουν την εισαγωγή διακρίσεων 
για όλους τους προστατευόμενους λόγους με στόχο την εκπλήρωση μιας ουσιαστικής 
επαγγελματικής προϋπόθεσης. Η εξαίρεση αυτή επιτρέπει σε έναν εργοδότη να 
επιλέγει κάποιο άτομο για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας όταν, λόγω της φύσης της 
εργασίας ή του πλαισίου εντός του οποίου διεξάγεται, αποτελεί «ουσιαστική και 
καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση» το άτομο να διαθέτει κάποιο 
χαρακτηριστικό που να συνδέεται με τον συγκεκριμένο λόγο, εφόσον οστόχος είναι 
θεμιτός και η προϋπόθεση είναι ανάλογη. Για παράδειγμα, ένας σκηνοθέτης 
δύναται να εισάγει διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής εάν το να είναι 
ένας ηθοποιός μαύρος συνιστά ουσιαστική και καθοριστική προϋπόθεση 
προκειμένου να υποδυθεί τον Νέλσον Μαντέλα σε μια ταινία.   
 
Η οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση (άρθρο 4, παράγραφος 2) 
επιτρέπει στις εκκλησίες ή άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές ενώσεις η δεοντολογία των 
οποίων εδράζεται στη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις να προβαίνουν σε διαφορετική 
μεταχείριση που εδράζεται στο θρήσκευμα ή τις πεποιθήσεις σε περίπτωση που, 
λόγω της φύσης της εργασίας ή του πλαισίου εντός του οποίου ασκείται, η θρησκεία 
ή οι πεποιθήσεις αποτελούν επαγγελματική απαίτηση ουσιώδη, θεμιτή και 
δικαιολογημένη, λαμβάνοντας υπόψη τη δεοντολογία της οργάνωσης. Η οδηγία 
επιτρέπει επίσης στις εκκλησίες και σε άλλες ενώσεις η δεοντολογία των οποίων 
εδράζεται στη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις να απαιτούν από τους εργαζομένους 
στάση συμμόρφωσης προς τη δεοντολογία τους. 
 
Ένας εργοδότης που μπορεί να αποδείξει ότι, για μια συγκεκριμένη θέση, μπορεί να 
βασιστεί σε μια εξαίρεση ουσιαστικής επαγγελματικής προϋπόθεσης για διακριτική 
μεταχείριση για κάποιον λόγο, για παράδειγμα λόγω θρησκείας, δεν πρέπει να 
εισάγει διακρίσεις για οποιονδήποτε άλλο λόγο, για παράδειγμα λόγω γενετήσιου 
προσανατολισμού, εκτός εάν ισχύει μια δεύτερη, διαφορετική ουσιαστική 
επαγγελματική προϋπόθεση για την εν λόγω θέση. 
 
Οι εδραιωμένες υποθέσεις που γίνονται συχνά αναφορικά με τον τύπο του ατόμου που 
απαιτείται για μια συγκεκριμένη εργασία δεν ικανοποιούν απαραίτητα τον όρο της 
ουσιαστικής επαγγελματικής προϋπόθεσης.Για παράδειγμα, ένας εργοδότης πιθανόν 
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δεν θα μπορέσει να αποδείξει ότι για να εργαστεί κανείς ως υπάλληλος υποδοχής 
(ρεσεψιονίστ) πρέπει να είναι «νέος και ενεργητικός». Η προϋπόθεση αυτή 
πιθανότατα να αποτελεί διάκριση λόγω ηλικίας ή λόγω αναπηρίας.  
 
2.6.2 Διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας 
 
Δυνάμει της οδηγίας για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση (άρθρο 6, 
παράγραφος 1) η εθνική νομοθεσία μπορεί να επιτρέπει τη διαφορετική μεταχείριση 
λόγω ηλικίας εφόσον δικαιολογείται αντικειμενικά και λογικά από έναν θεμιτό 
στόχο, ιδίως δε από θεμιτούς στόχους της πολιτικής στον τομέα της απασχόλησης, 
της αγοράς εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης, και εφόσον τα μέσα 
επίτευξης του στόχου αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία. Η οδηγία αναφέρει 
ότι η διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας μπορεί να περιλαμβάνει: 
 
– την καθιέρωση ειδικών συνθηκών για την πρόσβαση στην απασχόληση και την 

επαγγελματική κατάρτιση, για την απασχόληση και την εργασία, 
συμπεριλαμβανομένων των όρων απόλυσης και αμοιβής, για τους νέους, τους 
ηλικιωμένους και τους εργαζομένους που συντηρούν άλλα πρόσωπα, 
προκειμένου να ευνοείται η επαγγελματική τους ένταξη ή να εξασφαλίζεται η 
προστασία τους·  

– τον καθορισμό ελάχιστων όρων ηλικίας, επαγγελματικής εμπειρίας ή 
αρχαιότητας στην απασχόληση για την πρόσβαση στην απασχόληση ή σε 
ορισμένα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την απασχόληση· 

– τον καθορισμό ανώτατου ορίου ηλικίας για την πρόσληψη, με βάση την 
απαιτουμένη κατάρτιση για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας ή την ανάγκη εύλογης 
περιόδου απασχόλησης πριν από τη συνταξιοδότηση. 
 

Τα περισσότερα κράτη μέλη διαθέτουν εθνική νομοθεσία σχετικά με την απασχόληση 
που περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν την ηλικία, ενώ υποβάλλονται ολοένα και 
περισσότερα ερωτήματα στα εθνικά δικαστήρια και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με το εάν οι εν λόγω διατάξεις δικαιολογούνται δυνάμει του 
άρθρου 6, παράγραφος 1.17 
 
Επίσης, η οδηγία (άρθρο 6, παράγραφος 2) προβλέπει ότι δεν συνιστά διάκριση 
λόγω ηλικίας ο καθορισμός ηλικίας για την ένταξη ή την αποδοχή σε παροχές 
συνταξιοδότησης ή αναπηρίας και η χρήση κριτηρίων ηλικίας στους αναλογιστικούς 
υπολογισμούς, υπό τον όρο ότι αυτό δεν καταλήγει σε διακρίσεις λόγω φύλου. 
 
 
 
 

                                                 
17   Βλ. για παράδειγμα: Palacios de la Villa Case C-411/05 [2007] ECR I-8531, The Incorporated 

Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) v Secretary of State for 
Business, Enterprise and Regulatory Reform, C-388/07, 5 Μαρτίου 2009; Kucukdeveci v Swedex 
GmbH & Co LG, C-555/07, 19 Ιανουαρίου 2010. 
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2.6.3 Άλλες εξαιρέσεις 
 
Η οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση (άρθρο 3, παράγραφος 4) 
επιτρέπει στην εθνική νομοθεσία να αποκλείσει την προστασία ενάντια στις 
διακρίσεις λόγω αναπηρίας ή ηλικίας στις ένοπλες δυνάμεις.  
 
Η οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση (άρθρο 3, παράγραφος 3) 
προβλέπει ότι η οδηγία δεν εφαρμόζεται στις παροχές συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης ή άλλου είδους δημόσιες παροχές.   
 
Η οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση (άρθρο 2, παράγραφος 5) ορίζει 
ότι η οδηγία δεν θίγει τα μέτρα που προβλέπει ο εθνικός νόμος και τα οποία σε μια 
δημοκρατική κοινωνία είναι αναγκαία για την ασφάλεια, την προάσπιση της τάξης και 
την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων 
και ελευθεριών άλλων. Επίσης, η οδηγία δεν θίγει τις εθνικές νομοθεσίες περί την 
ηλικία συνταξιοδότησης και την οικογενειακή κατάσταση και τις παροχές που 
εξαρτώνται από την οικογενειακή κατάσταση (αιτιολογική σκέψη 22). 
 
2.7 Υπεράσπιση των δικαιωμάτων:πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
 
Σε όλα τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζεται ότι κάθε πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει 
υποστεί διακρίσεις κατά παράβαση των όρων των οδηγιών, ακόμη και εάν η σχέση 
στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει 
πρόσβαση σε δικαστικές ή/και διοικητικές διαδικασίες για την πραγμάτωση των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στις οδηγίες (οδηγία 2000/43/ΕΚ, άρθρο 7 – 
οδηγία 2000/78/ΕΚ, άρθρο 9). 
 
Και οι δύο οδηγίες προβλέπουν ότι οι ενώσεις και οι οργανώσεις που έχουν έννομο 
συμφέρον να διασφαλίσουν ότι τηρούνται οι διατάξεις των οδηγιών μπορούν να 
στηρίζουν θύματα διακρίσεων ή να κινούν αγωγές για λογαριασμό τους (με την έγκριση 
τους).Τα κριτήρια για το ποιες οργανώσεις έχουν «έννομο συμφέρον» καθορίζονται 
από την εθνική νομοθεσία.  
 
2.8 Μετάθεση του βάρους της απόδειξης 
 
Οι οδηγίες (οδηγία για τη φυλετική ισότητα, άρθρο 8 – οδηγία για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση, άρθρο 10) ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το βάρος της 
απόδειξης σε μια αστική ή διοικητική δικαστική διαδικασία σχετικά με την εισαγωγή 
διακρίσεων μετατίθεται από τον ενάγοντα στον εναγόμενο.  
 
• Εάν ο ενάγων (ή οποιοσδήποτε άλλος για λογαριασμό του) προσάγει 

πραγματικά περιστατικά από τα οποία το δικαστήριο ή άλλη αρχή δύναται να 
συμπεράνει ότι η εισαγωγή διακρίσεων (άμεσων ή έμμεσων) ήταν ένας από 
τους λόγους για τους οποίους ο εναγόμενος προέβη στη συγκεκριμένη 
μεταχείριση του ενάγοντος, τότε το δικαστήριο ή η αρχή θα στραφεί στον 
εναγόμενο για την παροχή διευκρινίσεων. Εάν ο εναγόμενος δεν μπορέσει να 
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αποδείξει ότι η διάκριση δεν διαδραμάτισε κανέναν απολύτως ρόλο στη 
μεταχείρισή του προς τον ενάγοντα, το δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή πρέπει 
να εγκρίνει την αξίωση του ενάγοντος και  

• Εάν ο ενάγων δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι υπήρξε διάκριση, τότε το 
δικαστήριο ή η αρχή υποχρεούται να απορρίψει την αξίωσή του. 

 
Μετάθεση του βάρος της απόδειξης δεν πραγματοποιείται ποτέ σε ποινικές 
διαδικασίες, ακόμη και αν οι διαδικασίες αφορούν ισχυρισμούς για εισαγωγή 
διακρίσεων ή παρενόχληση. Σε ορισμένα κράτη μέλη δεν ισχύει ούτε για διερευνητικές 
διαδικασίες. 
 
2.9 Κυρώσεις 
 
Κατά τη μεταφορά των οδηγιών (οδηγία για τη φυλετική ισότητα, άρθρο 15 – οδηγία 
για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση, άρθρο 17), τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν την ύπαρξη κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών τους 
νομοθεσιών κατά των διακρίσεων και την εφαρμογή των κυρώσεων αυτών.Οι 
κυρώσεις για την εισαγωγή διακρίσεων πρέπει να είναι «αποτελεσματικές, ανάλογες με 
την παράβαση και αποτρεπτικές», δηλαδή πρέπει να παρέχουν στο θύμα την 
ανάλογη προσωπική αποζημίωση και να αποτρέπουν το άτομο που διέπραξε την 
πράξη αλλά και άλλους από παρόμοιες πράξεις διάκρισης στο μέλλον.Οι κυρώσεις 
μπορούν να περιλαμβάνουν την καταβολή αποζημίωσης για την οποία δεν 
καθορίζεται ανώτατο όριο.  
 
2.10 Αύξηση της ευαισθητοποίησης, ενημέρωση και συμμετοχή της κοινωνίας 

των πολιτών 
 
Οι οδηγίες αναγνωρίζουν ότι η θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για την καταπολέμηση 
των διακρίσεων και την προώθηση της ίσης μεταχείρισης είναι μόνο το πρώτο βήμα. 
Τα κράτη μέλη υποχρεούνται, λοιπόν, 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 αυτού. Τα κράτη μέλη 
πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι, οι κανόνες και οι συμφωνίες που 
ρυθμίζουν τη δράση εντός του πεδίου εφαρμογής των οδηγιών δεν αντιβαίνουν στις 
αρχές της ίσης μεταχείρισης. 
 
• Τα κράτη μέλη (οδηγία για τη φυλετική ισότητα, άρθρο 10 – οδηγία για την ίση 

μεταχείριση στην απασχόληση, άρθρο 12) πρέπει να θέτουν υπόψη της 
κοινωνίας των πολιτών τις ήδη ισχύουσες νομοθεσίες τους για την ίση 
μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων καθώς και τα νέα μέτρα που 
υιοθετούνται για την εναρμόνιση της νομοθεσίας τους με τις οδηγίες. Αυτό 
πρέπει να πραγματοποιείται «με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλο το έδαφός τους». 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σε όλες τις κοινότητες και 
μάλιστα σε μορφή την οποία μπορούν να προσπελάσουν και να κατανοήσουν 
όλες οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, μεριμνώντας για τα άτομα με 
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διάφορες αναπηρίες και γλωσσικές ανάγκες. 
• Τα κράτη μέλη (οδηγία για τη φυλετική ισότητα, άρθρο 12 – οδηγία για την ίση 

μεταχείριση στην απασχόληση, άρθρο 14) αναμένεται να «ενθαρρύνουν το 
διάλογο» με ΜΚΟ οι οποίες έχουν έννομο συμφέρον να συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων για έναν από τους προστατευόμενους λόγους 
(σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία). Ο διάλογος αυτός πρέπει να μην έχει 
απλώς συμβολικό χαρακτήρα και να διεξάγεται σε τακτική βάση. Η υποχρέωση 
αυτή των κρατών μελών παρέχει στις ΜΚΟ μια σημαντική ευκαιρία ώστε να 
διασφαλιστεί η εφαρμογή βελτιώσεων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι 
κυβερνήσεις τους για τη συμμόρφωση με τις οδηγίες. 

• Τα κράτη μέλη (οδηγία για τη φυλετική ισότητα, άρθρο 11 – οδηγία για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση, άρθρο 13) πρέπει επίσης να ενισχύουν τον 
κοινωνικό διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών του κλάδου με σκοπό την 
προώθηση της ίσης μεταχείρισης. Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 
μέσω της παρακολούθησης των πρακτικών στον εργασιακό χώρο, των 
συλλογικών συμβάσεων, των κωδίκων δεοντολογίας, της έρευνας, της 
ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών. Όταν συνάδει προς τις εθνικές 
παραδόσεις και πρακτικές, τα κράτη μέλη αναμένεται να ενθαρρύνουν τις 
συλλογικές συμβάσεις για τη θέσπιση κανόνων κατά των διακρίσεων που 
τηρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που ορίζονται στις οδηγίες και στην εθνική 
νομοθεσία. 

• Τα κράτη μέλη (οδηγία για τη φυλετική ισότητα, άρθρο 14 – οδηγία για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση, άρθρο 16) πρέπει να δίνουν προτεραιότητα 
στην εθνική νομοθεσία κατά την εφαρμογή των οδηγιών έναντι λοιπών νόμων 
και κανονισμών, καταργώντας κάθε νομοθετική και κανονιστική διάταξη 
αντιβαίνουσα στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Προκειμένου να διασφαλίσουν 
συνεκτική προσέγγιση στον τομέα της απαγόρευσης των διακρίσεων και της 
ισότητας, τα κράτη μέλη τροποποιούν ή κηρύσσουν άκυρες οποιεσδήποτε 
διατάξεις αντίθετες προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης οι οποίες περιέχονται 
στις ατομικές ή συλλογικές συμβάσεις ή συμφωνίες, τους εσωτερικούς 
κανονισμούς των επιχειρήσεων, τα καταστατικά κερδοσκοπικών ή μη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων και τα καταστατικά επαγγελματικών οργανώσεων 
και συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και των εργοδοτών. 

 
2.11 Φορείς ίσης μεταχείρισης 
 
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. Οι φορείς αυτοί μπορεί να αποτελούν 
μέρος οργανισμών επιφορτισμένων σε εθνικό επίπεδο με την προάσπιση των 
ανθρώπινων ή των ατομικών δικαιωμάτων. Τα κράτη μέλη έχουν ορίσει διάφορους 
φορείς και τους έχουν αναθέσει ποικίλα καθήκοντα. Η οδηγία ορίζει τις ελάχιστες 
αρμοδιότητες που πρέπει να έχουν οι φορείς αυτοί, και συγκεκριμένα:  
 
• παροχή ανεξάρτητης συνδρομής προς τα θύματα διακρίσεων·  
• διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών και μελετών και  
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• δημοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων και διατύπωση συστάσεων για θέματα που 
αφορούν διακρίσεις. 

 
Η οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση δεν απαιτεί τον ορισμό εθνικού 
φορέα. Ωστόσο, σε πολλά κράτη μέλη οι φορείς ίσης μεταχείρισης καλύπτουν 
ευρύτερα πεδία διακρίσεων δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων οι 
διακρίσεις λόγω φύλου.18 
 
2.12 Υποβολή εκθέσεων 
 
Τα κράτη μέλη υποχρεούνται (οδηγία για τη φυλετική ισότητα, άρθρο 17 – οδηγία για 
την ίση μεταχείριση στην απασχόληση, άρθρο 19) να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ανά πενταετία σχετικά με την εφαρμογή των δύο οδηγιών. Κατά τη 
σύνταξη της έκθεσής της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη την άποψη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, των σχετικών 
κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ. Η έκθεση της Επιτροπής πρέπει να περιέχει επίσης 
αξιολόγηση των επιπτώσεων που έχουν τα ληφθέντα από κάθε κράτος μέλος μέτρα 
στους άνδρες και τις γυναίκες. 
 
Πηγές και βιβλιογραφία: 
 
Οδηγία 2000/43/ΕΚ, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής· 
 
Οδηγία 2000/78/ΕΚ, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου 
για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία· 
 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Συμβούλιο της Ευρώπης,HandbookonEuropeannon-
discriminationlaw(Εγχειρίδιο για την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων), 
2011, http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-
HANDBOOK_EN.pdf (διαθέσιμο και στα γαλλικά και στα γερμανικά)· 
 
Δημοσιεύσεις του Ευρωπαϊκού δικτύου νομικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της 
καταπολέμησης των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής 
Επιθεώρησης του Δικαίου κατά των Διακρίσεων (EuropeanAnti-
discriminationLawReview), www.non-discrimination.net/publications  και 
 
Schiek, D., Waddington, L., και Bell, M., Cases, materials and text on national, 
supranational and international non-discrimination law, Hart Publishing, 2007. 
 

                                                 
18  Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. http://www.equineteurope.org/. Οι οδηγίες για το φύλο καθορίζουν 

μια παρεμφερή απαίτηση για τη συγκρότηση ενός ειδικευμένου φορέα ή φορέων για το φύλο. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/publications
http://www.equineteurope.org/
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3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΜΚΟ) ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

 
Αποτελέσματα στα οποία στοχεύει το σεμινάριο: 
 
Να εξερευνήσουν οι συμμετέχοντες τους ρόλους που μπορούν και πρέπει να 
διαδραματίσουν οι ΜΚΟ όσον αφορά την άσκηση επιρροής για την εφαρμογή 
βελτιώσεων και την ενθάρρυνση της αποτελεσματικής υλοποίησης πολιτικών 
προώθησης της ισότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων. 

 
3.1 Τι είναι οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) 
 
Οι ΜΚΟ είναι τοπικές, εθνικές ή διεθνείς ομάδες με επίσημα εγγεγραμμένο καταστατικό, 
ξεκάθαρο στόχο και ορατές δραστηριότητες, με διοικητικό σώμα εξουσιοδοτημένο να 
μιλά εκ μέρους των μελών τους.Συνήθως είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που δεν 
συνδέονται με καμία κυβέρνηση ή με οποιονδήποτε φορέα του ιδιωτικού τομέα, ή με 
οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα.Οι στόχοι των ΜΚΟ είναι συνήθως η προώθηση της 
ευημερίας μέσω της επίλυσης κοινωνικών και νομικών προβλημάτων και μέσω της 
προσπάθειας να διαδραματίσουν ισότιμο ρόλο με άλλους δημοκρατικούς θεσμούς 
στην ανάπτυξη και πρόοδο της κοινωνίας των πολιτών.  
 
3.2 Ποιος είναι ο ρόλος των ΜΚΟ στον τομέα της καταπολέμησης των 

διακρίσεων 
 
Οι ΜΚΟ πρέπει να μπορούν να επωφεληθούν στο έπακρο από τους ειδικούς ρόλους 
που τους αποδίδονται στα άρθρα 7 και 12 της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου και 
στα άρθρα 9 και 14 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου. 
 
Για να μπορέσει μια χώρα να πετύχει τους στόχους της για την ειρήνη, τη δημοκρατία, 
τη χρηστή διακυβέρνηση, την υγεία, την ευημερία και την ισότητα, οι ΜΚΟ είναι 
απαραίτητες. 
Ο ρόλος των ΜΚΟ ως εργαλεία της κοινωνίας των πολιτών στον αγώνα ενάντια 
στις διακρίσεις μπορεί να περιλαμβάνει: 
 
• Την παροχή του μέσου για την έκφραση και την ενεργή αντιμετώπιση των 

αναγκών των ατόμων που πέφτουν θύματα διακρίσεων. 
• Τη στήριξη των θυμάτων διακρίσεων κατά την πρόσβασή τους στη 

δικαιοσύνη, μεταξύ άλλων μέσων στρατηγικών δικαστικών αγώνων. 
• Την προώθηση της διαφορετικότητας και της ισότητας στην κοινωνία μέσω 

δραστηριοτήτων αύξησης της ευαισθητοποίησης. 
• Τη δημιουργία μηχανισμών για την αποτελεσματική επίδραση επί της 

διαδικασίας λήψεως αποφάσεων. 
• Την ενσωμάτωση της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης 

στις πολιτικές. 
• Επικλήσεις προς αρχές και οργανισμούς να αναλάβουν δράση ενάντια στις 

διακρίσεις.  
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• Την παρακολούθηση, την καταγραφή και την καταγγελία των διακρίσεων. 
• Τη διατήρηση της ισότητας στην πολιτική ατζέντα και την ενθάρρυνση των 

κινητοποιήσεων. 
• Την υποστήριξη της έγκρισης αποτελεσματικών πολιτικών για την ισότητα 

και την καταπολέμηση των διακρίσεων. 
• Την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής πολιτικών για την 

ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων. 
 
Μια ΜΚΟ μπορεί: 
 
• Να συνεργαστεί με άλλες ΜΚΟ για να πετύχει κοινούς στόχους. 
• Να δώσει τη δυνατότητα σε ομάδες να αναλάβουν εκστρατείες, να 

συνηγορούν υπέρ των δικαιωμάτων τους, να διεκδικούν και να επιβάλλουν 
τα δικαιώματά τους. 

• Να συνεργάζεται, όπου ενδείκνυται, με την κυβέρνηση για να πετύχει κοινούς 
στόχους και επιδιώξεις. 

• Να εργάζεται, όπου ενδείκνυται, ενάντια στην κυβέρνηση όταν η κυβέρνηση 
προωθεί πολιτικές που είναι αντίθετες με τους στόχους της προώθησης της 
ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων. 

• Να προσφέρει υπηρεσίες με συνέπεια και αποτελεσματικότητα εντός του πλαισίου 
των κυβερνητικών πολιτικών, όπου ενδείκνυται, και να υιοθετεί όταν χρειάζεται 
στρατηγικές για τις οποίες έχει διαβουλευθεί και διαπραγματευτεί με άλλες ΜΚΟ 
και την κυβέρνηση. 

• Να προσφέρει υπηρεσίες με συνέπεια και αποτελεσματικότητα εκτός τουπλαισίου 
των κυβερνητικών πολιτικών, όπου αυτό είναι απαραίτητο και ενδείκνυται για την 
προώθηση των στόχων της ΜΚΟ, και να υιοθετεί όταν χρειάζεται στρατηγικές 
ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές. 

• Να συντονίζει τις υπηρεσίες της και να προβαίνει σε διάλογο με την κυβέρνηση 
για τον συντονισμό των υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης και των ΜΚΟ. 

• Να προσφέρει στην κυβέρνηση επαγγελματικά εμπεριστατωμένες συμβουλές σε 
τομείς ενδιαφέροντος. 

• Να διεκδικεί αλλαγές και να διεξάγει εκστρατείες με στόχο την αλλαγή ανάλογα με 
τις ανάγκες. 

• Να καθοδηγεί και να συμβάλλει ουσιαστικά στις διαδικασίες θέσπισης νόμων και 
χάραξης πολιτικής, παρέχοντας συμβουλές βασισμένες σε τεκμηριωμένη έρευνα 
και πληροφορώντας τους πολιτικούς της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης 
καθώς και άλλα άτομα που ασκούν επιρροή. 

• Να είναι άγρυπνος «κέρβερος» υποδεικνύοντας τις περιπτώσεις όπου 
κυβερνήσεις και οργανισμοί ευθύνονται ενεργά για διακρίσεις ή δεν τηρούν τις 
υποχρεώσεις τους να καταπολεμούν τις διακρίσεις ή χρειάζεται να βελτιώσουν τη 
συμπεριφορά τους, και προβαίνοντας σε ενέργειες για την επιβολή συστήματος 
ελέγχου και ισορροπιών που χαρακτηρίζει μια δημοκρατική κοινωνία. Στον ρόλο 
αυτό, οι ΜΚΟ πρέπει να απευθύνονται στην κυβέρνηση και την επιχειρηματική 
κοινότητα χρησιμοποιώντας όπου είναι απαραίτητο μεθόδους όπως η 
συνηγορία υπέρ των θυμάτων, η άσκηση πιέσεων και η διαπραγμάτευση. 
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• Να αμφισβητεί, διαμέσου κατάλληλα επιλεγμένων μηχανισμών, πράξεις, 
παραλείψεις, διοικητικές πρακτικές ή πολιτικές που είναι αντίθετες με τους 
στόχους της προώθησης της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων. 

• Να παρακολουθεί και να βεβαιώνεται ότι γίνεται καλή χρήση όλων των νέων 
εξελίξεων στην καταπολέμηση των διακρίσεων, π.χ. νέες νομοθεσίες (εθνικές, 
διεθνείς και της ΕΕ), νέες πολιτικές (εθνικές, διεθνείς και της ΕΕ), νέες πηγές 
χρηματοδότησης και σημαντικές δικαστικές αποφάσεις (τόσο σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ).   

• Να λειτουργεί με ειλικρίνεια και διαφάνεια, και να είναι υπόλογη στα μέλη της και 
στο κοινό. 

• Να ενδυναμώσει τη συμμετοχή των ΜΚΟ στην κοινωνία των πολιτών 
δημιουργώντας δίκτυα και συνασπισμούς και προωθώντας πρωτότυπες 
πρωτοβουλίες και λύσεις.Αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει τον στόχο της μείωσης 
της προκατάληψης μέσα στην κοινωνία και της προώθησης της ισότητας.  

• Να εργάζεται με ειλικρίνεια και σε πνεύμα συνεργασίας με άλλες ΜΚΟ που 
δραστηριοποιούνται σε σχετικούς τομείς και να αποφεύγει τις προστριβές και τις 
φιλονικίες μεταξύ των ΜΚΟ.  

• Να ασκεί πιέσεις προς το κράτος για την επικύρωση διεθνών συμβάσεων οι 
οποίες επιτρέπουν στη διεθνή κοινότητα να εστιάζει σε κυβερνητικές πρακτικές.  

• Να παρέχει σε εθνικούς και διεθνείς φορείς σημαντικές και έγκυρες 
πληροφορίες τις οποίες μπορούν να συμβουλεύονται όταν εξετάζουν την 
επίδοση μιας χώρας σε θέματα διακρίσεων. 

 
Περιληπτικά, ο ρόλος πολλών ΜΚΟ μπορεί να είναι ο έλεγχος, η παρακολούθηση και 
η άσκηση κριτικής σε πράξεις της κυβέρνησης και των ιδιωτικών φορέων, η 
συμπλήρωση του ρόλου της κυβέρνησης στην καταπολέμηση των διακρίσεων και η 
παροχή βοήθειας προς άτομα και ομάδες για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.   
 
3.3 Τι χρειάζεται μια ΜΚΟ για να εκπληρώσει τον ρόλο της 
 
• Ανθρώπινο Δυναμικό, 
• Δεξιότητες, γνώσεις, εμπειρογνωμοσύνη,  
• Ευρύτητα, διαφάνεια, υποχρέωση λογοδοσίας (οι ΜΚΟ βρίσκονται στο προσκήνιο 

των συζητήσεων αναφορικά με την υποχρέωση λογοδοσίας και τη διαφάνεια, που 
αποτελούν καίρια ζητήματα για την εθελοντική δράση), 

• Χρηματοδότηση και κατάλληλα υλικά και πόρους στον τομέα της πληροφορικής, 
• Πρακτικές απαγόρευσης των διακρίσεων και πολιτικές διαφορετικότητας εντός 

της ίδιας της οργάνωσης, 
• Κατάλληλο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής υπέρ: 

o της ελευθερίας της ενημέρωσης του κοινού·  
o της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των δημόσιων 

φορέων·  
o της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών σε διαβουλεύσεις και 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών· 
o της άσκησης πίεσης και της συνηγορίας από ομάδες εθελοντών· 
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o της παροχής locus standi (ενεργητικής νομιμοποίησης) για ΜΚΟ σε 
περιπτώσεις εισαγωγής διακρίσεων. 

 
3.4 Γιατί οι ΜΚΟ είναι σε καλύτερη θέση από άλλους οργανισμούς να 

εργαστούν για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
 
• Οι εθελοντικές οργανώσεις διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στη συνεργασία 

με τις κοινότητες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.   
• Ενώ η πολιτική δυσαρέσκεια μεγαλώνει, η ενασχόληση με εθελοντικές και 

κοινοτικές δραστηριότητες είναι ένας τρόπος για πολλούς ανθρώπους να 
συνεισφέρουν στα κοινά δωρίζοντας λίγο από τον χρόνο τους ή από τα χρήματα 
τους και στηρίζοντας ζητήματα που τους ενδιαφέρουν.  

• Οι εθελοντικές οργανώσεις γίνονται ολοένα και περισσότερο οι χώροι όπου άτομα 
μπορούν να συζητούν και να εμπλέκονται σε θέματα που τα επηρεάζουν, και 
όπου νιώθουν ότι μπορούν να διεκδικήσουν αλλαγές. 

• Λόγω της διαρκούς τους δέσμευσης υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, οι ΜΚΟ 
είναι σε θέση να αναπτύξουν την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται για την 
επιτέλεση έργου σχετικά με τη βελτίωση του αντικτύπου και της 
αποτελεσματικότητας των πολιτικών για την ισότητα και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. 

 
3.5 Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ και πώς μπορούν να 

ξεπεραστούν 
 
• Οι περίπλοκοι κανονισμοί γύρω από τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια 

ΜΚΟ για να μπορεί να εγγραφεί.Οι ΜΚΟ που θέλουν να εγγραφούν οφείλουν να 
βεβαιώνονται ότι γνωρίζουν σε βάθος αυτούς τους κανονισμούς, έχουν λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα και έχουν εξασφαλίσει τα απαιτούμενα έγγραφα. 

• Η απαγόρευση ορισμένων δραστηριοτήτων εάν μια οργάνωση δεν είναι 
εγγεγραμμένη. Οι οργανώσεις πρέπει να αποφασίσουν πόσο σημαντικό είναι το 
θέμα αυτό και κατά πόσον ή όχι θα εγγραφούν.  

• Η απαγόρευση ορισμένων δραστηριοτήτων ακόμα και μετά την εγγραφή. Οι 
ΜΚΟ πρέπει να συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία ή, εάν αυτή είναι 
αυθαίρετη ή δυσανάλογη, να την προσβάλουν μέσω του κατάλληλου 
μηχανισμού.  

• Η έλλειψη υπόστασης για να μπορούν να συμμετέχουν στις σχετικές πολιτικές 
συζητήσεις. Όταν συμβαίνει αυτό, οι ΜΚΟ πρέπει να φροντίσουν να εργάζονται 
με ένα άτομο ή έναν οργανισμό που έχει τέτοια υπόσταση.  

• Έλλειψη κατάλληλου νομικού πλαισίου σχετικά με την πρόσβαση σε δημόσιες 
πληροφορίες, τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, τις δημόσιες 
διαβουλεύσεις, την άσκηση πιέσεων και τη συνηγορία υπέρ των θυμάτων – 
μεταξύ άλλων και για ομάδες εθελοντών. Καθώς η έλλειψη κανονιστικού 
πλαισίου το οποίο να επιτρέπει στις ΜΚΟ να διεξάγουν επαρκώς τις 
δραστηριότητές τους παρεμποδίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των 
προσπαθειών τους, οι ΜΚΟ θα πρέπει να προβαίνουν σε δημιουργική χρήση 
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της νομοθεσίας και να δρουν σε συνεργασία με άλλες ομάδες για την έγκριση 
σχετικών κανόνων. 

• Η έλλειψη υπόστασης για την υποβολή καταγγελιών. Οι ΜΚΟ μπορούν να 
στηρίξουν και να βοηθήσουν τους φορείς που έχουν υπόσταση ή να 
προσπαθήσουν να αλλάξουν τους κανόνες σε στρατηγικούς δικαστικούς 
αγώνες.  

• Η αντίληψη ότι πρόσκεινται στην κυβέρνηση ή σε ένα πολιτικό κόμμα που απειλεί 
την αποδοχή της ΜΚΟ ως αμερόληπτο συνήγορο.Μια αποτελεσματική ΜΚΟ 
οφείλει να είναι προσεκτική στην υιοθέτηση σκοπών, να μην πρόσκειται σε πολιτικά 
κόμματα και να λαμβάνει μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή.   

• Έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων, ιδιαίτερα σε σχέση με την οργανωτική και 
οικονομική διαχείριση ή τη χρήση τεχνολογίας πληροφορικής, συχνά ως 
αποτέλεσμα της εξάρτησης από εθελοντές και της συχνής εναλλαγής προσωπικού. 
Οι ΜΚΟ πρέπει να βεβαιώνονται ότι αντιλαμβάνονται τη σημασία της καλής 
οργανωτικής και οικονομικής διαχείρισης.  

• Η έλλειψη χρηματοδότησης και οι περιορισμένοι πόροι, η ελλιπής 
πληροφόρηση και καθοδήγηση σχετικά με την πρόσβαση σε διαθέσιμα εθνικά, 
ενωσιακά ή διεθνή κονδύλια. Οι ΜΚΟ πρέπει να επικοινωνήσουν με τους 
εθνικούς φορείς για την ισότητα, τους συντονιστικούς φορείς των ΜΚΟ, τις τοπικές 
αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους περιφερειακούς διεθνείς 
χρηματοδότες, για να εντοπίσουν κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης. 

• Η απουσία αποτελεσματικών «συμπράξεων» μεταξύ κυβέρνησης και ΜΚΟ. Οι 
κυβερνήσεις θεσπίζουν και εφαρμόζουν κανόνες και κανονισμούς που 
καθορίζουν το πολιτικό περιβάλλον στο οποίο θα ριζώσουν οι δραστηριότητες 
των ΜΚΟ.Ο κερδοσκοπικός τομέας μπορεί να προσφέρει την τεχνογνωσία, τους 
πόρους και την τεχνική υποστήριξη, ενώ οι ΜΚΟ προσφέρουν την πρακτική 
γνώση, τις σχέσεις και τα δίκτυα υλοποίησης που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση του έργου κατά τρόπο που καθιστά το τελικό προϊόν βιώσιμο. 

• Η ελλιπής χρήση πιθανής στήριξης από τον επιχειρηματικό τομέα. Οι ΜΚΟ 
πρέπει να επιδιώξουν τη συμμετοχή του επιχειρηματικού τομέα. 
Ολοένα αυξανόμενος αριθμός ΜΚΟ εμπλέκει σήμερα επιχειρήσεις σε 
«συνεταιρισμούς» που στοχεύουν στην από κοινού αντιμετώπιση καίριων 
ζητημάτων.  

• Η ανικανότητα να αγγίξουν κάποια τμήματα της κοινότητας, λόγω έλλειψης 
ευαισθησίας, επιβολής νομικών ή πολιτικών στόχων εκ των έξω, πολιτιστικών ή 
γλωσσικών φραγμών.Οι ΜΚΟ πρέπει να μεριμνούν ώστε οι ίδιες οι οργανώσεις 
τους να διαθέτουν διαφοροποιημένο ανθρώπινο δυναμικό και προσωπικό 
εκπαιδευμένο σε ζητήματα που αφορούν την αύξηση ευαισθητοποίησης όσον 
αφορά τις διακρίσεις, την πολιτική και κοινωνική ιστορία, συμπεριλαμβανομένης 
της ιστορίας αποκλεισμού και διάκρισης εναντίον συγκεκριμένων ομάδων της 
κοινότητας και, όπου ενδείκνυται, να διαθέτουν ποικίλες γλωσσικές δεξιότητες.  

• Ανεπαρκείς δεξιότητες άσκησης πίεσης και συνηγορίας, περιορισμένη προβολή 
σε νέα μέσα ενημέρωσης. Οι ΜΚΟ, και δη όσες εργάζονται με ευάλωτες ομάδες, 
θα πρέπει να συντάσσουν προσεκτικά επικοινωνιακές στρατηγικές ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ταυτόχρονες ανάγκες προστασίας των δικαιωμάτων των 
ευεγερτουμένων τους και αύξησης της ευαισθητοποίησης και της επιμόρφωσης 
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τόσο του γενικού πληθυσμού όσο και των ομάδων στόχος τους, 
συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης.  

 
Πηγές 
 
Συμβούλιο της Ευρώπης, Θεμελιώδεις αρχές σχετικά με το καθεστώς των ΜΚΟ στην 
Ευρώπη - 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.
pdf. 
 
Το έγγραφο αυτό υπάρχει στα αγγλικά, γαλλικά, αλβανικά, βουλγαρικά, λετονικά, 
λιθουανικά, ρωσικά και σερβικά.  
 
Public Interest Law Initiative, Pursuing the Public Interest, a Handbook for Legal 
Professionals and Activists, Columbia Law School 2001. 
 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
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4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΚΟ 
 
Κατά την αξιολόγηση των αναγκών που διενεργήθηκε σε όλες τις συμμετέχουσες 
χώρες, οι ίδιες οι εθνικές οργανώσεις έθεσαν μια σειρά θεμάτων ως θέματα εθνικού 
ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχει 
σχεδιαστεί μια σειρά επιλεγμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων, οι οποίες καλύπτουν τα 
θέματα που έχουν αναδείξει οι εθνικοί εμπειρογνώμονες. 
 
1) Συλλογή πληροφοριών και σχεδιασμός δράσεων 
2) Παρακολούθηση 
3) Συνηγορία  
4) Συνεργασίες  
5) Μέσα μαζικής ενημέρωσης 
6) Ελεγχος περιπτώσεως (Situation testing) 
7) Κώδικες καλής πρακτικής 

 
Η πρώτη ενότητα (4.1), που αφορά τη συλλογή πληροφοριών και το σχεδιασμό 
δράσεων, επιδιώκει να παρέχει στις ΜΚΟ επαρκή εργαλεία για την καλύτερη 
εφαρμογή και άσκηση επιρροής στις πολιτικές από στρατηγικής άποψης. Αυτή θα 
είναι μια κοινή ενότητα για όλες τις χώρες.  

 
Οι έξι επόμενες ενότητες συμπληρώνουν και ενισχύουν την κοινή ενότητα, 
παρέχοντας επιπλέον αποτελεσματικά μέσα ανάπτυξης μιας στρατηγικής 
προσέγγισης στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων και της ισότητας.  

 
Όλες οι ενότητες έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εθνικές απαιτήσεις που 
προσδιορίστηκαν μέσω του ερωτηματολογίου αξιολόγησης αναγκών.  
 
Κατά τη συγγραφή αυτών των ενοτήτων στηριχθήκαμε σε διάφορες πηγές, οι οποίες 
καταγράφονται στη σελίδα 82 και στις επακόλουθες σελίδες. 
 
4.1 Συλλογή πληροφοριών και σχεδιασμός δράσεων 
 
«Είχα έξι έντιμους υπηρέτες, 
Με δίδαξαν όλα όσα ήξερα, 
Τα ονόματά τους ήταν ΤΙ και 
ΠΟΤΕ και ΠΟΥ 
Και ΠΩΣ και ΓΙΑΤΙ και ΠΟΙΟΣ.» 
Rudyard Kipling 
 
«Μια σκέψη που δεν οδηγεί σε δράση δεν είναι τίποτα αξιόλογο, και μια δράση που 
δεν προέρχεται από σκέψη δεν είναι τίποτα απολύτως». 
Georges Bernanos 
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4.1.1 Ορισμός 
 
Στο παρόν εγχειρίδιο ως «πληροφορίες» νοούνται οι γνώσεις εκείνες που 
απαιτούνται για την ανάληψη δράσης. Ως «στρατηγικός σχεδιασμός» νοείται η 
επίσημη εξέταση των μελλοντικών δραστηριοτήτων ενός οργανισμού συνεκτιμώντας 
τις διαθέσιμες πληροφορίες, τη χρηματοδότηση, το ανθρώπινο δυναμικό και τους 
υλικούς πόρους. Απώτερος σκοπός μιας τέτοιας ανάλυσης είναι η ανάπτυξη ενός 
στρατηγικού σχεδίου εν γένει ή/και η υλοποίηση μιας συγκεκριμένης δράσης. 
 
4.1.2 Στόχοι 
 
Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στη βελτίωση του αντίκτυπου και της 
αποτελεσματικότητας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά την 
υλοποίηση πολιτικών στον τομέα της ισότητας και της καταπολέμησης των 
διακρίσεων. Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί σημαντικό εφόδιο για οποιαδήποτε 
αποτελεσματική δράση των ΜΚΟ. Κανένα στρατηγικό σχέδιο δεν μπορεί να 
καταρτιστεί, αν δεν αξιολογηθούν οι διαθέσιμες πληροφορίες και δεν γίνει ο 
σχεδιασμός των αντίστοιχων δράσεων.  Στόχοιαυτής της ενότητας είναι: 
 
• Οι ΜΚΟ να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να αρχίσουν να 

σχεδιάζουν στρατηγικά τις δραστηριότητές τους: να προσδιορίσουν ποιες 
δράσεις μπορούν να αναλάβουν με βάση τους πόρους που διαθέτουν και ποιες 
δράσεις δεν μπορούν να αναλάβουν διότι ΔΕΝ έχουν τους απαιτούμενους 
πόρους. Έτσι θα μπορέσουν να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα αλλά και να 
βρουν το σημείο εστίασής τους. 

• Στις ΜΚΟ θα διατεθούν τα βέλτιστα δυνατά εργαλεία προκειμένου να 
μεγιστοποιήσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.  Θα αναγνωρίσουν τους 
συσχετισμούς ανάμεσα στις υπάρχουσες και τις επιθυμητές πληροφορίες και 
στις σχεδιαζόμενες δράσεις.  
 

4.1.3 Πεδίο εφαρμογής 
 
Η παρούσα ενότητα μελετά τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ξεκινήσουν οι ΜΚΟ 
το στρατηγικό σχεδιασμό, συνδυάζοντας πληροφορίες με δράσεις. Εξετάζει εν γένει τι 
απαιτείται για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση διαφορετικών 
δράσεων, και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του 
αντίκτυπου.  
 
Ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί σε γενικό επίπεδο αλλά και 
σε σχέση με τα διάφορα είδη δράσεων που καλύπτονται σε άλλες ενότητες του 
παρόντος εγχειριδίου.  Η παρούσα ενότητα λειτουργεί ως αφετηρία για το σχεδιασμό 
παρόμοιων δράσεων, ωστόσο αυτές δεν θα αναλυθούν λεπτομερώς.  Αντίθετα, το 
σημείο εστίασης είναι η στήριξη μεμονωμένων θυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
αντιδικίας –για την οποία σημαντικό στοιχείο είναι ο προσδιορισμός των διαφόρων 
ειδών διακρίσεων. Η ενότητα δεν ασχολείται, ωστόσο, με τα διάφορα είδη διακρίσεων, 
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καθότι η δράση μπορεί να σχεδιαστεί (και συνήθως σχεδιάζεται) από τις ΜΚΟ χωρίς 
προηγούμενη λεπτομερή νομική ανάλυση.  
 
Οι παρεχόμενες στην παρούσα ενότητα ασκήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν στο 
δικό σας εθνικό πλαίσιο.  
 
4.1.4 Περιεχόμενο 
 
ΑΣΚΗΣΗ: Ανταλλάξτε ιδέες για τα εξής ερωτήματα: 
 
α)  Τι συνιστά διάκριση; 

• Ποιοι είναι οι αυτουργοί της; 
• Ποια είναι τα θύματα της; 
• Σε ποιους τομείς λαμβάνει χώρα; 
• Για ποιους λόγους συντελείται; 

 
Αναφέρετε:  
• Τι καλύπτεται από την εγχώρια νομοθεσία κατά των διακρίσεων; 
• Τι καλύπτεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων; 

 
ΑΣΚΗΣΗ: Ανταλλάξτε ιδέες για τα εξής ερωτήματα: 
 
β)  Τι μπορούν να κάνουν οι ΜΚΟ για την καταπολέμηση των διακρίσεων; 

• να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση· 
• να παρακολουθούν τα φαινόμενα διακρίσεων/τις δημόσιες πολιτικές/τα 

προληπτικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης αυτών)· 
• να αναφέρουν φαινόμενα διακρίσεων· 
• να διεκδικούν την υιοθέτηση πολιτικών και την ψήφιση νόμων· 
• να στηρίζουν άτομα που έχουν υποστεί διακρίσεις (συμπεριλαμβανομένης 

της αντιδικίας)· 
• να διεξάγουν εκστρατείες με στόχο την αλλαγή· και 
• να δημιουργούν δίκτυα 

 
Αναφέρετε:  
• διευκρινίστε ποιες δράσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ποιον 

ευρύτερο τομέα δραστηριοτήτων 
 

γ)  Τι χρειάζονται οι ΜΚΟ για να εκπληρώσουν το ρόλο τους; 
• όραμα/αποστολή· 
• πληροφόρηση· 
• ανθρώπινο δυναμικό· 
• υλικούς πόρους· 
• μια στρατηγική δράσης· και 
• χρηματοδότηση 
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Αναφέρετε: 
• διευκρινίστε τα διάφορα στοιχεία αυτών των αναγκών (για παράδειγμα: η 

εξειδίκευση και η επαγγελματική εμπειρία μπορεί να εμπίπτουν στο 
ανθρώπινο δυναμικό) και 

• ζητήστε από τους συμμετέχοντες να ταξινομήσουν τις ανάγκες των ΜΚΟ 
με γνώμονα το στρατηγικό σχεδιασμό. 

δ)  Ποιες πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες στις ΜΚΟ για να εκπληρώσουν 
το ρόλο τους; Ποιες είναι οι πηγές αυτών των πληροφοριών;  

 
Είδος πληροφοριών Πηγή πληροφοριών 
Απογραφή πληθυσμού Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία 
Κοινωνιολογικές έρευνες Ερευνητικά ιδρύματα 
Άρθρα εφημερίδων Μέσα μαζικής ενημέρωσης 
Ακαδημαϊκά άρθρα Ακαδημαϊκά ιδρύματα 
Τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές 
αναφορές 

Τηλεόραση ή ραδιόφωνο 
 

Δηλώσεις πελατών σας Πελάτης 
Μαρτυρικές καταθέσεις Μάρτυρας 
Έγγραφα Πιθανός αυτουργός 
Στατιστικές Δημόσια διοίκηση/ιδρύματα 
Εκθέσεις 
πραγματογνωμοσύνης 

Διερευνητική/Εξεταστική Επιτροπή 

Μαγνητοσκοπήσεις ή 
ηχογραφήσεις 

Youtube, μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Φωτογραφίες  
Τεκμηριωμένες πολιτικές (Τοπική) κυβέρνηση 
Νομοθεσία Διαδίκτυο 
Αποτελέσματα εξέτασης 
καταστάσεων 

Εξεταστές 

Εκθέσεις οργανώσεων 
παρακολούθησης 

Ηνωμένα Έθνη, Συμβούλιο της Ευρώπης, 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, 
εγχώριες ή διεθνείς ΜΚΟ 

Απαντήσεις σε 
δημοσκοπήσεις ή 
ερωτηματολόγια 

 

 
ε)  Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση ή/και να συλλέξετε πληροφορίες 

 
Για πληροφορίες που έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί μπορείτε να ανατρέξετε στο 
διαδίκτυο, να ζητήσετε πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος βάσει της εγχώριας 
πρόσβασής σας σε νομοθετικές πληροφορίες/δημόσια στοιχεία ή/και να κάνετε τη 
δική σας διερεύνηση – π.χ. επισκεφθείτε το ίδρυμα ή την κοινότητα, τα μέλη της 
οποίας κατέχουν τις σχετικές πληροφορίες, και υποβάλλετε τα ερωτήματά σας. 
ΑΣΚΗΣΗ: Μοιραστείτε τιςεμπειρίες σας όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες 
ή συλλογή πληροφοριών. 



 

 

51 

Σεμινάρια ευαισθητοποίησης στους τομείς της μη διάκρισης και της ισότητας για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: η μελέτη περιπτώσεως προέρχεται από: 
Article XIX και Asociación por los Derechos Civiles, Access to information: An 
instrumental right for empowerment, σσ. 27-28, η οποία είναι διαθέσιμη στη 
διεύθυνση http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf.  
 
Ταϊλάνδη: δικαίωμα στην εκπαίδευση 
 
Το 1998, ένας γονέας που το παιδί του δεν έγινε δεκτό σε ένα ευυπόληπτο, κρατικά 
χρηματοδοτούμενο δημοτικό σχολείο, το Kasetsart Demonstration School, 
επικαλέστηκε το δικαίωμα πληροφόρησης όσον αφορά τη δημοσιοποίηση της 
απόρρητης διαδικασίας εισαγωγής μαθητών. Η διαδικασία εισαγωγής μαθητών στο 
σχολείο, το μαθητικό σώμα του οποίου αποτελείτο ως επί το πλείστον από dek sen, 
ή άλλως παιδιά εκλεκτών οικογενειών, περιλάμβανε εξετάσεις εισαγωγής. Η 
Επιτροπή Επίσημης Πληροφόρησης απεφάνθη ότι οι εξετάσεις εισαγωγής των 120 
μαθητών που έγιναν δεκτοί συνιστούσαν δημόσιες πληροφορίες. Μόλις αυτό 
κοινοποιήθηκε, αποκαλύφθηκε ότι 38 μαθητές που δεν είχαν περάσει στις εξετάσεις 
είχαν εισαχθεί, επειδή οι γονείς τους είχαν δωροδοκήσει το σχολείο. Στη συνέχεια, ο 
ενδιαφερόμενος γονέας κατέθεσε μήνυση και ένας κυβερνητικός, νομικός 
συμβουλευτικός φορέας, ο οποίος απεφάνθη υπέρ του γονέα, έκρινε ότι το άρθρο 
περί ισότητας του Συντάγματος της Ταϊλάνδης είχε παραβιαστεί. Ζήτησε επίσης από 
όλα τα κρατικά χρηματοδοτούμενα σχολεία να εγκαταλείψουν τις πολιτικές διαφθοράς 
και διακρίσεων. 
 
στ) Πώς να συνδυάσετε πληροφορίες με δράσεις – στήριξη μεμονωμένων θυμάτων 

 
Η ύπαρξη διακρίσεων μπορεί να διαπιστωθεί εντός και εκτός νομικών διαδικασιών. 
Σε αστικές ή εργατικές υποθέσεις, ο γενικός κανόνας είναι ότι κάθε διάδικος φέρει το 
βάρος της απόδειξης των γεγονότων που ισχυρίζεται και από τα οποία αποκομίζει 
ευνοϊκές νομικές συνέπειες. Σε γενικές γραμμές, μια καταγγελία περί ύπαρξης 
διακρίσεων σε αστικό δικαστήριο ή δικαστήριο εργατικών διαφορών πρέπει να 
αποδειχθεί ως πιθανότερη από τη μη ύπαρξη διάκρισης- έτσι ώστε τα εξακριβωμένα 
γεγονότα να οδηγούν ένα λογικό άνθρωπο να συμπεράνει ότι υπήρξε διάκριση.  Σε 
διοικητικές και ποινικές υποθέσεις είναι σύνηθες για τις αρχές να ερευνούν και να 
στοιχειοθετούν τα γεγονότα σε διάφορους βαθμούς βεβαιότητας. Οι φορείς 
προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης είτε ακολουθούν διοικητικές διαδικασίες 
είτε ερευνούν καταγγελίες, σύμφωνα με τους εσωτερικούς τους κανόνες.  
 
Συνήθη αποδεικτικά στοιχεία σε κάθε είδους διαδικασίες αποτελούν οι μαρτυρικές 
καταθέσεις, τα έγγραφα ή η κοινή γνώση. Σε όλες τις διαδικασίες, τα άτομα που 
εγείρουν τον ισχυρισμό περί ύπαρξης διακρίσεων οφείλουν να προσκομίσουν τα 
στοιχεία που διαθέτουν. Σε πολλές περιπτώσεις, το τεκμήριο για την ύπαρξη 
διακρίσεων στοιχειοθετείται από μαρτυρικές καταθέσεις και έγγραφα ή πληροφορίες 
που λαμβάνονται από τους αυτουργούς. 
 

http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf
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Οι οδηγίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων ορίζουν τα διάφορα είδη διάκρισης. 
Όποιο κι αν είναι το είδος της διάκρισης, κατά την έγερση μιας απαίτησης, τα θύματα 
οφείλουν να παρέχουν βασικές πληροφορίες.  
 
ΑΣΚΗΣΗ:Συλλέξτε βασικές πληροφορίες από την πιο κάτω ιστορία:  
 
Οι τοπικοί ηγέτες της φυλής των Ρομά επέστησαν την προσοχή σας στο γεγονός ότι 
τα παιδιά των Ρομά στην πόλη τους μπορούν να εγγραφούν μόνο στο σχολείο που 
βρίσκεται πλησιέστερα στον τοπικό καταυλισμό των αθίγγανων. Αναφέρουν επίσης 
ότι τα λίγα παιδιά των Ρομά, οι γονείς των οποίων προσπάθησαν να τα εγγράψουν 
σε άλλα σχολεία, παραπέμφθηκαν στο σχολείο που βρίσκεται δίπλα στον καταυλισμό. 
Το σχολείο αυτό ακολουθεί διδακτέα ύλη σχεδιασμένη για παιδιά με διανοητικές 
αναπηρίες. Οι ηγέτες της φυλής σάς ενημερώνουν ότι, κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσής τους στο σχολείο, δεν εξετάζονται όλα τα παιδιά ως προς τις 
πνευματικές τους ικανότητες. Το σχολείο ακολουθεί την ισχύουσα στη χώρα σας 
πολιτική εισαγωγής μαθητών. 
 

Ερωτήσεις Απαντήσεις 
1. Ποιος έκανε;  
2. Τι;  
3. Σε ποιον;  
4. Πότε;  
5. Πού;  
6. Πώς;  
7. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της αδικοπραγίας;   
8. Ποιος ευθύνεται για την αδικοπραγία;  
9. Ποιος είδε, άκουσε ή ήταν μάρτυρας της 
αδικοπραγίας;  

10. Υπάρχουν έγγραφα, στατιστικά στοιχεία ή 
εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που να 
αποδεικνύουν τον ισχυρισμό; 

 

11. Ποιος είναι ο λόγος που προβάλλει το 
θύμα: φυλή ή εθνική προέλευση, ηλικία, 
αναπηρία, σεξουαλικός προσανατολισμός, 
θρησκεία ή πεποιθήσεις; Πρόκειται για 
πραγματικό, εικαζόμενο, συνδυαστικό λόγο ή 
για πολλαπλούς λόγους διάκρισης; 

 

12. Ποιο είναι το πρόσωπο ή η ομάδα ελέγχου 
με το οποίο/την οποία είναι συγκρίσιμη η 
μεταχείριση που υπέστη το θύμα;  
Δεν απαιτείται ο προσδιορισμός ενός 
συγκρίσιμου προτύπου σε περιπτώσεις 
παρενόχλησης, θυματοποίησης, εντολής για 
πράξη διάκρισης ή αδυναμίας παροχής 
εύλογης προσαρμογής.  
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Σε ορισμένα κράτη μέλη, η ύπαρξη διακρίσεων 
μπορεί να εξακριβωθεί σε σχέση με ένα ιδανικό 
ελάχιστο πρότυπο μεταχείρισης, όπως για 
παράδειγμα απαιτούμενη συμπεριφορά σε 
ένδειξη σεβασμού της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. 
13. Εμπίπτει η υπόθεση στο πλαίσιο της 
(ευρωπαϊκής) νομοθεσίας κατά των 
διακρίσεων; 

 

 
ΑΣΚΗΣΗ: Τηρείτε αρχείο καταγγελιών; Αν ναι ποιο πρότυπο χρησιμοποιείτε; Το 
πρότυπο αυτό ίσως να σας φανεί  χρήσιμο στην παρακολούθηση των καταγγελιών, 
στην κατάρτηση εκθέσεων για τις δράσεις σας και στη διάχυση πληροφοριών προς 
άλλες  ΜΚΟ. 
 
Ποια δικαιώματα παραβιάστηκαν στην περίπτωση αυτή και γιατί πιστεύετε ότι 
πρόκειται για αδικοπραξία; Το πρόβλημα αυτό είναι μεμονωμένο ή συστημικό; Ποιες 
βασικές πληροφορίες λείπουν και ποιες περαιτέρω αποδείξεις χρειάζεστε; Πώς θα τις 
βρείτε;  
 
Αναγνωρίσουν ζητήματα στην υπόθεση που αφορούν μεμονωμένα παιδιά και γονείς 
Ρομά, καθώς και ζητήματα που φανερώνουν μια γενική πρακτική και οδηγούν σε 
δομικές διακρίσεις. Η οργάνωση σας ασχολείταιι με μεμονωμένες περιπτώσεις, 
δομικά προβλήματα ή και τα δύο. Αν ασχολείστε και με τα δύο, πώς εξισορροπείτε τις 
δραστηριότητές σας ανάμεσα στο ατομικό και στο γενικό επίπεδο; 
 
Υπάρχουν διάφορα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία μπορούν να εκτονώσουν την 
πίεση που νιώθουν τα θύματα διακρίσεων στο να αποδείξουν τον ισχυρισμό τους, 
όπως, μεταξύ άλλων, η χρήση στατιστικών στοιχείων, η εξέταση καταστάσεων, η 
χρήση αιτημάτων για τη λήψη δημόσιων δεδομένων/πληροφοριών, 
μαγνητοσκοπήσεις ή ηχογραφήσεις, εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από 
εγκληματολόγους και η εξαγωγή συμπερασμάτων από έμμεσα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
4.1.5 Τι είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός; 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 
Στρατηγικός σχεδιασμός είναι η διαδικασία καθορισμού της κατεύθυνσης και της 
λήψης αποφάσεων ενός οργανισμού σχετικά με την κατανομή του ανθρώπινου 
δυναμικού και οικονομικών του πόρων για την επιδίωξη αυτής της στρατηγικής. Στο 
στρατηγικό σχεδιασμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες στρατηγικές, όπως 
ανάλυση SWOT (Πλεονεκτήματα (Strengths), Αδυναμίες (Weaknesses), Ευκαιρίες 
(Opportunities) και Απειλές (Threats)], ανάλυση PEST [Πολιτικό περιβάλλον 
(Political), Οικονομικό περιβάλλον (Economic), Κοινωνικό περιβάλλον (Social) και 
Τεχνολογικό περιβάλλον (Technological)], ανάλυση STEER [Κοινωνικοπολιτισμικοί 
παράγοντες (Socio-cultural), Τεχνολογικοί παράγοντες (Technological), Οικονομικοί 
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παράγοντες (Economic), Οικολογικοί παράγοντες (Ecological) και Ρυθμιστικοί 
παράγοντες (Regulatory)] και EPISTEL [Περιβαλλοντικά ζητήματα (Environment), 
Πολιτικά ζητήματα (Political), ζητήματα Πληροφορικής (Informatics), Κοινωνικά 
ζητήματα (Social), Τεχνολογικά ζητήματα (Technological), Οικονομικά ζητήματα 
(Economic) και Νομικά ζητήματα (Legal)), μεταξύ άλλων. Κάθε στρατηγικός 
σχεδιασμός ασχολείται τουλάχιστον με ένα από τα τρία βασικά ερωτήματα: 
 
α)  Τι κάνουμε; 
β) Για ποιον το κάνουμε; 
γ) Πώς διαπρέπουμε; 

 
Σε πολλούς οργανισμούς ο στρατηγικός σχεδιασμός θεωρείται ως μια διαδικασία 
προσδιορισμού της πορείας του οργανισμού για το επόμενο έτος ή – συνήθως – τα 
επόμενα τρία έως πέντε έτη (μακροπρόθεσμος), αν και κάποιοι επεκτείνουν το όραμά 
τους σε ορίζοντα 20ετίας. Για να προσδιορίσει προς τα πού οδεύει, ο οργανισμός 
χρειάζεται να γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται και στη συνέχεια πού θέλει να πάει και 
πώς θα φτάσει εκεί. Το έγγραφο που προκύπτει ονομάζεται «Στρατηγικό σχέδιο». 
Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις για το στρατηγικό σχεδιασμό, συνήθως όμως 
χρησιμοποιείται μια διαδικασία τριών βημάτων: 
 
• Κατάσταση – αξιολογήστε την τρέχουσα κατάσταση και το πώς αυτή προέκυψε· 
• Στόχος – καθορίστε στόχους ή/και επιδιωκόμενους σκοπούς (ενίοτε αναφέρεται 

και ως ιδανική κατάσταση)· και 
• Πορεία/Πρόταση – χαρτογραφήστε μια πιθανή διαδρομή προς την επίτευξη των 

στόχων/επιδιωκόμενων σκοπών. 
 

Υπάρχει και μια εναλλακτική που ονομάζεται Δείτε – Σκεφτείτε – Σχεδιάστε (See-
Think-Draw) 
 
• Δείτε – ποια είναι η σημερινή κατάσταση; 
• Σκεφτείτε – καθορίστε στόχους/επιδιωκόμενους σκοπούς 
• Σχεδιάστε – χαρτογραφήστε μια διαδρομή προς την επίτευξη των 

στόχων/επιδιωκόμενων σκοπών 
 

Η ανάλυση SWOT αποτελεί την πιο χρήσιμη προσέγγιση στο στρατηγικό σχεδιασμό. 
Ο κύριος στόχος του εργαλείου αυτού είναι να αναλύσει τους ενδογενείς 
στρατηγικούς παράγοντες, τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες που αποδίδονται 
στον οργανισμό καθώς και τους εξωγενείς παράγοντες πέραν του ελέγχου του 
οργανισμού, όπως είναι οι ευκαιρίες και οι απειλές.  
 
Ένας από τους βασικούς σκοπούς κατά την κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου 
είναι η ανάπτυξή του κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι εύκολα μετατρέψιμο σε σχέδια 
δράσης. Τα περισσότερα στρατηγικά σχέδια ασχολούνται με πρωτοβουλίες υψηλού 
επιπέδου και θεμελιώδεις στόχους, χωρίς όμως αυτά να μεταφράζονται σε 
καθημερινό έργο και καθήκοντα που απαιτούνται για την επίτευξη του σχεδίου. 
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Συγκεκριμένες, χρονικά προσδιορισμένες δηλώσεις περί επιδιωκόμενων μελλοντικών 
αποτελεσμάτων και γενικές και συνεχείς δηλώσεις περί επιδιωκόμενων μελλοντικών 
αποτελεσμάτων αναφέρονται είτε ως στόχοι είτε ως επιδιώξεις. Είθισται οι άνθρωποι 
να έχουν ταυτόχρονα πολλούς στόχους. Καλό είναι να διασφαλίζεται ότι οι στόχοι 
συνδυάζονται καλά μεταξύ τους. Ο στόχος Α φαίνεται συμβατός με το στόχο Β; 
Συνδυάζονται μαζί ώστε να δημιουργήσουν μια ενοποιημένη στρατηγική;  
 
Η μία προσέγγιση συνιστά την ύπαρξη βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων στόχων. Σε αυτό το μοντέλο, η επίτευξη των βραχυπρόθεσμων 
στόχων αναμένεται να είναι αρκετά εύκολη: η πραγμάτωσή τους απέχει μόλις 
ελάχιστα. Στο άλλο άκρο, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μοιάζουν πολύ δύσκολοι, 
σχεδόν ανέφικτοι. Η χρήση ενός στόχου ως σκαλοπάτι για τον επόμενο προϋποθέτει 
τον προσδιορισμό αλληλουχίας στόχων. Ένα άτομο ή μια ομάδα ξεκινά 
επιτυγχάνοντας τους εύκολους, βραχυπρόθεσμους στόχους, στη συνέχεια προχωρά 
στους μεσοπρόθεσμους και ακολούθως στους μακροπρόθεσμους στόχους. Ο 
προσδιορισμός αλληλουχίας στόχων μπορεί να δημιουργήσει μια «κλίμακα στόχων». 
Στο περιβάλλον ενός οργανισμού, ο οργανισμός μπορεί να συντονίζει στόχους έτσι 
ώστε να μην υπάρχει μεταξύ τους σύγκρουση. Οι στόχοι ενός τμήματος του 
οργανισμού θα πρέπει να εναρμονίζονται με εκείνους άλλων τμημάτων του 
οργανισμού. 
 
Τα στοιχεία ενός βασικού στρατηγικού κύκλου μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
γενικές, μακροπρόθεσμες στρατηγικές, καθώς και σε βραχυπρόθεσμες στρατηγικές 
δράσεις.  
 
ΑΣΚΗΣΗ: Με βάση το παρακάτω σχήμα (σ. 57), παρουσιάστε τη διαδικασία 
στρατηγικού σχεδιασμού, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα εκπαίδευσης των Ρομά. 
Παρόλο που αυτή η ενότητα εστιάζει στη νομική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαστικών αγώνων, οι συμμετέχοντες μπορεί να επιθυμούν να επιλέξουν 
κάποια μη νομική στρατηγική. Λάβετε υπ’ όψιν σας ότι μία ΜΚΟ μπορεί να κινεί έναν 
ολόκληρο μηχανισμό στρατηγικού σχεδιασμού, προχωρώντας από τις νομικές 
υπηρεσίες στην αύξηση της ευαισθητοποίησης κ.λπ. ή αντιστρόφως. 
 
Υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες τις διαφορές ανάμεσα στις υπηρεσίες νομικής 
υποστήριξης και τη στρατηγική αντιδικία. Ρωτήστε τους αν υπάρχουν άλλες 
ΜΚΟ/φορείς ισότητας που μπορούν να τους βοηθήσουν στην επίλυση της υπόθεσης. 
Δείτε κάποιες ερωτήσεις που μπορούν να κατευθύνουν τη συζήτηση: 
 
• Με τι ασχολείται η ΜΚΟ σας; 
• Τι είδους υποστήριξη έχει η ΜΚΟ σας: οικονομική, προσωπική, άλλη; 
• Τι θέλει το θύμα; 
• Συνάδει με τους στόχους της ΜΚΟ σας; 
• Πόσο μακριά προτίθεται να φτάσει η ΜΚΟ σας; 
• Ποιος διαδραματίζει ρόλο στην επίλυση αυτής της υπόθεσης και σε τι βαθμό; 
• Τι θα πρέπει να κάνουν τρίτα μέρη; 
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Στρατηγική αντιδικία έναντι νομικών υπηρεσιών 
 
Η στρατηγική αντιδικία, ενίοτε αναφερόμενη και ως αντιδικία αντίκτυπου (αντιδικία 
που έχει μεγάλο αντίκτυπο και ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές σε νόμους, πολιτικές, 
πρακτικές και συμπεριφορές), αφορά την επιλογή και παραπομπή μιας υπόθεσης 
ενώπιον του δικαστηρίου με στόχο τη δημιουργία ευρύτερων αλλαγών στην κοινωνία. 
Τα πρόσωπα που εγείρουν στρατηγική αντιδικία επιθυμούν να κάνουν χρήση του 
νόμου, προκειμένου να αφήσουν ένα ανεξίτηλο στίγμα και όχι απλώς και μόνο για να 
κερδίσουν την προκειμένη υπόθεση.  Αυτό σημαίνει ότι οι υποθέσεις στρατηγικής 
αντιδικίας αφορούν τόσο τις επιπτώσεις που θα έχουν για τον ευρύτερο πληθυσμό 
και τις κυβερνήσεις όσο και την τελική έκβαση των ίδιων των υποθέσεων. 
 
Στρατηγική αντιδικία έναντι νομικών υπηρεσιών. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να 
επισημάνουμε ότι η στρατηγική αντιδικία διαφέρει κατά πολύ από πολλές άλλες 
παραδοσιακές ιδέες των νομικών υπηρεσιών. Οι παραδοσιακοί οργανισμοί παροχής 
νομικών υπηρεσιών προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε μεμονωμένους πελάτες 
και εργάζονται επιμελώς για να εκπροσωπήσουν και να συμβουλέψουν αυτούς τους 
πελάτες σε όποια υπόθεση τους ζητηθεί. Επειδή όμως οι παραδοσιακές νομικές 
υπηρεσίες είναι εστιασμένες στον πελάτη και περιορίζονται από τους πόρους του 
παρόχου οργανισμού, συχνά δεν υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης των υποθέσεων με 
γνώμονα την ευρύτερη εικόνα. Η στρατηγική αντιδικία, από την άλλη, εστιάζει στην 
αλλαγή πολιτικών και σε ευρύτερα πρότυπα συμπεριφοράς. Εξαιτίας αυτού, η 
στρατηγική αντιδικία δεν είναι σχεδιασμένη να παρέχει τις βέλτιστες υπηρεσίες στο 
μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων όπως στην περίπτωση των παραδοσιακών 
νομικών υπηρεσιών. 
 
Συνηγορία. Με την κατάθεση αγωγών, οι υπέρμαχοι της κοινωνικής δικαιοσύνης 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικαστήρια για να επιφέρουν νομική και κοινωνική 
αλλαγή. Αυτό αποτελεί συνήθως μέρος μιας γενικής εκστρατείας συνηγορίας, 
σχεδιασμένης να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα ή να 
προωθήσει τα δικαιώματα μιας ομάδας που τυγχάνει μειονεκτικής μεταχείρισης. 
Επιδίωξη πολλών ομάδων ή ατόμων που ξεκινούν στρατηγική αντιδικία είναι να 
πείσουν και άλλους να μετάσχουν στον αγώνα τους ή να επηρεάσουν την κυβέρνηση 
προς την αλλαγή νομοθεσίας.  
 
Αποτελέσματα. Όταν χρησιμοποιείται επιτυχώς, η στρατηγική αντιδικία μπορεί να 
αποφέρει ριζοσπαστικά αποτελέσματα. Μπορεί να ωθήσει μια κυβέρνηση να 
αναλάβει δράση, προκειμένου να παρέχει βασική μέριμνα για τους πολίτες της, να 
εγγυηθεί ίσα δικαιώματα για τις μειονότητες ή να σταματήσει μια περιβαλλοντικά 
ζημιογόνο δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν καθορισμένα όρια στο τι μπορεί να επιτύχει 
μια στρατηγική αντιδικία.19 
 

                                                 
19  Geary P, (2009) Children’s rights:A guide to strategic litigation, Child Rights Information 

Network:London. 
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Στο τελικό στάδιο της αναφοράς, παρουσιάστε συσχετισμούς ανάμεσα στο 
υπόδειγμα των ερωτήσεων, στο στρατηγικό τροχό, στα είδη δράσεων που μπορούν 
να αναλάβουν οι συμμετέχοντες και στις πληροφορίες που χρειάζονται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Μέσα μαζικής ενημέρωσης 
 
«Η επικοινωνία δουλεύει μόνο για όσους δουλεύουν για να την πετύχουν». 
John Powell 
 
Στόχος αυτής της ενότητας είναι η κατανόηση του ρόλου των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης ως εργαλείου κοινωνικής αλλαγής στην αύξηση της ευαισθητοποίησης 
στον τομέα της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων και η αξιολόξιση 
των προκλήσεων της εξωτερικής επικοινωνίας για τις ΜΚΟ στη μάχη για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής.  
 
4.2.1 Ορισμός 
 
Για τους σκοπούς του παρόντος εγχειριδίου κατάρτισης, ως επικοινωνία με τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης νοείται η διαδικασία με την οποία μια ΜΚΟ που 
δραστηριοποιείται στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων παρουσιάζει 
πληροφορίες για να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να απευθυνθεί στους 
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υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με την 
καταπολέμηση των διακρίσεων.  Στο πλαίσιο αυτό, η ΜΚΟ λειτουργεί ως αποστολέας, 
η κοινή γνώμη και οι διάφορες ομάδες-στόχοι ως αποδέκτες και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης ως ζωτικής σημασίας εταίροι στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τη 
σημασία της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων. 
 
4.2.2 Πεδίο εφαρμογής 
 
Η παρούσα ενότητα ασχολείται με τη διατύπωση ενός μηνύματος δημόσιου 
ενδιαφέροντος και τη συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην περίπτωση 
μιας ΜΚΟ που εκπροσωπεί ευπαθείς ομάδες ή δραστηριοποιείται στον τομέα 
αύξησης της ευαισθητοποίησης για την ισότητα και την καταπολέμηση των 
διακρίσεων.  
 
4.2.3 Περιεχόμενο 
 
1. Γιατί επικοινωνούν οι ΜΚΟ; Ποιος ενημερώνει για λογαριασμό των ΜΚΟ; Τι 

σημαίνει ενημέρωση, όταν εκπροσωπείς μια ευπαθή ομάδα; 
 
H επικοινωνία των ΜΚΟ, και ιδίως η ενημέρωση από τις ΜΚΟ που μάχονται για την 
ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων, είναι ένα πολύ ευαίσθητο και 
περίπλοκο ζήτημα. Πολλές από τις ΜΚΟ που εργάζονται με ευπαθείς ομάδες είναι 
επιφυλακτικές ως προς τη δημοσιότητα, καθότι μέλημά τους είναι να προστατεύσουν 
τα άτομα που ωφελούνται από τη δράση τους. Μπορεί επίσης να φοβούνται την 
πιθανότητα έντονων ή επιθετικών αντιδράσεων, αν κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα 
παρουσιαστεί δημοσίως προτού το κοινό ενημερωθεί και βρεθεί ο κατάλληλος 
τρόπος μετάδοσης του μηνύματος, ώστε να αποδομηθούν παγιωμένες 
προκαταλήψεις και στερεότυπα.  
 
Η καλή, αποτελεσματική επικοινωνία διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο σε όλες τις 
πτυχές του έργου των ΜΚΟ – είναι ουσιώδης στο στρατηγικό σχεδιασμό και παίζει 
αποφασιστικό ρόλο στην παρακολούθηση, στη συμμετοχή των ίδιων των 
υποστηρικτών της οργάνωσης αλλά και των εταίρων, στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης και στη διενέργεια δράσεων συνηγορίας. Κάθε φορέας 
παρουσιάζει μια «αξιοπιστία απέναντι τα ΜΜΕ», η οποία αποτελεί μέρος του 
θεσμικού χαρτοφυλακίου της. Η ενίσχυση αυτής της αξιοπιστίας και η ορατότητά της 
στο ευρύ κοινό, καθώς και η προσεκτική διαχείρισή της, θα πρέπει να αποτελεί 
συνεχές μέλημα για τις ΜΚΟ. 
 
Η αποτελεσματική επικοινωνία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορεί να 
αποδειχθεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία στην αντιμετώπιση των διακρίσεων – 
ενημερώνοντας την κοινή γνώμη και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση για την αξία 
της διαφορετικότητας και της ισότητας. Ωστόσο, ακόμα και σε χώρες όπου τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης είναι ήδη ευαισθητοποιημένα και πρόθυμα να παρέχουν 
στήριξη, η συνεργασία με τα ΜΜΕ απαιτεί μια προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική 
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που να συνδυάζεται με το στρατηγικό σχεδιασμό της ΜΚΟ, την αποτελεσματική 
μετάδοση μηνυμάτων αλλά και επαρκείς πόρους σε μόνιμη βάση. 
Και ενώ οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες είναι απολύτως επιβεβλημένες και η 
ύπαρξη μιας επικοινωνιακής στρατηγικής συνιστάται ανεπιφύλακτα, αξίζει να 
αναλογιστεί κανείς σε τι διαφέρει η επικοινωνία των ΜΚΟ που μάχονται για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων. Αυτή η ιδιαιτερότητα πυροδοτείται από το πρόσωπο 
που επικοινωνεί, από το μήνυμα που διαβιβάζεται και από τον αποδέκτη του 
μηνύματος. 
 
α.  Ποιος ενημερώνει; 
 
Συνιστάται οι ΜΚΟ που ασχολούνται με την καταπολέμηση των διακρίσεων να έχουν 
ένα ή δύο πρόσωπα που να έχουν μόνιμα καθήκοντα επικοινωνίας για τη ΜΚΟ. 
Ωστόσο, είναι σημαντικό οι εκπρόσωποι τύπου να έχουν πλήρη επίγνωση της 
διαφοροποίησης ανάμεσα στην εκ μέρους τους επικοινωνία και στην επικοινωνία εκ 
μέρους της ΜΚΟ.  
 
Η υπερβολική εστίαση σε ένα πρόσωπο και το μονοπώλιο ενός ηγέτη μπορεί να 
οδηγήσει στη δυσανασχέτηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και του κοινού προς 
το συγκεκριμένο ομιλητή. Η κατάσταση αυτή μπορεί να αποφευχθεί προετοιμάζοντας 
πολλούς ομιλητές εκ των προτέρων και συστήνοντάς τους σταδιακά στα μέσα 
ενημέρωσης έτσι, ώστε να διαφοροποιηθεί και να εμπλουτιστεί η εικόνα της ΜΚΟ. 
Αυτό είναι επίσης σημαντικό για να καταρριφθεί το αρκετά σύνηθες αρνητικό 
στερεότυπο για τις ΜΚΟ που εκλαμβάνονται ως φορείς που κινούνται μόνο από ένα 
άτομο.  
 
Είναι μια στρατηγική που αποδεικνύεται επίσης χρήσιμη σε περίπτωση σημαντικών 
εκδηλώσεων, όταν πολλαπλοί φορείς ενημέρωσης απαιτούν την ταυτόχρονη 
παρουσία των εκπροσώπων των ΜΚΟ και μπορεί να καλυφθεί μεγαλύτερο έδαφος 
με την καλή εκπροσώπηση. Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να προστεθεί και 
μια νότα ανησυχίας: ακόμα κι αν υπάρχουν πολλοί εκπρόσωποι τύπου, είναι άκρως 
σημαντικό το μήνυμα να παρουσιαστεί με συνέπεια και σαφήνεια, χρησιμοποιώντας 
μια κοινή λίστα με βασικά σημεία ομιλίας, τα οποία έχουν συμφωνηθεί εσωτερικά. 
 
Στην περίπτωση συγκεκριμένων ζητημάτων που προσελκύουν την προσοχή πολλών 
μέσων ενημέρωσης για τις ΜΚΟ που μάχονται για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων (συνεντεύξεις τύπου για τη δημοσιοποίηση σημαντικών εκθέσεων, 
φεστιβάλ, διαδηλώσεις, παρελάσεις ομοφυλόφιλων κ.λπ.) συνιστάται να υπάρχει 
διαθέσιμη μια λίστα με τους πιθανούς ομιλητές, η οποία και θα δίδεται στα μέσα 
ενημέρωσης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, δίνεται στο ευρύ κοινό η ευκαιρία να ακούσουν 
διάφορους ειδικούς να υποστηρίζουν την άποψή σας, να μοιράζονται υποθέσεις 
θυμάτων και να προσδίδουν ένα ανθρώπινο πρόσωπο σε ό,τι μπορεί να εκληφθεί ως 
νομικίστικο θέμα. Παρόλα αυτά, προτού υποδείξετε οποιονδήποτε ομιλητή στα μέσα 
ενημέρωσης, είναι σημαντικό να έχετε κάνει προπαρασκευαστικές συζητήσεις μαζί 
τους και να έχετε διασφαλίσει ότι συμφωνούν να μιλήσουν για λογαριασμό σας ή να 
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μοιραστούν της επαγγελματική τους άποψη (και βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως 
τη στάση τους). 
 
Ένα άλλο μέλημα που πρέπει να εξετάσετε για να προσδιορίσετε με προσοχή το 
πρόσωπο επικοινωνίας είναι να κάνετε διαχωρισμό ανάμεσα στη ΜΚΟ και την 
ευπαθή ομάδα, δηλ. την κοινότητα που αυτή εκπροσωπεί. Παρόλο που στη 
δημοκρατία κάθε γνώμη θα έπρεπε να μετρά και οι ΜΚΟ που εργάζονται με ευπαθείς 
ομάδες είναι στην πλέον κατάλληλη θέση να εκφράσουν συλλογικά συμφέροντα, είναι 
σημαντικό να αποφύγετε την παραπλάνηση της κοινής γνώμης παρουσιάζοντας την 
ΜΚΟ ως «τη φωνή ολόκληρης της κοινότητας». Είναι αρκετά εύκολο να βρείτε φωνές 
που διαφωνούν με το μήνυμά σας από την ομάδα που φέρεστε να εκπροσωπείτε και, 
εκτός του ότι χρειάζεται πολύς χρόνος και πόροι για να αντικρούσετε τις ενστάσεις και 
να αποδείξετε ότι πρόκειται για μια διαφωνούσα μειοψηφία, το μήνυμα αυτό θα 
μπορούσε να ζημιώσει σοβαρότατα την αξιοπιστία της ΜΚΟ. Δηλώστε τις απόψεις 
σας ως γνήσιες απόψεις της ΜΚΟ σας που βασίζονται στην ειδίκευση και την 
εμπειρία σας και στο έργο που έχετε διατελέσει με ευπαθείς ομάδες. 
 
β.  Ποιο είναι το μήνυμα που επικοινωνείτε; 

 
Μια ΜΚΟ θα πρέπει να συντάξει ένα μήνυμα εξηγώντας τους σκοπούς και τους 
στόχους της με γλώσσα απλή. Το μήνυμα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στο 
στοχευμένο κοινό και όχι σχεδιασμένο για να ταιριάζει σε άπαντες. Η άσκηση αυτή θα 
πρέπει να αναπαραχθεί όχι μόνο για να καθοριστεί ο θεσμικός σκοπός σε διάφορα 
στοχευμένα ακροατήρια (υποστηρικτές της ίδιας της ΜΚΟ, υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής, σύμμαχοι, κοινή γνώμη), αλλά να μπορεί επίσης να προσαρμοστεί για 
κάθε σημαντική δραστηριότητα/πρόγραμμα που διεξάγεται.  
 
Κανόνας KISS για τη διατύπωση του μηνύματος: Κράτα το Σύντομο και Απλό (Keep 
It Short and Simple), αλλά προσοχή στη συνήθη παγίδα: «απλό» δεν σημαίνει 
«υπεραπλουστευμένο»! 
Μια καλή τεχνική που συνιστάται συνήθως για τη διατύπωση ενός μηνύματος είναι η 
χρήση της άσκησης «Τρίγωνο μηνύματος», με την οποία απαντάτε σε ορισμένα 
βασικά ερωτήματα, όπως: Τι θέλετε να μάθουν οι άνθρωποι για το έργο σας; Τι 
προσδιορίζετε ως προβλήματα/αίτια/πιθανές λύσεις; Τι προασπίζεστε; Γιατί θα 
πρέπει οι άλλοι να ενδιαφερθούν και τι πρέπει κάνουν γι’ αυτό; 
 
Κατά την αξιολόγηση ενός μηνύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τεστ των 4C: 
για να είναι αποτελεσματικό ένα μήνυμα θα πρέπει να έχει τα εξής στοιχεία: 
Κατανόηση, Συνάρτηση, Αξιοπιστία και Μεταδοτικότητα (Comprehension, 
Connection, Credibility και Contagiousness). 
 
γ.  Ποιος είναι ο αποδέκτης του επικοινωνιακού μηνύματος από τις ΜΚΟ που 

μάχονται κατά των διακρίσεων; 
 
Η ενημέρωση που πραγματοποιείται με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης 
στους τομείς της ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων δεν απευθύνεται 



 

 

61 

Σεμινάρια ευαισθητοποίησης στους τομείς της μη διάκρισης και της ισότητας για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

στα μέσα ενημέρωσης ως τον τελικό αποδέκτη. Τα μέσα ενημέρωσης είναι ένα 
εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενημερώσει την κοινή γνώμη, να 
κινητοποιήσει τους υποστηρικτές της ίδιας της ΜΚΟ, να ενημερώσει τα πιθανά 
θύματα και τις αρχές, να παρατάξει στρατηγικούς συμμάχους και να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση.Αξίζει να αναζητήσετε πιθανούς συμμάχους στα μέσα ενημέρωσης, 
οι οποίοι ενδεχομένως να στηρίξουν τις προσπάθειές σας: φορείς ενημέρωσης που 
υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τη διαφορετικότητα, επαγγελματικές 
ενώσεις δημοσιογράφων, μέσα ενημέρωσης εθνικών μειονοτήτων και ανεξάρτητους 
δημοσιογράφους. 
 
Για κάθε δραστηριότητα που εκτελείται ως μέρος της επικοινωνιακής σας 
στρατηγικής, προσδιορίστε ποια είναι η ομάδα-στόχος για την επικοινωνία σας και 
πώς θα προσαρμόσετε το μήνυμα ανάλογα με την ομάδα-στόχο. Ανάλογα με τις 
επιδιώξεις σας και τα στοχευόμενα ακροατήρια, αξίζει να εξοικειωθείτε με τους 
σχετικούς φορείς ενημέρωσης και να γνωρίζετε τις προσεγγίσεις τους, τις δράσεις και 
τις προτεραιότητές τους και το συγκεκριμένο κοινό τους. Εξετάστε το ενδεχόμενο 
δημιουργίας μιας βάσης δεδομένων με τα στοιχεία επικοινωνίας των διαφόρων 
φορέων ενημέρωσης, παραγωγών, εκδοτών και δημοσιογράφων, οργανωμένης ανά 
κατηγορίες (πολιτικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, ειδησεογραφικού, αστικού 
ενδιαφέροντος κ.λπ.). Εφόσον την ενημερώνεε διαρκώς, αυτή η βάση δεδομένων θα 
σας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου να σκιαγραφήσετε τα σχετικά μέσα 
ενημέρωσης για κάθε μήνυμα που θέλετε να διαβιβάσετε. 
 
2. Πότε οι ΜΚΟ (δεν) ενημερώνουν; 
 
Θα πρέπει να βρεθεί μια λεπτή ισορροπία όσον αφορά την προσεκτική χρήση της 
«αξιοπιστίας απέναντι στα μέσα ενημέρωσης» μιας ΜΚΟ. Παρόλο που η μη 
επικοινωνία εκ μέρους σας μπορεί να υποδηλώνει ότι δεν υπάρχετε (η δράση σας 
δεν είναι άξια αναφοράς), υπάρχει επίσης ο κίνδυνος της υπερβολικής έκθεσης που 
θα μπορούσε να ζημιώσει την αξιοπιστία σας στα μέσα ενημέρωσης ή να οδηγήσει 
σε σκανδαλοθηρία και κιτρινισμό του Τύπου σε ένα από τα ευαίσθητα ζητήματα που 
απασχολούν τη ΜΚΟ σας ή έναν εταίρο με τον οποίο συνεργάζεται η ΜΚΟ.  
 
Ιδιαίτερα στην περίπτωση ΜΚΟ που εργάζονται με ευπαθείς ομάδες, υπάρχει πάντα 
η ανησυχία μην τυχόν τα σκανδαλοθηρικά μέσα εκμεταλλευτούν την υπόθεσή σας για 
τους δικούς τους σκοπούς.  
 
Για το λόγο αυτό, είναι άκρως σημαντικό να καθορίσετε τη στρατηγική που θα 
ακολουθήσετε με τα μέσα ενημέρωσης ή, ελλείψει ενός τέτοιου εγγράφου, να 
καθορίσετε εσωτερικά τι συνιστά για εσάς θέμα δημόσιου ενδιαφέροντος και τι είδους 
πληροφορίες δεν πρόκειται να διαδώσετε. Θα πρέπει να καθορίσετε εσωτερικές 
κατευθυντήριες γραμμές, ανταλλάσοντας ιδέες με συναδέλφους και εταίρους, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών από φιλικά προσκείμενα μέσα ενημέρωσης, για 
ζητήματα όπως: τήρηση εμπιστευτικότητας, διασφάλιση ορατότητας προστατεύοντας 
παράλληλα την ιδιωτική ζωή των ευάλωτων ατόμων, αντίδραση σε κρίσεις 
(συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου η παρουσία των μέσων ενημέρωσης θα 
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πρέπει να απορρίπτεται ή να αποφεύγεται) και διαχωρισμός μεταξύ πληροφοριών 
δημόσιου ενδιαφέροντος και πληροφοριών που είναι ενδιαφέρουσες για το ευρύ 
κοινό, αλλά οι οποίες δεν συμβάλλουν στο σκοπό που υποστηρίζετε ή μπορεί ακόμα 
και να αποβούν ζημιογόνες. Η διαφάνεια αποτελεί σημαντική αρχή του έργου των 
ΜΚΟ. Παρόλα αυτά, ιδίως όταν εργάζεστε με τα μέσα ενημέρωσης σε ευαίσθητα 
ζητήματα που αφορούν ευπαθείς ομάδες, ενδεχομένως να απαιτείται ελεγχόμενη 
διαφάνεια.  
 
Για να αποφασίσετε αν θα έπρεπε να δώσετε πληροφορίες στους δημοσιογράφους, 
θα πρέπει πρώτα να απαντήσετε θετικά στα εξής ερωτήματα: 
 
• Είναι νέες; 
• Είναι σημαντικές για το κοινό; 
• Το κοινό θα ενδιαφερόταν για αυτές τις πληροφορίες; 

 
3. Εργαλεία επικοινωνίας: Επάνω από τη γραμμή (Above the Line - ATL) και Κάτω 

από τη γραμμή (Below the Line - BTL) 
 
Υπάρχουν διάφορα εργαλεία επικοινωνίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την 
προώθηση του έργου σας. Στις επικοινωνιακές θεωρίες, τα εργαλεία αυτά 
κατατάσσονται συνήθως σε δύο κατηγορίες: ATL (επάνω από τη γραμμή) και BTL 
(κάτω από τη γραμμή). 
 
Τα εργαλεία ATL αποτελούν στρατηγικές προώθησης για τη μετάδοση μηνυμάτων 
μέσω παραδοσιακών μορφών μέσων ενημέρωσης, όπως είναι η τηλεόραση, το 
ραδιόφωνο, τα έντυπα, το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων ιστοσελίδων 
εκστρατείας για κάποιο σκοπό, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπαίθριων 
διαφημίσεων, διαφημιστικών πλαισίων στο Διαδίκτυο, ιστολόγιων, viral campaign 
(εκστρατεία επικοινωνίας που χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που παρέχει το Διαδίκτυο 
να επιτυγχάνει ταχεία διάδοση μηνυμάτων. Το κοινό ενθαρρύνεται να προωθήσει ένα 
συγκεκριμένο μήνυμα σε φίλους, συνεργάτες κ.λπ.). Κατά την επιλογή ενός 
συγκεκριμένου εργαλείου υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν 
υπ’ όψιν: Ποιο είναι το μήνυμα? Τι είναι το στοχευμένο κοινό; Ποιο είναι το 
συγκεκριμένο προφίλ του κοινού αυτού; Είναι επαρκές το μήνυμα για το κοινό αυτό; 
Ποιοι είναι οι εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να διευκολύνουν ή να εμποδίσουν τη 
μετάδοση του μηνύματος αν χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο εργαλείο; 
 
Τα επικοινωνιακά εργαλεία BTL αποτελούν στρατηγικές προώθησης που μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν για κοινωνική αλλαγή – είναι άμεσα και στοχευμένα και, 
παρόλο που συνήθως χρησιμοποιούνται για την προώθηση εμπορικών σημάτων, 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για δημόσιους σκοπούς: εκστρατείες από 
πόρτα σε πόρτα, σημεία πληροφόρησης, εκδηλώσεις, συναυλίες, εκθέσεις κ.λπ. Οι 
ΜΚΟ χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας για 
την προώθηση των μηνυμάτων τους, όπως happening, συγκεντρώσεις–αστραπή, 
καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε χώρους και συναυλίες. Αυτά προσελκύουν μεγάλη 
προσοχή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είναι επίσης ελκυστικά λόγω του 



 

 

63 

Σεμινάρια ευαισθητοποίησης στους τομείς της μη διάκρισης και της ισότητας για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

χαμηλού τους κόστους, της δυνατότητας συμμετοχής εθελοντών και υποστηρικτών 
και του αντίκτυπου στα μέσα ενημέρωσης. 
 
Happening είναι μια παράσταση, εκδήλωση ή κατάσταση που στόχο έχει να εκληφθεί 
ως τέχνη, συνήθως παραστατική τέχνη. Τα happening λαμβάνουν χώρα οπουδήποτε 
(από υπόγεια και γκαρσονιέρες μέχρι και σοκάκια ή δημόσιες πλατείες). Συχνά 
συνδυάζουν πολλές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης με μη γραμμική αφήγηση και 
προϋποθέτουν την ενεργή συμμετοχή του κοινού. Τα βασικά στοιχεία ενός happening 
είναι προσχεδιασμένα, αλλά ενίοτε οι καλλιτέχνες αφήνουν χώρο για αυτοσχεδιασμό. 
Οι αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στο κοινό και το καλλιτεχνικό έργο αποτελούν το κοινό 
μέρος της καλλιτεχνικής διαδικασίας. Τα happening μπορεί να έχουν κάποιο 
κοινωνικό μήνυμα και καλούν το κοινό να διερευνήσει και να αμφισβητήσει τα 
στερεότυπά του.  
 
Η τέχνη της εγκατάστασης περιγράφει μια καλλιτεχνική έκφραση παρεμβαίνοντας σε 
συγκεκριμένους χώρους με τρισδιάστατα έργα, σχεδιασμένα να μεταμορφώνουν την 
αντίληψη που έχει ο θεατής για κάποιο χώρο. Μπορεί να είναι προσωρινά ή μόνιμα 
και να έχουν ένα μήνυμα για την κοινότητα. Η τέχνη της εγκατάστασης μπορεί να 
συνδυάσει διαφορετικά υλικά, οπτικά, ηχητικά και φωτογραφικά μηνύματα στον ίδιο 
χώρο.  
 
4. Τι περιλαμβάνει ένα ντοσιέ τύπου;  
 
Συνιστάται ανεπιφύλακτα σε κάθε ΜΚΟ να αναπτύσσει τη δική της επικοινωνιακή 
στρατηγική προκειμένου να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες του έργου της και να 
καθορίσει τα βασικά μηνύματα, τις ευθύνες, τις διαδικασίες σε περίπτωση 
επικοινωνιακών κρίσεων, τις λίστες ελέγχου για τα διάφορα εργαλεία μέσων μαζικής 
ενημέρωσης αλλά και πρότυπα για ορισμένα μέσα ενημέρωσης, καθώς και τα 
απαιτούμενα στοιχεία αναγνώρισης (λογότυπο, πρότυπα, προτιμώμενη 
γραμματοσειρά και μέγεθος γραμματοσειράς ή χρώμα κ.λπ.). Ακόμα και αν πρόκειται 
για μια μικρή ΜΚΟ, η επένδυση σε χρόνο και ανθρώπινο δυναμικό για τη 
διαμόρφωση ενός τέτοιου πακέτου και η περιοδική του ενημέρωση εξοικονομεί πολύ 
χρόνο και αποτρέπει τη σύγχυση, όταν το σημείο εστίασης πρέπει να είναι το 
ουσιαστικό μήνυμα και όχι η εύρεση του κατάλληλου προτύπου για το δελτίο τύπου.  
 
Ως ελάχιστη προϋπόθεση, ένα ντοσιέ τύπου θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί και να 
είναι έτοιμο σε περίπτωση επισκέψεων ή απρόσμενων συνεντεύξεων.  
 
Ένα ντοσιέ τύπου μπορεί να περιλαμβάνει μια παρουσίαση της ΜΚΟ, ένα βιογραφικό 
λεξικό για τα μέλη της ΜΚΟ και έναν κατάλογο στοιχείων επαφής, το δελτίο τύπου 
(αν συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο συμβάν) καθώς και υλικό που παράγει η ΜΚΟ 
(ιστορικό της οργάνωσης, ενημερωτικά δελτία, εκθέσεις, φυλλάδια, διαφημιστικά 
έντυπα, εγχειρίδια και ενημερωτικά φυλλάδια), καθώς και οπτικό υλικό (διαγράμματα, 
φωτογραφίες, γραφικά, χάρτες, διαφημιστικά πλαίσια και υλικό προώθησης). 
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Λίστα ελέγχου για αποδοτικές σχέσεις με τον Τύπο – προσαρμοσμένο από το 
βιβλίβ των Michael Bland, Alison Theaker και David W Wragg, Effective media 
relations: How to get results (PR in practice) , Routledge, 2005, Second edition. 
 
1. Η επίγνωση για την ύπαρξη επικείμενης είδησης είναι καίρια, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξελίξεων που συνδέονται με τα ζητήματα πάνω 
στα οποία εργάζεστε και οι οποίες ανέκυψαν από τρίτα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών ή διαφωνούντων φορέων, έτσι ώστε ο 
εκπρόσωπος τύπου να είναι προετοιμασμένος και σε θέση να αντιμετωπίσει την 
είδηση με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.  

2. Οι κατάλογοι επαφών με τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι ενημερωμένοι και 
οργανωμένοι ανά κατηγορίες, επισημαίνοντας τόσο τα φιλικά όσο και τα εχθρικά 
προσκείμενα μέσα ενημέρωσης. 

3. Οι ιστορίες πρέπει να διατυπώνονται ανάλογα με τα διάφορα κοινά, τα οποία 
προσδιορίζονται από την τοποθεσία, τα συμφέροντα, την ηλικία ή το φύλο τους. 

4. Θα πρέπει να τηρούνται οι προθεσμίες, συμπεριλαμβανομένων των 
προθεσμιών παραγωγής των διαφόρων φορέων ενημέρωσης και του 
προγράμματός τους κατά τη διάρκεια εορτών και αργιών. Αξίζει να 
παρακολουθείτε τον κύκλο παραγωγής των σημαντικών φορέων ενημέρωσης 
(δελτία ειδήσεων, προθεσμίες εκδοτικών οίκων, ζωντανές εκπομπές). 

5. Μια συνέντευξη τύπου ή ενημέρωση θα πρέπει να συγκαλείται μόνο όταν η 
υπόθεση είναι αρκετά σημαντική. Οι εκπρόσωποι τύπου στη συνέντευξη θα 
πρέπει να είναι ενημερωμένοι και, αν είναι δυνατόν, να έχουν κάνει πρόβα. 

6. Νομοσχέδια, δικαστικές υποθέσεις, επίσημες εκθέσεις και στατιστικές, ακόμα 
και εποχικές εκδηλώσεις ενδέχεται να παρέχουν την ευκαιρία στη ΜΚΟ να 
προβάλει κάποιο ισχυρό, εύλογο σχόλιο. 

7. Έρευνα ή άλλες καίριες γνώσεις μπορούν να προσφερθούν στα μέσα 
ενημέρωσης για τη διατήρηση των σχέσεων. 

8. Οι καλές φωτογραφίες είναι σημαντικές για την κατάλληλη παρουσίαση της 
υπόθεσης. Τηρείτε τη δική σας φωτογραφική βιβλιοθήκη για σημαντικά θέματα 
και πρόσωπα για τα οποία ενδεχομένως να ζητηθεί μια φωτογραφία. Έχετε δικό 
σας φωτογράφο ή κάμεραμαν για σημαντικές εκδηλώσεις. 

9. Διατηρείτε και ενημερώνετε μια καλή ιστοσελίδα της οργάνωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού της, ανακοινώσεων τύπου και άρθρων, 
σκεπτόμενοι πάντα τι θα ενδιαφέρει τους επισκέπτες αντί να ικανοποιείτε την 
προσωπική ματαιοδοξία της οργάνωσής σας. 

10. Έχετε έτοιμο ένα ντοσιέ τύπου, συμπεριλαμβανομένης μιας παρουσίασης, 
ενημερωτικών φυλλαδίων και άλλου επεξηγηματικού υλικού που θα μπορούσε 
να παρασχεθεί για να εξυπηρετήσει τους δημοσιογράφους. Ένας υπεύθυνος 
επικοινωνίας θα πρέπει να αναφέρεται σε κάθε υλικό που αποστέλλεται στον 
Τύπο, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

11. Μπορείτε να επιβάλλετε εμπάργκο δημοσιότητας, αν τα μέσα ενημέρωσης 
χρειάζονται χρόνο για να διερευνήσουν μια υπόθεση ή αν η είδηση πρέπει να 
παρουσιαστεί κάποια συγκεκριμένη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή, 
χρησιμοποιήστε μόνο έμπιστα μέσα ενημέρωσης, όμως κατά τα άλλα θα πρέπει 
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να αποφεύγετε την επιβολή εμπάργκο. Αντ’ αυτού μπορείτε να εκδώσετε μια 
προειδοποίηση. 

12. Τυχόν αυτούσιες παραθέσεις θα πρέπει να αποδίδονται σε κάποιον που έχει 
αρκετό κύρος και παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον Τύπο και τα πρόσωπα αυτά 
θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για συνέντευξη όποτε αυτό είναι δυνατόν. 

13. Θα πρέπει να αποφεύγεται η σύμπτωση με άλλα σημαντικά γεγονότα ή 
ανακοινώσεις από άλλους σχετικούς φορείς, γι' αυτό ελέγξτε εκ των προτέρων 
ποια άλλα πιθανά γεγονότα μπορεί να προσελκύσουν την προσοχή των μέσων 
ενημέρωσης κατά τις ημερομηνίες που σχεδιάζετε να πραγματοποιήσετε 
συνέντευξη τύπου, κάποια πρώτη παρουσίαση ή μια σημαντική εκδήλωση. 

 
5. Δελτίο τύπου - τα βασικά 
 
Θεωρητικοί της επικοινωνίας αναφέρουν ότι μόλις ένα στα δέκα δελτία τύπου 
δημοσιεύεται σε κάποια εφημερίδα. Αν και αυτό είναι το πιο φθηνό και εύκολο 
εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους οι ΜΚΟ, το οποίο επιτρέπει επίσης μεγαλύτερο 
έλεγχο ποιότητας, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται με προσοχή. Ένας χρυσός 
επικοινωνιακός κανόνας αναφέρει ότι το δελτίο τύπου πρέπει να αποστέλλεται το 
αργότερο οχτώ ώρες μετά το συμβάν. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, φροντίστε 
τουλάχιστον το δελτίο τύπου να είναι επίκαιρο. 
 
Μια δήλωση τύπου είναι ένα προσεκτικά διατυπωμένο σχόλιο, το οποίο διευκρινίζει 
την επίσημη θέση σας για κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα ενδιαφέροντος. Είναι 
παρόμοιο με το δελτίο τύπου, αλλά σκοπός του δεν είναι να εστιάσει σε συγκεκριμένα 
γεγονότα αλλά να μοιραστεί απόψεις και θέσεις για συγκεκριμένα θέματα. Πρέπει 
επίσης να είναι σύντομο, απλό και ευθύ. 
 
Η ειδοποίηση/πρόσκληση τύπου είναι σύντομη και συνοπτική. Γνωστοποιεί τον τόπο, 
το χρόνο και τους συμμετέχοντες σε μια συγκεκριμένη εκδήλωση, χωρίς να παρέχει 
πολλές πληροφορίες. Πρόκειται για μια προδιαφήμιση που σκοπό έχει να δελεάσει 
τους δημοσιογράφους να παρευρεθούν. Σημαντικό είναι να περιλαμβάνει έναν 
ελκυστικό τίτλο, καθώς και κάποια ένδειξη για ορισμένες πολύ γνωστές 
προσωπικότητες, η παρουσία των οποίων έχει επιβεβαιωθεί. 
 
Λίσταελέγχουγιαεπιτυχήδελτίατύπου – προσαρμοσμένο από το βιβλίο των 
Michael Bland, Alison Theaker και David W Wragg, Effective media relations: 
How to get results (PR in practice) , Routledge, 2005, Second edition. 
 
1. Μία μονή σελίδα Α4 είναι το ιδανικό μέγεθος. Κάποιοι θεωρητικοί 

συστήνουν να φανταστείτε το δελτίο τύπου ως μια πυραμίδα με ένα 
μικρό, ελκυστικό τίτλο στην κορυφή (το πολύ πέντε λέξεις). Τα κύρια 
γεγονότα πρέπει να περιληφθούν σε μια μικρή πρώτη παράγραφο. Κάθε 
παράγραφος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις προτάσεις, με μόλις 
μία ή δύο για την πρώτη παράγραφο (το πολύ 40 λέξεις). Φροντίστε να 
χρησιμοποιήσετε τους τίτλους και το λογότυπο της ΜΚΟ. 

2. Να αναγράφετε πάντα την ημερομηνία στην κορυφή του δελτίου τύπου, 
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έτσι ώστε ο συντάκτης ειδήσεων να μπορεί να δει ότι το ζήτημα είναι 
επίκαιρο. 

3. Θα πρέπει να περιλαμβάνει απαντήσεις στα έξι βασικά ερωτήματα που 
χρειάζεται να απαντήσει ένας δημοσιογράφος: 

4.  ΠΟΙΟΣ; Ποιοι εμπλέκονται; Ποιους αφορά; 
5.  ΤΙ; Τι συνέβη; Τι πρόκειται να συμβεί; 
6.  ΓΙΑΤΙ; Γιατί προέκυψε το συμβάν/έλαβε χώρα η εκδήλωση; Γιατί πάρθηκε 

η απόφαση συντέλεσής του/πραγματοποίησής της; 
7.  ΠΟΤΕ; Πότε συντελέστηκε το συμβάν/πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση; 

Πότε θα συμβεί/θα πραγματοποιηθεί; 
8.  ΠΩΣ; Πώς συνέβη; Πώς θα συμβεί/θα πραγματοποιηθεί; 
9.  ΠΟΥ; Πού συνέβη/πραγματοποιήθηκε; Πού πρόκειται να συμβεί/να 

πραγματοποιηθεί; 
10. Τυχόν αυτούσιες παραθέσεις καλό θα ήταν να συμπεριληφθούν, 

αναφέροντας και το όνομα ενός σημαντικού προσώπου για να υπάρξει 
απήχηση. 

11. Η ακρίβεια είναι υψίστης σημασίας. Ο χρυσός κανόνας είναι να είστε 
σύντομοι και περιεκτικοί. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που δεν γνωρίζει το 
θέμα θα πρέπει να είναι σε θέση να το διαβάσει και να το κατανοήσει σε 
λιγότερο από πέντε λεπτά. 

12. Ένα καλό δημοσιογραφικό ύφος είναι καλύτερο από νομικίστικους όρους. 
Αποφύγετε τη χρήση εξειδικευμένης ορολογίας. 

13. Καλό θα ήταν να συμπεριληφθεί μια σύντομη καταληκτική δήλωση 
σχετικά με τις δράσεις της οργάνωσης. Στο κάτω μέρος του δελτίου 
τύπου, συμπεριλάβετε τα στοιχεία ενός υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς 
και τηλέφωνα επικοινωνίας εντός και εκτός ωρών εργασίας. Αν ομιλούνται 
πολλές γλώσσες, αναφέρετε τους υπεύθυνους επικοινωνίας για κάθε 
γλώσσα. 

14. Κάντε ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ! 
15. Αν μια καλή φωτογραφία προσθέτει στην υπόθεση, φροντίστε να τη 

συμπεριλάβετε με την κατάλληλη λεζάντα για όσες εκδόσεις 
χρησιμοποιούν φωτογραφίες. 

16. Αν κάποιος δημοσιογράφος ενδεχομένως να χρειαστεί χρόνο για να 
διερευνήσει και να γράψει για μια σημαντική υπόθεση, μεριμνήστε για 
πρόσθετο χρόνο επιβάλλοντας εμπάργκο δημοσιότητας, για να 
περιορίσετε τις πιθανότητες πρόωρης δημοσιοποίησης της υπόθεσης. 

17. Χρησιμοποιήστε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τη διανομή, έτσι ώστε η 
υπόθεση να μπορεί εύκολα να αντιγραφεί, να διαβιβαστεί και να τύχει 
επιμέλειας. 

18. Φροντίστε να τηρείτε τον κύκλο παραγωγής και οι πληροφορίες σας να 
είναι ακόμα άξιες αναφοράς. 

 
6. Η συνέντευξη τύπου – πώς, πού και πότε; 
 
Η συνέντευξη τύπου είναι ένα μέσο μετάδοσης των πληροφοριών στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης που προσφέρει κατά πρόσωπο επικοινωνία αλλά και τη δυνατότητα 
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μεγαλύτερης πληροφόρησης. Ένα ακόμα πλεονέκτημα των συνεντεύξεων τύπου 
είναι ότι αποτελούν ευκαιρίες ανάπτυξης σχέσεων με δημοσιογράφους. Συνέντευξη 
τύπου πρέπει να παραχωρείτε μόνο εφόσον η οργάνωσή σας έχει κάτι σημαντικό να 
ανακοινώσει και θεωρείτε ότι ένα δελτίο τύπου δεν θα ήταν αρκετό. 
 
Μια από τις ιδιαιτερότητες στη διοργάνωση μιας συνέντευξης τύπου από ΜΚΟ που 
μάχονται κατά των διακρίσεων είναι η στρατηγική λήψη αποφάσεων για τις θέσεις 
των μελών του ακροατηρίου. Αποφασίστε κατά πόσο οι σκοποί σας εξυπηρετούνται 
αν η ευπαθής ομάδα ή το θύμα βρίσκεται στο οπτικό πεδίο της κάμερας.  
 
Λίστα ελέγχου για συνεντεύξεις τύπου – προσαρμοσμένο από το βιβλίο των 
Michael Bland, Alison Theaker and David W Wragg, Effective media relations: 
How to get results (PR in practice) , Routledge, 2005, Second edition. 
 
1. Αποφασίστε τους σκοπούς της συνέντευξης τύπου. Φροντίστε να είναι 

άξιοι αναφοράς και να δικαιολογούν μια συνέντευξη τύπου. 
2. Καθορίστε το μήνυμα, προγραμματίστε τη ροή της συνέντευξης τύπου, 

προσδιορίστε αρμοδιότητες – οικοδεσπότης, ομιλητές (όχι περισσότεροι 
από τρεις), ντοσιέ τύπου και απαιτούμενοι εθελοντές. Επιλέξτε τον τόπο, 
την ημερομηνία και την ώρα, αναλογιζόμενοι διάφορες πτυχές (επιλογή 
κατάλληλου χρόνου, ροή παραγωγής, συμβολισμός, ανταγωνιστικές 
εκδηλώσεις, προσβασιμότητα κ.λπ.). 

3. Χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων σας, επιλέξτε και προσκαλέστε 
μόνο όσους δημοσιογράφους είναι πιθανόν να ενδιαφέρονται. 
Γνωστοποιήστε τους το σκοπό της εκδήλωσης με μια προδιαφήμιση/μια 
πρόσκληση/ειδοποίηση τύπου. Προσκαλέστε επίσης προσεκτικά 
επιλεγμένους εταίρους, συμμάχους, ευνοϊκά διατεθειμένους 
αξιωματούχους. Οι προσκλήσεις θα πρέπει να αποσταλούν δύο έως επτά 
ημέρες πριν από τη συνέντευξη τύπου και, με εξαίρεση την περίπτωση 
κρίσεων, θα πρέπει να υπάρξει τηλεφωνική υπενθύμιση προς τους 
προσκεκλημένους 24 ώρες πριν από τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. 

4. Προετοιμάστε το σενάριο της συνέντευξης τύπου: οι ομιλητές θα πρέπει 
να κάνουν πρόβα στον τόπο διεξαγωγής της συνέντευξης τύπου μία 
ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της. Φροντίστε οι ομιλητές να μην 
χρειαστούν περισσότερα από 10-15 λεπτά, να είναι περιεκτικοί και να μην 
επαναλαμβάνονται. Προετοιμάστε ένα ντοσιέ τύπου. Προετοιμάστε την 
ατζέντα/το πρόγραμμα, αναφέροντας το χρόνο έναρξης και 
ολοκλήρωσης, καθώς και μια δήλωση ή δελτίο τύπου. Έχετε έτοιμη μια 
κύρια λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των ομιλητών, η οποία ιδανικά θα 
περιλαμβάνει μια φωτογραφία καθώς και την ιδιότητά τους, προκειμένου 
να μπορείτε να εξακριβώσετε ορθώς την ταυτότητά τους. 

5. Φροντίστε να έχετε επαρκή χρόνο για να προετοιμάσετε το χώρο και να 
είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε με μια μικρή καθυστέρηση. Όλοι οι 
προσκεκλημένοι θα πρέπει να τύχουν υποδοχής και να καταγραφούν σε 
κάποιο αρχείο με όσους παρευρέθησαν. 

6. Σε όσους δημοσιογράφους αδυνατούν να παρευρεθούν θα πρέπει να 
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σταλεί το υλικό που διανεμήθηκε στην συνέντευξη τύπου για λόγους 
ευγένειας αλλά και πληροφόρησης.  

7. Αναρτήστε τυχόν δηλώσεις και φωτογραφικό υλικό από τη συνέντευξη 
τύπου στην ιστοσελίδα της οργάνωσης. 

8. Κατά την επιλογή χώρου σκεφτείτε την προσβασιμότητα, φτιάξτε ένα 
διάγραμμα θέσεων και διαμορφώστε την αίθουσα. 

 
7. Η συνέντευξη – κανόνες 
 
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δημοσιογράφοι προσεγγίζουν τη 
ΜΚΟ ή ο εκπρόσωπός σας λαμβάνει μια πρόσκληση από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Αυτές είναι πολύτιμες ευκαιρίες για να αυξήσετε την ορατότητα της 
ΜΚΟ και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να εξηγήσετε το έργο και τις θέσεις σας. 
Όταν αποδέχεστε μια πρόσκληση από τα μέσα ενημέρωσης, θα πρέπει να είστε καλά 
προετοιμασμένοι τόσο για φιλική όσο και για εχθρική συμπεριφορά εκ μέρους του 
δημοσιογράφου. Ενημερωθείτε για τα ιδιαίτερα συμφέροντα του συγκεκριμένου 
φορέα ενημέρωσης και για την προσωπική ατζέντα του δημοσιογράφου και των 
υπόλοιπων προσκεκλημένων. Αξίζει επίσης κάποια στιγμή να συζητηθεί εντός της 
ΜΚΟ και να αποφασιστεί ποιοι είναι οι φορείς ενημέρωσης που ζητούν την παρουσία 
σας αποκλειστικά και μόνο για να δεχτείτε τα πυρά από το «εκτελεστικό 
απόσπασμα», ποιους φορείς ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγετε και σε ποιους 
θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Ως οργάνωση θα πρέπει επίσης να συζητήσετε 
πότε μπορεί ο εκπρόσωπός σας να αποχωρήσει από μια τηλεοπτική εκπομπή, αν 
δεν τηρούνται οι βασικοί κανόνες επικοινωνίας και ηθικής δημοσιογραφίας. 
 
Λίστα ελέγχου για συνεντεύξεις – προσαρμοσμένο από το βιβλίο των 
Michael Bland, Alison Theaker και David W Wragg, Effective media relations: 
How to get results (PR in practice), Routledge, 2005, Second edition. 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
1. Να είστε σίγουροι για το θέμα της συνέντευξης. Μελετήστε το θέμα και 

αναζητήστε βασικές πληροφορίες για την πολιτική του φορέα 
ενημέρωσης, το συντάκτη και τη θέση του συγκεκριμένου 
δημοσιογράφου. Μάθετε αν υπάρχουν και άλλοι προσκεκλημένοι και 
ποιοι είναι αυτοί. Προσχεδιάστε το βασικό σας μήνυμα – ποια είναι τα 
κυριότερα δύο ή τρία σημαντικά σημεία που θέλετε να περάσετε; 

2. Καθορίστε τα όρια – αν υπάρχουν ερωτήσεις που δεν μπορείτε ή δεν 
θέλετε να απαντήσετε, εξηγήστε το στο δημοσιογράφο και δώστε του 
άλλη κατεύθυνση. 

3. Αν πρόκειται για τηλεοπτική συνέντευξη – πηγαίνετε νωρίς, αφήστε τους 
να κάνουν όλες τις προετοιμασίες – να σας οδηγήσουν στη θέση σας, να 
φτιάξουν το μικρόφωνό σας κ.λπ. Κάντε ερωτήσεις στο δημοσιογράφο για 
να νιώσετε άνετα και να αποκτήσετε μια αίσθηση του στούντιο. Τελευταίος 
έλεγχος στην ένδυσή σας: ισιώστε τα μαλλιά, τη γραβάτα, το πουκάμισο 
κ.λπ., κατεβάστε το σακάκι στη μέση σας. 
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ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ 
 
Αν πρόκειται για τηλεοπτική συνέντευξη: 
 
1. Επιλέξτε ρούχα που αποπνέουν την εικόνα που θέλετε να περάσετε για 

τη ΜΚΟ σας – απλά υφάσματα σε ουδέτερα χρώματα είναι μια καλή 
επιλογή. 

2. Ισιώστε την πλάτη σας. Κοιτάτε το δημοσιογράφο καθ’ όλη τη διάρκεια 
της συνέντευξης. Προσέξτε τη γλώσσα του σώματος. 

3. Ομιλείτε καθαρά και με σαφήνεια. 
4. Χρησιμοποιήστε τα χέρια σας αν θέλετε και μη φοβάστε να εκδηλώσετε 

την ιδιοσυγκρασία σας, αλλά αποφύγετε εξεζητημένες ή νευρικές κινήσεις. 
5. Έχετε σημειώσεις αν το προτιμάτε, αλλά μην διαβάζετε απ’ αυτές. 

 
Αν πρόκειται για ραδιοφωνική συνέντευξη: 
 
1. Χαμογελάτε! Κάνει τη φωνή σας να ακούγεται πιο ζεστή. 
2. Απαντάτε με συντομία στις ερωτήσεις. 
3. Έχετε οπτική επαφή με το άτομο που παίρνει τη συνέντευξη. 
4. Φανταστείτε ότι η αγαπημένη σας έφηβη ανιψιά σάς ακούει, προκειμένου 

να βοηθηθείτε στην επιλογή της γλώσσας και να μεταδώσετε το μήνυμα 
με χαλαρό, απλό τρόπο. 

5. Αν έχετε σημειώσεις, φροντίστε να μην κάνετε θόρυβο με αυτές. 
6. Να είστε ειλικρινής και ενθουσιώδης καθ’ όλη τη διάρκεια της 

συνέντευξης. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
 
Πλατινένιος κανόνας: Μεταδώστε στον ακροατή τα βασικά σημεία, ανεξάρτητα 
από τις ερωτήσεις ή άλλους περισπασμούς. 
Χρυσοί κανόνες: 
1. Ακούστε προσεκτικά τις ερωτήσεις. 
2. Ανασκευάστε τυχόν ανακριβείς δηλώσεις. Μην αφήνετε τους 

δημοσιογράφους να σας βάζουν λόγια στο στόμα. Μην 
αποπροσανατολίζεστε. 

3. Να είστε θετικοί. Μην οργιστείτε. Να είστε υπομονετικοί – εκμεταλλευτείτε 
την ευκαιρία για να διασφαλίσετε ότι οι δημοσιογράφοι κατανοούν την 
πολυπλοκότητα του θέματος προκειμένου να διαφωτίσουν το κοινό. 

4. Να είστε ειλικρινείς. 
 

Αργυροί κανόνες: 
1. Προσπαθήστε να προσμένετε εκπλήξεις. 
2. Μην απευθύνεστε στο άτομο που παίρνει τη συνέντευξη με το όνομά του. 
3. Μην χρησιμοποιείτε εξειδικευμένη φρασεολογία ή τεχνικούς όρους. Μην 

αποκαλύπτετε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που 
ωφελούνται από τη δράση σας. 
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4. Φανταστείτε ότι υπάρχει ένας μόνο ακροατής/θεατής. 
5. Μην καλύπτετε αμήχανες σιωπές. Αυτό είναι δουλειά του δημοσιογράφου. 
6. Γνωρίζετε τα γεγονότα. Μην είστε πρόθυμοι να δώσετε άσχετες 

πληροφορίες. 
7. Καταγράψτε τη συνέντευξη για το αρχείο σας, όταν συζητάτε για πολύ 

ευαίσθητα θέματα. 
 
4.3 Κώδικες συμπεριφοράς 
 
«Η ηθική δεν είναι αντικείμενο σπουδών· είναι η ζωή που δοκιμάζεται σε χιλιάδες 
καθημερινές στιγμές». 
Paul Tillich: an appraisal, by J. Heywood Thomas 
 
Στόχοι αυτής της ενότητας είναι: 
 
• ο καθορισμός κωδίκων συμπεριφοράς και της τυπολογίας τους· 
• η παροχή παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής για κώδικες συμπεριφοράς στις 

εργασιακές σχέσεις καθώς και για την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, τόσο 
στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα· 

• η ανάλυση διαφόρων μοντέλων και μεθόδων για τη διασφάλιση της υιοθέτησης 
και επιβολής κωδίκων συμπεριφοράς· 

• η ανάλυση του ρόλου των ΜΚΟ στην προώθηση κωδίκων συμπεριφοράς και 
στη διασφάλιση της επαρκούς εφαρμογής τους· 

• ο προσδιορισμός των άκρως απαραίτητων στοιχείων για έναν αποτελεσματικό 
κώδικα συμπεριφοράς. 

 
4.3.1 Ορισμός 
 
Αν και ο όρος κώδικας συμπεριφοράς σημαίνει συνήθως διαφορετικά πράγματα σε 
διαφορετικά πλαίσια και σε διαφορετικές χώρες, για τους σκοπούς του παρόντος 
εγχειριδίου κατάρτισης, και ανεξάρτητα από τις διαφορετικές μορφές του, μπορεί να 
οριστεί ως ένα προαιρετικό εργαλείο που αντικατοπτρίζει τα ελάχιστα πρότυπα 
αποδεκτής συμπεριφοράς και τις βασικές αξίες ενός φορέα που έρχεται αντιμέτωπη 
με πληθώρα προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαφορετικότητας των 
υποστηρικτών της (εργατικό δυναμικό, ευεργετούμενοι, πελάτες, εταίροι).Ο κώδικας 
συμπεριφοράς εφαρμόζεται σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δεοντολογίας και 
σχετίζεται με τη συμπεριφορά τόσο των ατόμων όσο και ολόκληρου του 
οργανισμού.Στην παρούσα ενότητα, οι κώδικες συμπεριφοράς εκλαμβάνονται ως 
μια μορφή που δίνει σάρκα και οστά στις προσδοκίες που καθορίζονται στους 
κώδικες δεοντολογίας. Είναι ιδιαίτερα συναφείς στο πλαίσιο της ισότητας και της 
καταπολέμησης των διακρίσεων καθότι διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στη 
διαμόρφωση του εργασιακού περιβάλλοντος και στη συμπερίληψη απάντων μέσα σ’ 
αυτό. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, έναςκώδικας δεοντολογίας/κώδικας ηθικής υιοθετείται από 
έναν οργανισμό στην προσπάθειά του να βοηθήσει όσους καλούνται να λάβουν 
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αποφάσεις να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ «σωστού» και «λάθους» και να 
εφαρμόσουν τη γνώση αυτή στις αποφάσεις τους. Οι κώδικες δεοντολογίας μπορεί 
να εστιάζουν σε κοινωνικά ζητήματα και να καθορίζουν γενικές αρχές για τις 
πεποιθήσεις ενός οργανισμού σε θέματα όπως η αποστολή, η ποιότητα, η 
ιδιωτικότητα, η διαφορετικότητα ή το περιβάλλον.  
 
4.3.2 Πεδίο εφαρμογής 
 
Στην παρούσα ενότητα αναλύονται τα διαφορετικά πρότυπα κωδίκων συμπεριφοράς, 
κωδίκων δεοντολογίας, δήλωσης αξιών και οι ουσιαστικές διατάξεις τους, καθώς και 
το έργο που οδηγεί στην υιοθέτησή τους, την προώθησή τους και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Δεν καλύπτεται ωστόσο η ανάπτυξη 
ικανοτήτων για τη διαχείριση της διαφορετικότητας εν γένει. Επιπλέον, η ενότητα δεν 
ασχολείται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, η οποία εκλαμβάνεται ως όρος 
«ομπρέλα» (γενικός όρος) που υποδηλώνει ότι μια ηθική επιχείρηση πρέπει να 
ενεργεί ως υπεύθυνος πολίτης των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται, ακόμα 
και σε βάρος της κερδοφορίας ή άλλων σκοπών. Κι ενώ οι κώδικες συμπεριφοράς 
περιλαμβάνουν συνήθως κάποια δήλωση πολιτικής, ορίζοντας δεοντολογικά 
πρότυπα για πληθώρα ζητημάτων όπως είναι το περιβάλλον, η παιδική εργασία, η 
καταναγκαστική εργασία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, 
τα εργασιακά πρότυπα, η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία, η διαφθορά και η 
δωροδοκία, η παρούσα ενότητα εστιάζει σε διατάξεις που διασφαλίζουν την ισότητα 
και τη μη ύπαρξη διακρίσεων. 
 
4.3.3 Περιεχόμενο 
 
1. Τι είναι οι κώδικες δεοντολογίας/οι κώδικες συμπεριφοράς/οι δηλώσεις αξιών/οι 

πολιτικές υπέρ της διαφορετικότητας; Τι είδους κώδικες υπάρχουν; 
 
Παρόλο που οι συζητήσεις για την ηθικότητα και τη φύση του καλού και του κακού 
χρονολογούνται από την εποχή του Αριστοτέλη και των Ελλήνων φιλοσόφων, η 
δεοντολογία, ως μια εφαρμοσμένη μορφή ηθικής που αξιολογεί τις ηθικές αρχές και 
το ήθος ή τα ηθικά προβλήματα που ανακύπτουν στο εργασιακό περιβάλλον και στην 
κοινωνία ευρύτερα, αποτελεί πιο πρόσφατη εξέλιξη, η επέκταση της οποίας 
αναπτύχθηκε ραγδαία κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 1990.  
 
Εκείνη την περίοδο, πολλές διεθνείς εταιρείες άρχισαν να αναπτύσσουν τους 
εσωτερικούς τους κώδικες σε μια προσπάθεια να ισορροπήσουν ανάμεσα στη 
συμπεριφορά μεγιστοποίησης της κερδοφορίας τους και σε ανησυχίες μη 
οικονομικής φύσεως, απαντώντας δημοσίως στους εντεινόμενους σχολαστικούς 
ελέγχους για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις οικονομικές πρακτικές των 
εταιρειών.  
 
Οι κώδικες δεοντολογίας περιγράφουν ευρείες ηθικές προσδοκίες και μπορούν να 
οριστούν ως οι «Δέκα Εντολές» ενός φορέα. Υποδηλώνουν συνήθως την ύπαρξη 
τεκμηρίωσης σε τρία επίπεδα: α. εταιρική ηθική ή επιχειρηματική δεοντολογία – 
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κώδικες εταιρικής ηθικής ή εταιρικοί κώδικες· β. κώδικες συμπεριφοράς εργαζομένων 
– ένα έγγραφο που στόχο έχει να επηρεάσει τη συμπεριφορά των εργαζομένων· και 
γ. κώδικες επαγγελματικής ευθύνης ή κώδικες πρακτικής που υιοθετούνται από έναν 
επαγγελματικό κλάδο ή μια κυβερνητική ή μη κυβερνητική οργάνωση για τη ρύθμιση 
αυτού του επαγγέλματος. Ένας κώδικας συμπεριφοράς ενσαρκώνει τις προσδοκίες 
που καταγράφονται στον κώδικα δεοντολογίας, εφαρμόζοντάς τες στις εκάστοτε 
σχετικές καταστάσεις.  
 
Σύντομη τυπολογία: 
 
α.  Οι κώδικες εταιρικής ηθικής εκφράζουν θεμελιώδεις αξίες και στόχο έχουν να 

αναγνωρίζουν οι εργαζόμενοι τι προσδοκά η εταιρεία από αυτούς και να 
παρέχουν καθοδήγηση για τη διαχείριση κάποιων συνήθων ηθικών 
προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Μπορούν να υιοθετηθούν από τις εταιρείες 
προαιρετικά ή ανταποκρινόμενες σε υποχρεωτικές οδηγίες προκειμένου να 
διασφαλίσουν τη συμμόρφωσή τους με την εγχώρια νομοθεσία (π.χ. στις 
Η.Π.Α., οι Ομοσπονδιακές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Επιβολή Ποινών 
[Federal Sentencing Guidelines]). 

β. Οι κώδικες συμπεριφοράς περιγράφουν τους κανόνες που σκιαγραφούν τις 
ευθύνες ή τις αρμόζουσες πρακτικές για ένα άτομο ή οργανισμό, τις αποδεκτές 
συμπεριφορές σε συγκεκριμένες καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν, 
όπως: πολιτικές συνεισφορές και εμπλοκή δημοσίων λειτουργών, 
παραπλανητικές ή ψευδείς δηλώσεις, διακρίσεις και παρενόχληση 
εργαζομένων, ανταγωνισμός, ασφάλεια και περιβάλλον, σχέσεις εργαζομένων 
και σύγκρουση συμφερόντων.  
 

Οι κώδικες συμπεριφοράς μπορούν επίσης να οριστούν ως εξής: 
 
«Αρχές, αξίες, πρότυπα ή κανόνες συμπεριφοράς που καθοδηγούν τις αποφάσεις, τις 
διαδικασίες και τα συστήματα ενός οργανισμού κατά τρόπο που (α) συμβάλλει στην 
ευημερία των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και (β) σέβεται τα δικαιώματα όλων 
όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του». 
 
Διεθνής Οδηγός Ορθής Πρακτικής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (2007), 
Defining and developing an effective code of conduct for organisations. 

 
γ.  Οι κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας καθορίζουν τα ιδανικά του 

επαγγέλματος, ελάχιστα πρότυπα αποδεκτής συμπεριφοράς και 
περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις που βοηθούν τους επαγγελματίες του κλάδου 
να αναγνωρίσουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, θέματα 
συλλογικότητας και εμπιστευτικότητας και άλλες επαγγελματικές ευθύνες. Αν 
και το πιο γνωστό παράδειγμα είναι ο όρκος του Ιπποκράτη για τους ιατρούς, 
μηχανικοί, λογιστές, αεροπόροι, δικηγόροι και δάσκαλοι έχουν επίσης 
αναπτύξει τους δικούς τους επαγγελματικούς κώδικες. Το 1994, το Διεθνές 
Κίνημα Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου υιοθέτησε έναν ξεχωριστό 
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Κώδικα Συμπεριφοράς για τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
αρωγής για την αντιμετώπιση καταστροφών. 

 
Για παράδειγμα, ο Κώδικας Συμπεριφοράς της Εθνικής Ομοσπονδίας Κοινωνικών 
Λειτουργών (NASW) στις Ηνωμένες Πολιτείες απαριθμεί έξι ηθικές αρχές ως οδηγό 
συμπεριφοράς: υπηρεσία, κοινωνική δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια και αξία του ατόμου, 
σημασία των ανθρωπίνων σχέσεων, ακεραιότητα και ικανότητα. Ο πιο λεπτομερής 
Κώδικας Συμπεριφοράς της NASW εξηγεί ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί λαμβάνουν τη 
συναίνεση των πελατών τους, αφού τους ενημερώσουν για το σκοπό των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, το σχετικό κόστος και τις εναλλακτικές θεραπείες. Ο 
Κώδικας Συμπεριφοράς της NASW αναλύει επίσης καταστάσεις που αφορούν τη 
σύγκρουση συμφερόντων, την εμπιστευτικότητα, την πρόσβαση σε αρχεία, τις 
σεξουαλικές σχέσεις, τη σεξουαλική παρενόχληση, τη χρήση προσβλητικής γλώσσας 
και την απόλυση. 
 
Απόσπασμα από το βιβλίο του Denis Collins (2009), Essentials of business ethics: 
Creating an organisation of high integrity and superior performance, Essentials 
Series, Wiley. 
 
Παραλλαγές αυτών των κατηγοριών είναι τα πιστεύω της οργάνωσης ή της 
εταιρείας, τα οποία αποτελούν σύντομες εκδοχές κωδίκων ή δηλώσεων αξιών που 
αντικατοπτρίζουν τις ουσιώδεις δεσμεύσεις των εταιρειών ή σκιαγραφούν τις 
φιλοδοξίες τους. 
 
Αποσπάσματα από τα εταιρικά Πιστεύω της Johnson & Johnson 
 
Πιστεύουμε ότι έχουμε πρωτίστως ευθύνη προς τους γιατρούς, τις 
νοσοκόμες/νοσοκόμους και τους ασθενείς, τις μητέρες και τους πατέρες και προς 
όλους τους άλλους που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 
 
Για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες τους, οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να είναι υψηλής 
ποιότητας. 
 
Φέρουμε ευθύνη προς τους εργαζομένους μας, άντρες και γυναίκες που 
συνεργάζονται μαζί μας ανά τον κόσμο. 
 
Καθένας πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα. 
 
Οφείλουμε να σεβόμαστε την αξιοπρέπειά τους και να αναγνωρίζουμε την αξία τους. 
 
Πρέπει να έχουν μια αίσθηση ασφάλειας στη δουλειά τους. 
 
Η αμοιβή τους πρέπει να είναι δίκαιη και επαρκής και οι συνθήκες εργασίας να 
προσφέρουν καθαριότητα, τάξη και ασφάλεια. 
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Οφείλουμε να μεριμνούμε και να αναζητούμε τρόπους για να βοηθήσουμε τους 
εργαζομένους μας να εκπληρώσουν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. 
 
Οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να κάνουν προτάσεις και 
παράπονα. 
 
Πρέπει να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, ανάπτυξης και εξέλιξης για όσους 
διαθέτουν τα προσόντα. 
 
Οφείλουμε να παρέχουμε ικανή διοίκηση και οι ενέργειες των διευθυντών πρέπει να 
είναι δίκαιες και ηθικές. 
 
Φέρουμε ευθύνη προς τις κοινότητες στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε αλλά και 
προς την παγκόσμια κοινότητα. 
 
Οφείλουμε να είμαστε καλοί πολίτες – να στηρίζουμε καλά έργα και φιλανθρωπίες και 
να καταβάλλουμε δίκαιο μερίδιο φόρων. 
 
Οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τις κοινοτικές βελτιώσεις και την καλύτερη υγεία και 
εκπαίδευση. 
 
Οφείλουμε να διατηρούμε σε καλή κατάσταση τις εγκαταστάσεις που έχουμε το 
προνόμιο να χρησιμοποιούμε, προστατεύοντας το περιβάλλον και τους φυσικούς 
πόρους. 
 
Όταν λειτουργούμε σύμφωνα με αυτές τις αρχές, οι μέτοχοι θα απολαμβάνουν δίκαιη 
απόδοση της επένδυσής τους. 
 
Ένας άλλος τρόπος για να κατανοήσουμε τους κώδικες συμπεριφοράς που ισχύουν 
για όσους φέρουν ευθύνη είναι να κάνουμε διαχωρισμό ανάμεσα στους κώδικες για 
εσωτερικούς σκοπούς και στους κώδικες που επιβάλλονται σε προμηθευτές και 
αναδόχους, όταν κάποιο τρίτο μέρος είναι αυτό που φέρει την ευθύνη. Όταν ο ίδιοςο 
φορέας είναι αυτός που φέρει ευθύνη, εκδίδει ειδικά έγγραφα (αναφερόμενα ως 
«κώδικες συμπεριφοράς») στα οποία περιγράφονται οι αξίες, οι αρχές και οι 
κατευθυντήριες γραμμές της εταιρείας για μια ποικιλία θεμάτων. Αυτός είναι ένας 
τρόπος για τις εταιρείες να δηλώσουν ξεκάθαρα και δημοσίως τον τρόπο με τον 
οποίο σκοπεύουν να διεξάγουν δραστηριότητες στους εργαζόμενους, τους πελάτες, 
τους χρήστες υπηρεσιών, τους καταναλωτές, τους μετόχους και τους προμηθευτές 
τους. Αν την ευθύνη φέρουν τρίτα μέρη, τα οποία συμφωνούν σε κάποια 
συγκεκριμένα πρότυπα ως μέρος μιας συμβατικής σχέσης, το Υπουργείο Εργασίας 
των Ηνωμένων Πολιτειών προσδιορίσει τις εξής πρόσθετες κατηγορίες: 
 
• διανομή επιστολών που αναφέρουν τις πολιτικές της εταιρείας για κάποιο 

συγκεκριμένο ζήτημα σε όλους τους προμηθευτές, αναδόχους ή/και 
εντολοδόχους αγορών· 
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• πιστοποιητικά συμμόρφωσης που απαιτούν από προμηθευτές, εντολοδόχους 
αγορών ή αναδόχους να βεβαιώσουν εγγράφως ότι τηρούν τα πρότυπα της 
εταιρείας· και 

• εντολές αγοράς ή εγγυητικές επιστολές, οι οποίες καθιστούν τη συμμόρφωση με 
την εταιρική πολιτική συμβατική υποχρέωση των προμηθευτών. 

 
2. Γιατί χρειαζόμαστε κώδικες συμπεριφοράς; Γιατί οι κώδικες συμπεριφοράς 

παίζουν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων; 

 
Ένας φορέας μπορεί να υιοθετήσει έναν κώδικα συμπεριφοράς  
 
• για να εκφράσει την ταυτότητα της εμπορικήςτου ονομασίας, τα πιστεύω και τη 

φιλοσοφία του για να δώσει εφόδια και να προστατεύσει τους υποστηρικτές του·  
• για να εμπνεύσει και να καλλιεργήσει το διάλογο με εταίρους και διάφορους 

στόχους·  
• για να ενημερώσει τους υποστηρικτές και την κοινή γνώμη·  
• για να πειθαρχήσει τους υποστηρικτές του, για σκοπούς δημοσίων σχέσεων, 

ανταποκρινόμενος σε μια κρίση που βλάπτει τη φήμη του φορέα · 
• για να συμμορφωθεί με απαιτήσεις διαπίστευσης (στην περίπτωση 

πανεπιστημίων)·  
• για να αποφύγει ή να περιορίσει την ευθύνη σε περίπτωση πιθανών 

καταγγελιών, δείχνοντας ότι είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα ώστε να καταδείξει ότι οι 
εργαζόμενοί του επέδειξαν την κατάλληλη συμπεριφορά·  

• για να περέχει ένα προαιρετικό επίπεδο με το οποίο εργοδότες και παροχείς 
υπηερσιών πιθανών να επιθυμούν να συμμορφοθούν για σκοπούς 
αξιοποιστίας·  

• και για να τηρήσει ένα δεοντολογικό κανονισμό που καθιστά υποχρεωτική την 
υιοθέτηση κωδίκων ή την κατάρτιση του προσωπικού για ορισμένα είδη 
επιχειρήσεων (όπως οι συμβάσεις δημοσίου) ή για ορισμένους τομείς. 

 
Μια έρευνα του ΟΟΣΑ το 2001 διαπίστωσε ότι ζητήματα που αφορούν την ισότητα 
και την καταπολέμηση των διακρίσεων καλύπτονταν κατά 60 τοις εκατό από τους 
κώδικες που εξετάστηκαν, ενώ σύμφωνα με μια μελέτη κωδίκων στη Δανία το 2005 η 
πλειοψηφία των κωδίκων στη Δανία περιλάμβανε κάποια διάταξη για την ισότητα και 
τη μη ύπαρξη διακρίσεων. Οι διατάξεις αυτές μπορεί να είναι διατυπωμένες σε πιο 
γενική γλώσσα ή να είναι αρκετά περιεκτικές στον καθορισμό αιτιών και πεδίου 
εφαρμογής. 
 
Παραδείγματα διατάξεων κατά των διακρίσεων:   
 
«Η εταιρεία αναμένει από τους προμηθευτές της να αποφύγουν να εμπλακούν σε 
οποιουδήποτε είδος διάκριση λόγω φύλου, θρησκείας, φυλής κ.λπ. 
Δεν γίνονται διακρίσεις στην πρόσληψη, την αμοιβή, την πρόσβαση στην κατάρτιση, 
την προαγωγή, την απόλυση ή στη συνταξιοδότηση. 
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Από το Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δανίας (2005), Corporate codes of 
conduct in Denmark – an examination of their CSR content. 

 
3. Ποιος χρειάζεται κώδικες συμπεριφοράς;  

 
Οι κώδικες είναι ευρύτατα διαδεδομένοι στο δημόσιο τομέα, ρυθμίζοντας τις 
διαφορετικές πτυχές διαφόρων δημοσίων λειτουργιών ή των διαφόρων 
δραστηριοτήτων δημοσίου συμφέροντος, όπως η εκπαίδευση, οι υπηρεσίες υγείας, η 
κοινωνική αρωγή, η στέγαση και η αστυνόμευση. Επαγγελματικοί κώδικες 
υιοθετούνται για δικαστές, δικηγόρους, λογιστές, κοινωνικούς λειτουργούς και 
δασκάλους και, στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, η μη συμμόρφωση με τις 
δεοντολογικές και νομικές διατάξεις των εν λόγω κωδίκων συνεπάγεται πειθαρχικές 
κυρώσεις, ακόμα και τον αποκλεισμό από την άσκηση του επαγγέλματος. 
 
Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν, για παράδειγμα, οι κώδικες πρακτικής που 
δημοσιεύονται από φορείς ισότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο κάτω από  τη σχετική 
νομοθεσία για την ισότητα, προκειμένου να βοηθήσουν εργοδότες και παρόχους 
υπηρεσιών αλλά και εργαζόμενους ή χρήστες υπηρεσιών να κατανοήσουν το νόμο, 
και παρέχουν καθοδήγηση για το τι οφείλουν να κάνουν οι εργοδότες ή οι πάροχοι 
υπηρεσιών για να συμμορφώνονται με το νόμο. Τα δικαστήρια πρέπει να εξετάσουν 
το περιεχόμενο ενός θεσμοθετημένου κώδικα που σχετίζεται με μια υπόθεση 
ενώπιον της δικαιοσύνης. Οι κώδικες πρακτικής μπορεί να συνιστούν σε 
εργοδότες/παρόχους υπηρεσιών να αναπτύξουν τους δικούς τους κώδικες 
συμπεριφοράς ως έναν τρόπο διασφάλισης της συμμόρφωσής τους με το νόμο. 
Εκτός από τους θεσμοθετημένους κώδικες πρακτικής, οι φορείς ισότητας 
δημοσιεύουν μη απαιτούμενη από το νόμο καθοδήγηση, η οποία θα μπορούσε να 
εξυπηρετήσει ως πρότυπο κώδικα συμπεριφοράς.  
 
Ο ιδιωτικός τομέας, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, υιοθετεί κώδικες ως βέλτιστη 
πρακτική, ανταποκρινόμενος σε κάποια κρίση ή στις προσδοκίες αλλά και στις 
κανονιστικές απαιτήσεις. 
 
Οι κώδικες συμπεριφοράς αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή Ισότητας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Μεγάλη Βρετανία και την Επιτροπή Ισότητας 
της Βορείου Ιρλανδίας. 
 
Στο υλικό της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
συγκαταλέγονται: 

 
• Κώδικας Πρακτικής περί Ίσης Αμοιβής 
• Κώδικας Πρακτικής για την Απασχόληση 
• Κώδικας Πρακτικής για Υπηρεσίες, Δημόσια Λειτουργήματα και Εταιρείες 
• Κώδικας Πρακτικής για την Ανώτερη Εκπαίδευση 
• Κώδικας Πρακτικής για Σχολεία και 
• Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Λειτουργία των Οργανισμών Υγείας 
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Στο υλικό της Επιτροπής Ισότητας της Βορείου Ιρλανδίας 
συγκαταλέγονται: 
 
• Κώδικας Πρακτικής για τις Διακρίσεις λόγω Αναπηρίας στα Σχολεία 
• Κώδικας Πρακτικής για τη Φυλετική Ισότητα στον τομέα της Στέγασης 

(προσχέδιο) 
• Κώδικας Πρακτικής για την Καταπολέμηση των Φυλετικών 

Προκαταλήψεων στην Πρόσληψη Προσωπικού 
• Κώδικας Πρακτικής για την Εξάλειψη των Διακρίσεων και 
• Οδηγός Ορθής Πρακτικής για την Πρόσληψη Μεταναστών 
 
4. Πώς μπορεί ένας κώδικας συμπεριφοράς να πάρει σάρκα και οστά; 

 
Οι κώδικες συμπεριφοράς μπορεί να προκύψουν είτε από κανονιστικές επιταγές είτε 
έπειτα από νομικές συστάσεις, όπως στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών ή 
του Ηνωμένου Βασιλείου, ή να υιοθετηθούν ως μέτρο αποκατάστασης που επιβάλλει 
δικαστική απόφαση σε υπόθεση αστικού δικαίου. Μπορεί να αναπτυχθούν ως 
προαιρετική πρωτοβουλία, είτε από τους ίδιους τουςφορείς δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου είτε συνεπεία της δράσης των ΜΚΟ, οι οποίες μπορούν να αναπτύξουν 
κώδικες προς χρήση από πιθανούς αυτουργούς, όπως εργοδότες, δασκάλους, την 
αστυνομία, κυβερνητικά στελέχη ή τη συνοριοφυλακή. 
 
Για παράδειγμα, το 1991 εκδόθηκαν Ομοσπονδιακές Κατευθυντήριες Γραμμές για 
την Επιβολή Ποινών στις Η.Π.Α. με πρόθεση να ενθαρρύνουν, χωρίς όμως να 
απαιτούν, την υιοθέτηση βέλτιστων δεοντολογικών πρακτικών από τους διευθυντές. 
Οι Ομοσπονδιακές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Επιβολή Ποινών ισχύουν για μη 
κερδοσκοπικούςφορείς, ενώσεις, συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες και πανεπιστήμια 
καθώς και για επιχειρήσεις στις Η.Π.Α. 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις υιοθέτησης κωδίκων είναι σημαντικό να υπάρχει 
εκτελεστική υποστήριξη για την αποτελεσματική ανάπτυξή τους, σε συνδυασμό με 
προγράμματα ηθικής, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης για τη διαχείριση της 
διαφορετικότητας, και παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 
 
Οι ΜΚΟ που μάχονται για την καταπολέμηση των διακρίσεων μπορούν να 
συμβάλλουν στην υιοθέτηση κωδίκων συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων σαφών 
διατάξεων για την ισότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων: α) ασκώντας 
πιέσεις στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων προκειμένου να καταστήσουν 
αυτούς τους κώδικες υποχρεωτικούς σε συγκεκριμένους τομείς· β) τασσόμενες υπέρ 
της υιοθέτησης τέτοιων κωδίκων από τους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού και τα 
στελέχη ιδιωτικών οργανισμών· γ) επιχειρηματολογώντας ενώπιον του δικαστηρίου 
σε υποθέσεις διακρίσεων με αυτουργούς τους εκπροσώπους δημοσίων ή ιδιωτικών 
οργανισμών ότι η υιοθέτηση κωδικών και η κατάρτιση για τη διαφορετικότητα και την 
καταπολέμηση των διακρίσεων θα ήταν ένα ενδεδειγμένο μέτρο αποκατάστασης· δ) 
αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με την καθιέρωση βραβείων για 
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κώδικες συμπεριφοράς· και ε) συντάσσοντας κώδικες συμπεριφοράς για 
διάφορουςφορείς σχετικά με ευαίσθητα θέματα στον τομέα εξειδίκευσής τους. 
 
α)  Οι ΜΚΟ μπορούν να ασκήσουν πιέσεις σε κυβερνητικούς παράγοντες 

(νομοθέτες, υπουργεία εργασίας και κοινωνικής προστασίας, εθνικούς φορείς 
ισότητας κ.λπ.), για να επιβάλλουν τους κώδικες ως απαραίτητη προϋπόθεση 
για ορισμένα είδη ιδιωτικών ή δημοσίων φορέων (εταιρείες που παρέχουν 
δημόσιες υπηρεσίες ή συμμετέχουν σε συμβάσεις του δημοσίου). Στην 
προσπάθεια αυτή, οι ΜΚΟ μπορούν να συγκροτήσουν συνεργασίες με εργατικά 
συνδικάτα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, ακαδημαϊκά ιδρύματα και 
δίκτυα επαγγελματιών.  

β) Οι ΜΚΟ μπορούν επίσης να αναλάβουν έργο συνηγορίας μαζί με διευθυντές 
ανθρώπινου δυναμικού και την διεύθυνση εταιρειών για την υιοθέτηση 
προαιρετικών κωδίκων. Μπορούν να συνδράμουν στη χάραξη του πλαισίου 
των κωδίκων, να διευκολύνουν τη διαδικασία σύνταξης, να δώσουν 
παραδείγματα ορθής πρακτικής και να οργανώσουν σεμινάρια εκπαίδευσης για 
τη διαφορετικότητα. Μπορούν επίσης να συμβάλουν στη μετάδοση 
πληροφοριών σχετικά με τους κώδικες, πραγματοποιώντας εκστρατείες για την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης.  

γ) Μια άλλη επιλογή για τις ΜΚΟ είναι να χρησιμοποιήσουν τη στρατηγική 
αντιδικία, επιδιώκοντας, όπου αυτό είναι εφικτό, την υιοθέτηση κωδίκων ως 
μέτρο αποκατάστασης σε υποθέσεις διακρίσεων.  

δ) Οι ΜΚΟ που μάχονται κατά των διακρίσεων, εκπροσωπώντας διάφορες 
ευπαθείς ομάδες σε συνεργασία με άλλους φορείς, μπορούν να ενθαρρύνουν 
την εταιρική κοινότητα να συμμετέχει στην υιοθέτηση αποτελεσματικών 
κωδίκων, οργανώνοντας κοινές εκδηλώσεις για την αύξηση του ελέγχου της 
συμμόρφωσης προς τους κώδικες, αλλά και διαγωνισμούς, ή προσφέροντας 
βραβεία. 

ε) Οι ΜΚΟ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και να 
καταρτίσουν μόνες τους κώδικες συμπεριφοράς, να τους παρουσιάσουν σε 
διάφορουςφορείς και να συνηγορήσουν υπέρ της υιοθέτησης τους ή της 
συμμόδφωσης με αυτούς. 

 
5. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός κώδικα συμπεριφοράς; 
 
Μια μελέτη της βιβλιογραφίας για τους κώδικες συμπεριφοράς και τα προγράμματα 
ηθικής αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει μία προσέγγιση που να ταιριάζει σε όλες τις 
περιπτώσεις. Αντιθέτως, ενώ υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που θα έπρεπε να 
ενσωματωθούν, μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων είναι ο κώδικας να είναι 
προσαρμοσμένος στις ανάγκες τις συγκεκριμένης τοπικής κουλτούρας (εθνικής και 
εταιρικής), αναλύοντας τα συγκεκριμένα ευαίσθητα θέματα ή τις ανησυχίες των πιο 
ευπαθών ομάδων και να έχει ληφθεί η γνώμη των ατόμων που ενδέχεται να 
επηρεαστούν από τον κώδικα συμπεριφοράς για τα περιεχόμενα ενός προσχεδίου 
κώδικα, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μια συμμετοχική διαδικασία σύνταξης του 
κώδικα.  
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Ορισμένα από τα πιο συνήθη στοιχεία κωδικών συμπεριφοράς που στοχεύουν στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων και στην προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών 
είναι: 
• ο καθορισμός βασικών αξιών για τον συγκεκριμένο φορέα (π.χ. αξιοπιστία, 

σεβασμός, ευθύνη, αμεροληψία, διαφορετικότητα και ακεραιότητα)· 
• η αναφορά  σε ευπαθείς ομάδες· 
• ο καθορισμός «παραβάσεων» και η επαρκής κοινοποίηση αυτών (π.χ. 

καθορισμός και επιβολή κυρώσεων για άμεση ή έμμεση ύπαρξη διακρίσεων, 
παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, 
εκφοβισμός, θυματοποίηση), σκιαγραφώντας τουλάχιστον τους ορισμούς της 
απαγορευμένης συμπεριφοράς που προβλέπει η εθνική νομοθεσία κατά των 
διακρίσεων· 

• η καθιέρωση ενός ασφαλούς, εχέμυθου και αποτελεσματικού μηχανισμού 
εσωτερικών καταγγελιών· 

• η δημιουργία ενός μηχανισμού εφαρμογής: αρμοδιότητες, υπεύθυνοι για θέματα 
ηθικής ή συμμόρφωσης, σχεδιασμός εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τη 
διαφορετικότητα για όλους τους εργαζόμενους, η υπογραφή μιας δήλωσης 
συμμόρφωσης από όλους τους εργαζόμενους· 

• η πρόβλεψη σαφών κυρώσεων. Η αποτελεσματικότητα αυτών των κωδίκων 
εξαρτάται από το βαθμό στήριξης αυτών από τη διοίκηση με την επιβολή 
κυρώσεων και την παροχή επιβράβευσης. Τυχόν παράβαση του κώδικα ενός 
ιδιωτικού οργανισμού υποβάλλει συνήθως τον παραβάτη στην άσκηση των 
μέσων αποκατάστασης του οργανισμού. Για παράδειγμα, αν ο κώδικας αφορά 
την εργασιακή απασχόληση, τότε θα πρέπει να παραπέμπει επίσης στον 
πειθαρχικό κώδικα του εργοδότη. Στο Η.Β. οι κώδικες πολλών εργοδοτών 
καθιστούν τις διακρίσεις ή την παρενόχληση που αντιβαίνει προς τον κώδικα 
μια μορφή σοβαρής ανάρμοστης συμπεριφοράς που δικαιολογεί την άμεση 
απόλυση· και  

• η καθιέρωση στοιχείων που επιτρέπουν να γίνει εκτίμηση και αξιολόγηση. Για 
παράδειγμα, οι Ομοσπονδιακές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Επιβολή 
Ποινών στις Η.Π.Α. συνιστούν ως κριτήριο αποτελεσματικότητας τη συμμετοχή 
υψηλόβαθμου προσωπικού στην επιτήρηση. 
 

Αποσπάσματα από τον Κώδικα Ηθικής και Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της 
Lockheed Martin Corporation 
 
Προώθηση ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος 
 
Όλοι οι εργαζόμενοι θέλουν και αξίζουν ένα χώρο εργασίας, στον οποίο αισθάνονται 
ότι χαίρουν σεβασμού, εκτίμησης και νιώθουν ικανοποιημένοι. Η κάθε είδους 
παρενόχληση ή διάκριση και ιδίως λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, φύλου, 
ηλικίας, εθνικής καταγωγής, αναπηρίας, οικογενειακής κατάστασης ή λόγω της 
ιδιότητας του απομάχου δεν είναι ανεκτή στο εργασιακό περιβάλλον μας.  
 
Η παροχή ενός περιβάλλοντος που στηρίζει την ειλικρίνεια, την ακεραιτότητα, το 
σεβασμό, την εμπιστοσύνη, την υπευθυνότητα και την υπηκοότητα κάθε 
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εργαζομένου, μας δίνει τη δυνατότητα να διακριθούμε στο χώρο εργασίας μας. Κι 
ενώ όλοι όσοι εργάζονται για την εταιρεία πρέπει να συμβάλουν στη δημιουργία και 
διατήρηση αυτού του περιβάλλοντος, τα στελέχη και το διοικητικό προσωπικό μας 
αναλαμβάνουν την ειδική ευθύνη να καλλιεργήσουν ένα πλαίσιο εργασίας που θα 
αναδείξει τον καλύτερο εαυτό όλων μας.  
 
Η μορφοποίηση των κωδίκων μπορεί επίσης να διαφέρει: ενώ ορισμένοι προτιμούν 
το κανονιστικό πρότυπο, υπάρχουν και πρότυπα που χρησιμοποιούν πραγματικές 
καταστάσεις ή κάποιο μοντέλο ερωτήσεων και απαντήσεων που καθορίζει ποια 
συμπεριφορά συμμορφώνεται με τον κώδικα και ποια όχι. Άλλα συνηθισμένα 
χαρακτηριστικά είναι ότι η γλώσσα πρέπει να είναι απλή και να αποφεύγεται η 
νομικίστικη ή εξειδικευμένη επαγγελματική ορολογία, ενώ το μήνυμα πρέπει να είναι 
θετικό, αναφέροντας πώς πρέπει να ενεργούν τα άτομα και δημιουργώντας θετικές 
προσδοκίες. Στοιχειώδης προϋπόθεση είναι όσοι οφείλουν να δεσμεύονται από των 
κώδικα να μην έχουν καμία αμφιβολία για το ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή και 
ποια όχι. 
 
Η δυνατότητα πρόσβασης στον κώδικα περιλαμβάνει και τη διανομή του. Για να 
προωθήσουν τους κώδικες, οι φορείς θα πρέπει να τους παρουσιάζουν σε 
ενημερωτικά δελτία, σε ιστοσελίδες και σε πολυσύχναστους χώρους. Τα είδη και οι 
μορφές δημοσίευσης θα πρέπει να είναι κατάλληλα, ώστε να εκπληρώνουν τυχόν 
ειδικές ανάγκες ατόμων με αναπηρία. Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπογράψουν τους 
κώδικες αφού έχουν λάβει σχετική ενημέρωση στη διάρκεια της κατατόπισής τους. 
 
Άσκηση για τον προσδιορισμό βασικών αξιών κατά την ανάπτυξη ενός κώδικα 
συμπεριφοράς. 
 
Υποθέστε ότι είστε μια ΜΚΟ που ενδιαφέρεται να διασφαλίσει τη δημιουργία 
ενός συμμετοχικού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους, εθελοντές και 
ευάλωτες ομάδες. Χωριστείτε σε μικρότερες ομάδες των πέντε ατόμων το πολύ 
και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 
 
1. Ανταλλάξτε ιδέες και σκέψεις: απαριθμήστε τις αξίες που είναι σημαντικές 

για την ομάδα σας. Μην ξεχνάτε ότι οι αξίες είναι πολυδιάστατες. Για 
παράδειγμα, στον ακαδημαϊκό χώρο, οι αξίες θα κατανεμηθούν σε 
διαστάσεις που αντιστοιχούν στα ενδιαφερόμενα μέρη: το ακαδημαϊκό 
προσωπικό, τους φοιτητές, τη διοίκηση και άλλους ακαδημαϊκούς 
ενδιαφερόμενους παράγοντες. 

2. Εξειδικεύστε: περιορίστε τη λίστα των αξιών σε ένα διαχειρίσιμο μέγεθος 
(πέντε έως επτά). Αυτό γίνεται με επαναδιατύπωση, σύνθεση, συνδυασμό 
και απαλοιφή. Μεταφράστε αυτές τις αξίες σε θετικά βήματα. 

3. Ενημερώστε: μοιραστείτε τη λίστα σας με όλη την ομάδα. 
4. Αναθεωρήστε: κάντε τυχόν αλλαγές της τελευταίας στιγμής. 
5. Συνδυάστε: ένας συντονιστής θα οργανώσει και θα θέσει τις λίστες σε 

μυστική ψηφοφορία. 
6. Ψηφίστε: κάθε άτομο ταξινομεί τις πέντε ανώτερες αξίες. 
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1 Το προφίλ των ΜΚΟ και των συντεχνιών που ασχολούνται με τις 
διακρίσεις 

 
1. ΟΙ ΜΚΟ/συντεχνίες που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο 
 
Πολύ λίγες ΜΚΟ δραστηριοποιούνται κατά των διακρίσεων και αυτές συνήθως όχι 
αποκλειστικά με το ζήτημα αυτό. Ανάμεσα στις ΜΚΟ των οποίων οι δράση 
περιλαμβάνει τη μη-διάκριση, αρκετά δραστήριες είναι αυτές που ασχολούνται με την 
αναπηρία, καθώς βρίσκονται εν ενεργεία εδώ και δεκαετίες, λαμβάνουν μια 
περιορισμένη κρατική χορηγία και οι ακτιβιστές τους είναι σχεδόν αποκλειστικά τα 
επηρεαζόμενα άτομα, δηλ. τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες. 
 
Υπάρχουν μόνο 2-3 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διάκρισης λόγω 
εθνοτικής/φυλετικής καταγωγής, κυρίως σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τη 
μετανάστευση και το άσυλο, οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
περιορισμένης χρηματοδότησης και του μεγάλου όγκου εργασίας. 
 
Για πολλές δεκαετίες υπήρχε μόνο μια γνωστή οργάνωση για τα δικαιώματα των 
ομοφυλοφίλων η οποία δεν οργάνωνε δημόσιες εκδηλώσεις και η οποία διατηρούσε 
την ταυτότητα των μελών της μυστική, αφού η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί να αποτελεί 
ταμπού στην Κύπρο. Το 2010 γεννήθηκε μια νέα οργάνωση για τα δικαιώματα των 
ΛΟΑΤ1 με την επωνυμία ACCEPT LGBT, που δεν αποκρύπτουν την ταυτότητα τους, 
που συμμετέχουν σε πολλά προγράμματα και που έχουν μέχρι τώρα οργανώσει 
πληθώρα δημόσιων εκδηλώσεων.  
 
Σε σχέση με την ηλικία, υπάρχουν δύο ειδών οργανώσεις που προωθούν τα 
δικαιώματα των ηλικιωμένων: οι συντεχνίες (ΕΚΥΣΥ, που λειτουργεί κάτω από την 
ομπρέλα και την πολιτική στήριξη της ΠΕΟ) και οι άλλες διάφορες εθελοντικές ΜΚΟ, 
καθώς και η Βουλή των Γερόντων, οι οποία συνεδριάζει μια φορά το χρόνο. Οι 
δραστηριότητες τους δεν περιορίζονται στην καταπολέμηση των διακρίσεων αλλά 
καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα, κυρίως σε σχέση με τα επιδόματα προς τους 
ηλικιωμένους. Η κύρια ΜΚΟ που ασχολείται σε εθνικό επίπεδο με τα προβλήματα 
των ηλικιωμένων είναι η ΠΟΣΕΥ, η οποία ήταν αρκετά αποτελεσματική γενικά σε 
θέματα πληροφόρησης του κοινού (π.χ. μέσο της Βουλής των Γερόντων το Νοέμβριο 
2004) και στην ετοιμασία του εθνικού σχεδίου δράσης για τους ηλικιωμένους. Παρόλα 
αυτά, η καταπολέμηση των διακρίσεων είναι μόνο ένα μικρό μέρος της δράσης τους. 
 
Σε σχέση με τη θρησκεία, στο παρελθόν η δημόσια δραστηριότητα των ΜΚΟ ήταν 
ελάχιστη. Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε κάποιο ενδιαφέρον και δραστηριότητα από 
μειονοτικές θρησκευτικές ομάδες όπως η Εκκλησία των μαρτύρων του Ιεχωβά και η 
Ευαγγελική Εκκλησία που και οι δύο τώρα κάνουν χρήση της διαδικασίας υποβολής 
παραπόνων για διάκριση στην Αρχή Ισότητας. Το γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης 
έχει επανελειμένα δικαιώσει Μάρτυρες του Ιεχωβά που καταφεύγουν σε αυτό με 

                                                 
1  Ο όρος αντιστοιχεί στο Αγγλικό ‘LGBT’ και αποτελείται από τα αρχικά των λέξεων Λεσβίες 

Ομοφυλόφιλοι Αμφισεξουαλικοί και Τρανσεξουαλικοί. 
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παράπονα που σχετίζονται με την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών στο 
σχολείο. Επιπλέον, η Επίτροπος Διοίκησης έκρινε ως βάσιμα παράπονα από μη-
Κυπρίους κρατούμενους στις φυλακές οι οποίοι εμποδίζονταν από του να ασκήσουν 
τα θρησκευτικά στους καθήκοντα και από εργαζόμενο Μαρωνίτικης καταγωγής του 
οποίου η αίτηση για προαγωγή στις Κυπριακές Αερογραμμές απορρίφθηκε λόγω 
θρησκείας/εθνοτικής καταγωγής.2 Κάποιες παλαιότερες οργανώσεις ή ομάδες 
θρησκευτικών μειονοτήτων (Μαρωνίτες, Λατίνοι και Αρμένιοι) διαθέτουν μηχανισμό 
εκπροσώπησης της κοινότητας και διαμεσολάβησης με το κράτος, αλλά δεν 
ανέπτυξαν δράση στον τομέα της μη-διάκρισης. 
 
Το Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (NGO Support Centre) 
δημιουργήθηκε με σκοπό να υποστηρίξει την κοινωνία των πολιτών∙ η δράση του 
επικεντρώνεται στο να προσφέρει κατάρτιση και πληροφόρηση, να προωθεί το έργο 
των ΜΚΟ και να διαθέτει το οίκημα του για συναντήσεις. Μέσω συγκεκριμένου 
προγράμματος στο οποίο συμμετέχει (“ΕNGAGE”), το Κέντρο διαθέτει χορηγίες 
μικρής κλίμακας προς ΜΚΟ, δίχτυα και πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλουν στην 
συμφιλίωση και στην προώθηση της ειρήνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων στο  νησί. 
Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από το Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικών 
Οργανισμών σε συνεργασία με την Τουρκοκυπριακή οργάνωση ‘Management 
Centre’. Το Κέντρο δεν έχει αναπτύξει δράση κατά των διακρίσεων. 
 
Οι συντεχνίες είναι σε γενικές γραμμές δισταχτικές να αναλάβουν δράση εκτός των 
αυστηρά εργατικών θεμάτων της δικαιοδοσίας τους. Η ΠΕΟ τα τελευταία χρόνια 
ανέπτυξε κάποια δράση στον τομέα της μετανάστευσης, με δικό της «Γραφείο 
Μεταναστών Εργατών» που χειρίζεται προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
μετανάστες εργάτες. Επίσης έχει συμβάλει στη δημιουργία οργάνωσης Ποντίων που 
ζουν στην Κύπρο, η οποία διαθέτει δικό της γραφείο και προσωπικό και εξετάζει 
παράπονα για διακρίσεις. Επίσης η ΠΕΟ εργοδοτεί τρεις Τουρκοκύπριους, έχει 
ορισμένες χιλιάδες Τουρκοκύπριους εργαζόμενους ως μέλη και συνεργάζεται στενά 
με την Τουρκοκυπριακή συντεχνία DEV-IS.. Κάποια  δράση στον τομέα της μη-
διάκρισης ανέπτυξε και η ΣΕΚ αλλά με κύρια έμφαση τις διακρίσεις λόγω φύλου..  Η 
ΔΕΟΚ, η οποία το 2011 συμμετείχε σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα σε σχέση με τους 
όρους απασχόλησης των μεταναστών εργατών (European Network for Migrant 
Workers), έχει επίσης αναπτύξει κάποια δράση αλλά κύρια ή αποκλειστικά στον 
τομέα των διακρίσεων λόγω φύλου, όπως και το το Παρατηρητήριο Ισότητας Κύπρου 
(ΠΙΚ), 
 
2. Οι λόγοι διάκρισης και οι τομείς διάκρισης που απασχολούν τις Κυπριακές ΜΚΟ 

και τις συντεχνίες 

                                                 
2  Συχνά, στις περιπτώσεις των Μαρωνιτών αλλά και άλλων ατόμων και ομάδων,ο διαχωρισμός 

μεταξύ θρησκείας και εθνοτικής καταγωγής ως λόγοι διάκρισης δεν είναι ούτε εύκολος ούτε και 
αυτονόητος και σε αρκετές περιπτώσεις η Επίτροπος Διοίκησης κατατάσσει και εξετάζει τα 
συγκεκριμένα παράπονα υπό το πρίσμα του λόγου διάκρισης που υποδεικνύει ο 
παραπονούμενος. Το Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης καταγράφει τα παράπονα που παραλαμβάνει 
λόγω θρησκείας στην ίδια κατηγορία με την οικογενειακή κατάσταση, επομένως δεν υπάρχουν 
στατιστικά   
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Πέρα από τη διάκριση λόγω φύλου, οι κύριοι λόγοι με τους οποίους ασχολούνται 
είναι η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, η αναπηρία, η ηλικία και ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός. Υπάρχει πολύ λίγη δραστηριότητα στον τομέα της διάκρισης λόγω 
θρησκείας ή πίστης παρόλο που άτομα μέλη θρησκευτικών οργανώσεων 
(Ευαγγελιστές, Μάρτυρες του Ιεχωβά) έχουν υποβάλει παράπονα στην Αρχή 
Ισότητας για διάκριση από τις αρχές λόγω της θρησκείας τους. Οι συντεχνίες 
ασχολούνται αποκλειστικά με το χώρο εργασίας παρόλο που οι πλείστες από τις 
ΜΚΟ, ιδιαίτερα αυτές που ασχολούνται με την αναπηρία και τα δικαιώματα των 
μεταναστών εργατών επίσης επικεντρώνονται στο χώρο της εργασίας, ως ο τομέας 
με τις περισσότερες ανάγκες. Οι οργανώσεις ατόμων με αναπηρίες ενδιαφέρονται 
περισσότερο για θέματα πρόσβασης στην εργασία και ποσόστωσης και πιέζουν για 
τη θεσμοθέτηση ποσόστωσης υπέρ των ατόμων με αναπηρίες. Τα τελευταία χρόνια 
έχουν αναδυθεί κάποιες οργανώσεις που ασχολούνται με τον τομέα της εκπαίδευσης 
και συγκεκριμένα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, με επίκεντρο π.χ. τη διδαχή της 
ιστορίας στα σχολεία, τη δικοινοτική συνεργασία και τη συμφιλίωση. 

 
3. Αποκλειστική ενασχόληση με τις διακρίσεις  

 
Ελάχιστες ΜΚΟ ασχολούνται αποκλειστικά με τη μη-διάκριση αφού οι πλείστες έχουν 
μια ευρύτερη ατζέντα δράσης. Πολλές ΜΚΟ δεν διαθέτουν γνώση ή εξειδίκευση στον 
τομέα αυτό ή είναι υπερφορτωμένες με δουλειά και έχουν ελάχιστη χρηματοδότηση. 
Οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία δήλωσαν ότι η μη-διάκριση είναι μεγάλο 
μέρος της δουλειάς τους ενώ οι συντεχνίες και η ΠΟΣΕΥ (η ΜΚΟ που προωθεί τα 
δικαιώματα των ηλικιωμένων) ανάφεραν ότι η μη-διάκριση αποτελεί μόνο μικρό 
μέρος της δουλειάς τους. Οι ΜΚΟ που προσφέρουν στήριξη στους μετανάστες 
ασχολούνται κυρίως με ατομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες τα 
οποία συχνά πηγάζουν από ρατσιστικές νοοτροπίες και πρακτικές. Συνήθως, ο όγκος 
των παραπόνων που χειρίζονται είναι δυσανάλογα μεγάλος για τις δυνατότητες τους.  

 
4. Εγγραφή των ΜΚΟ και των συντεχνιών σε εθνικό επίπεδο  

 
Οι ΜΚΟ μπορούν να εγγραφούν σε  εθνικό επίπεδο, στη βάση του Περί Σωματείων 
και Ιδρυμάτων Νόμου (N. 57/72). Αυτό δεν εμποδίζει τις ΜΚΟ από το να λειτουργούν 
χωρίς να εγγραφούν πουθενά, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αυτό θα λειτουργήσει 
ανασταλτικά στην εξασφάλιση χρηματοδότησης και στο να εμφανιστούν στο 
δικαστήριο εκ μέρους των μελών τους. Οι περισσότερες από τις οργανώσεις που 
ερωτήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης εξέφρασαν την άποψη ότι η 
εγγραφή δεν είναι δύσκολη αλλά είναι χρονοβόρα και γραφειοκρατική. Μια ΜΚΟ η 
οποία περιλάμβανε Τουρκοκύπριους ανάμεσα στα μέλη της εξέφρασε το παράπονο 
ότι χρειάστηκε ασυνήθιστα πολύς χρόνος για την εξέταση της αίτησης της για 
εγγραφή και αντιμετώπισε προβλήματα με αδικαιολόγητους ελέγχους από την 
αστυνομία ενόσω εκκρεμούσε η αίτηση τους. Άλλη ΜΚΟ που ασχολείται με το 
σεξουαλικό προσανατολισμό χρειάστηκε να προσφύγει στην Επίτροπο Διοίκησης για 
να πετύχει την έγκριση τη αίτησης εγγραφής της, αφού ο τότε Διευθυντής του 
Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι για την εγγραφή της οργάνωσης αυτής ήταν 
απαραίτητη η έγκριση της Ορθόδοξης εκκλησίας∙ οι ενστάσεις του Υπουργείου 
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άρθηκαν μετά την παρέμβαση της Επιτρόπου Διοίκησης στην οποία προσέφυγε ο 
δικηγόρος της οργάνωσης. 
 
Για σκοπούς εγγραφής συντεχνίας, το Υπουργείο Εργασίας τηρεί ειδικό αρχείο. Η 
διαδικασία εγγραφής συντεχνίας είναι επίσης χρονοβόρα και γραφειοκρατική.  
 
5. Το μέγεθος των ΜΚΟ/συντεχνιών  

 
Σε γενικές γραμμές οι ΜΚΟ είναι μικρές. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες από αυτές, η 
εθνική οργάνωση τυφλών ΠΟΤ έχει 1200 μέλη σε όλη την Κύπρο αλλά μόνο λίγοι 
από αυτούς είναι δραστήριοι. Η ΚΙΣΑ, οργάνωση στήριξης των μεταναστών, έχει 
γύρω στα 150 μέλη παγκύπρια. Η ΠΟΣΕΥ, η οργάνωση των ηλικιωμένων, έχει πάνω 
από 100 μέλη σε επίπεδο επιτροπών.3  
 
Η οργάνωση για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων AKOK έχει ορισμένες 
εκατοντάδες μέλη, αλά μόνο ένα ή δύο άτομα από αυτούς είναι ακτιβιστές και 
ανοιχτοί για την ομοφυλοφιλία τους. Άλλες ΜΚΟ έχουν ορισμένες δεκάδες μέλη. Στις 
πλείστες των περιπτώσεων ο πραγματικός αριθμός των δραστήριων μελών είναι 
πολύ μικρός.  
 
Οι συντεχνίες έχουν μαζική βάση. Η ETYK, η συντεχνία των τραπεζοϋπαλλήλων, έχει 
10,000 μέλη. Η ΣΕΚ και η ΠΕΟ, οι ομοσπονδίες των συντεχνιών της δεξιάς και της 
αριστεράς αντίστοιχα έχουν περίπου από 80,000 μέλη έκαστη. Η ΠΑΣΥΔΗ, η 
συντεχνία των δημοσίων υπαλλήλων, έχει 25,000 μέλη και η ΔΕΟΚ έχει 8,000 μέλη. 
Μεγάλη βάση έχουν επίσης οι συντεχνίες των εκπαιδευτικών, η ΟΕΛΜΕΚ και η 
ΠΟΕΔ.  
 
6. Σύνδεση με ευρύτερα δίχτυα 
 
Ορισμένες ΜΚΟ εργάζονται κυρίως μόνες τους αλλά ταυτόχρονα αποτελούν μέρος 
ενός ευρύτερου εθνικού διχτύου (π.χ. η συνομοσπονδία οργανώσεων των ατόμων 
μα αναπηρία) και διεθνούς ή πανευρωπαϊκού διχτύου (όπως το European Disability 
Forum, AGE, ILGA, ENAR, European Women’s Lobby κλπ). Η πιθανότητα 
εξασφάλισης χρηματοδότησης μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων έχει πρόσφατα 
οδηγήσει σε πιο δραστήριες συνεργασίες μεταξύ των ΜΚΟ στην Κύπρο και μεταξύ 
των Κυπριακών και άλλων Ευρωπαϊκών ΜΚΟ.  
 
Σε παγκύπριο επίπεδο, η ΚΥΣΟΑ αποτελεί τη μόνη οργανωμένη συνομοσπονδία 
οργανώσεων, η οποία το 2007 κέρδισε και το καθεστώς του κοινωνικού εταίρου. 
Κάποιες κλαδικές συντεχνίες όπως η ETYK (η συντεχνία των τραπεζοϋπαλλήλων) 
και η ΠΑΣΥΔΗ (η συντεχνία των δημοσίων υπαλλήλων) εργάζονται μόνες τους, ενώ 
άλλες συντεχνίες ανήκουν σε ομοσπονδίες (όπως η ΣΕΚ και η ΠΕΟ, οι δύο μεγάλες 
                                                 
3  Η ΠΟΣΕΥ καλύπτει όλες τις επαρχίες, Κάθε επαρχεία έχει τη δική της επιτροπή που ασχολείται με 

όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι. Κάθε επιτροπή έχει 25 μέλη. Οι επιτροπές 
αυτές λειτουργούν υπό την εποπτεία του κεντρικού συντονιστικού σώματος της ΠΟΣΕΥ που έχει 
επίσης 25 μέλη. 
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ομοσπονδίες). Kάποιες συντεχνίες  διατηρούν επαφές με οργανισμούς σε άλλες 
χώρες για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών, συντονισμού όπου προγραμματίζεται 
κοινή δράση κλπ αλλά το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς της γίνεται σε εθνικό 
επίπεδο.  
 
7. Αποκέντρωση  

 
Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες έχουν τη βάση τους στη Λευκωσία. Πολλές 
όμως ΜΚΟ διατηρούν παραρτήματα και δράσεις τουλάχιστον στη Λεμεσό, τη δεύτερη 
μεγάλη πόλη, ενώ κάποιες ΜΚΟ δραστηριοποιούνται σε μικρότερες πόλεις. Σε 
γενικές γραμμές οι μικρές αποστάσεις μεταξύ των πόλεων στην Κύπρο διευκολύνουν 
την εξάπλωση των δραστηριοτήτων σε άλλες πόλεις αλλά η έλλειψη ανθρώπινου 
δυναμικού και χρηματοδότησης αποτελούν εμπόδια.  
 
Στην περίπτωση των συντεχνιών, όπου η χρηματοδότηση δεν αποτελεί τόσο μεγάλο 
πρόβλημα όπως για τις ΜΚΟ, αυτές διατηρούν μεγάλα γραφεία σε κάθε επαρχία και 
οι δραστηριότητες τους καλύπτουν όλη τη χώρα.  

 
8. Δράση στην πρωτεύουσα σε σχέση με την υπόλοιπη Κύπρο  

 
Στην περίπτωση των ΜΚΟ, η δράση είναι περίπου η ίδια, καθώς ελάχιστες ΜΚΟ 
δρουν σε συνεργασία με την κυβέρνηση, που έχει τη βάση της στη Λευκωσία, 
επομένως το κατά πόσον εδρεύουν στη Λευκωσία ή όχι δεν είναι καθοριστικής 
σημασίας. Στην περίπτωση των συντεχνιών, τα κεντρικά γραφεία (που είναι κατά 
κανόνα στη Λευκωσία) και τα επαρχιακά γραφεία κάνουν την ίδια περίπου δουλειά 
αλλά τα κεντρικά γραφεία είναι επιπλέον επιφορτισμένα με την συνεργασία με το 
Υπουργείο Εργασίας και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, τους 
χαράσσοντες πολιτική, τη συμμετοχή στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, το 
συντονισμό των επαρχιακών γραφείων, κλπ.  
 
9. Πολιτικοκοινωνικό εκτόπισμα  
 
Σε γενικές γραμμές, οι ΜΚΟ έχουν πολύ λιγότερο εκτόπισμα σε πολιτικό και 
κοινωνικό επίπεδο από τις συντεχνίες. Αυτό μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στο σχετικά 
μικρό μέγεθος των ΜΚΟ σε σύγκριση με τις συντεχνίες, οι οποίες έχουν ισχυρή 
παράδοση τριμερούς συνεργασίας και ψηλή πυκνότητα. Επίσης, οι μεγάλες 
συντεχνίες έχουν δεσμούς με πολιτικά κόμματα τα οποία κατά κανόνα κυριαρχούν 
στην πολιτική σκηνή στην Κύπρο. Η συμμετοχή τους στην τριμερή συνεργασία (μαζί 
με το σύνδεσμο εργοδοτών και το Υπουργείο Εργασίας) έχει δημιουργήσει μια 
ομοφωνία μεταξύ όλων των μερών της τριμερούς σε σχέση με όλες τις σημαντικές 
αποφάσεις που έχει ενδυναμώσει σημαντικά το ρόλο και την επιρροή των 
συντεχνιών στην κοινωνία. Πολλές συντεχνίες προσφέρουν στα μέλη τους σημαντικό 
αριθμό υπηρεσιών με ελάχιστη χρέωση, όπως τραπεζικές υπηρεσίες, διαμονή για τις 
διακοπές, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλα, σε αντάλλαγμα για ένα πολύ 
μικρό ποσό ενιαίας συνδρομής, σε βαθμό που καθιστά την ιδιότητα μέλους σε 
συντεχνία μια ελκυστική επιλογή για τους εργαζόμενους.  
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Οι ΜΚΟ δεν απολαμβάνουν της ίδιας καλής φήμης στην κοινωνία, ειδικά αν 
δραστηριοποιούνται σε αμφιλεγόμενους τομείς όπως η ομοφυλοφιλία, η 
μετανάστευση, ο αντι-εθνικισμός κλπ. Αρκετά συχνά, οι ΜΚΟ αντιμετωπίστηκαν με 
καχυποψία και έχουν στο παρελθόν κατηγορηθεί ι ότι χρηματίστηκαν από ξένες 
δυνάμεις για να προωθήσουν τα συμφέροντα τους στην Κύπρο. Η καχυποψία αυτή 
έφτασε στο ζενίθ  της μετά την απόρριψη του σχεδίου λύσης του ΟΗΕ το 2004 σε 
δημοψήφισμα,  η οποία κατέληξε σε διερεύνηση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
το 2006-2007 όπου ΜΚΟ κλήθηκαν να καταθέσουν κατά πόσον πήραν 
χρηματοδότηση από το εξωτερικό για να προωθήσουν το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ. 
Αυτή η εκστρατεία  ζήμιωσε σημαντικά την αξιοπιστία της κοινωνίας των πολιτών στα 
μάτια της κοινής γνώμης και ανάγκασε αρκετούς ακτιβιστές να καταφύγουν στο 
περιθώριο.4 Το Νοέμβριο του 2010, το γνωστό περιστατικό επίθεσης ακροδεξιών στο 
αντιρατσιστικό φεστιβάλ της ΚΙΣΑ στις Φοινικούδες και πρωτίστως η αντιμετώπιση 
του από την αστυνομία, τους ακροδεξιούς πολιτικούς και τα ΜΜΕ επίσης 
υπονόμευσε το κύρος και την υπόσταση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται υπέρ 
των μεταναστών, αφού παρουσιάστηκαν από τα ΜΜΕ περίπου ως ταραχοποιοί, 
αφού τα πλείστα ΜΜΕ τήρησαν ίσες αποστάσεις μεταξύ των ακροδεξιών 
οργανώσεων και των ΜΚΟ που οργάνωσαν το αντιρατσιστικό φεστιβάλ. Μετά το 
φεστιβάλ, η αστυνομία προχώρησε στην ποινική δίωξη ατόμων των ΜΚΟ που 
συμμετείχαν στη διοργάνωση του φεστιβάλ, όμως το δικαστήριο απέρριψε τις 
κατηγορίες. 
 
10. Συνεργασίες 
 
Η συνεργασία μεταξύ των μεγάλων συντεχνιών βρίσκεται σε αρκετά καλά επίπεδα 
και ισχύει εδώ και αρκετές δεκαετίες, επισφραγισμένη από την κοινή συμμετοχή τους 
στο σύστημα της τριμερούς συνεργασίας, παρόλο που οι μικρότερες συντεχνίες 
εκφράζουν παράπονα ότι αποκλείονται από τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Στην 
περίπτωση των ΜΚΟ, η συνεργασία είναι αρκετά καλή στον τομέα της αναπηρίας, 
αφού όλες οι ΜΚΟ ανήκουν στην εθνική συνομοσπονδία. Το ίδιο ισχύει και για την 
περίπτωση των ΜΚΟ που προωθούν τα δικαιώματα των ηλικιωμένων. Η εικόνα είναι 
πολύ διαφορετική όσον αφορά τις ΜΚΟ που στηρίζουν τα δικαιώματα των 
μεταναστών που συχνά ανταγωνίζονται για τα ίδια περιορισμένα κονδύλια 
χρηματοδότησης και οι σχέσεις μεταξύ τους συχνά αγγίζουν την εχθρότητα.  
 
Η συνεργασία μεταξύ συντεχνιών και ΜΚΟ είναι σχετικά πρόσφατη και επιτυχημένη 
αλλά χαρακτηρίζεται από την ανισότητα ισχύος και επιρροής μεταξύ των μαζικών και 
ισχυρότατων συντεχνιών και των υποστελεχωμένων ΜΚΟ. Η συνεργασία αυτή συχνά 
βασίζεται ή εκδηλώνεται στην κοινή τους συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα 
όπως το EQUAL. Οι ΜΚΟ που ρωτήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης 

                                                 
4  Η έκθεση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ ημερομηνίας 

9 Mαρτίου 2007, αναφέρει στην σελίδα 6: “There has been a disturbing trend with regard to the 
implementation of policies that impinge on the ability of organizations and individuals to carry out 
activities and projects designed to contribute to bi-communal contacts and cooperation throughout 
the island. As a result, the United Nations, in particular the United Nations Development 
Programme (UNDP), has been hampered in the implementation of projects.” 
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δήλωσαν ότι η συνεργασία ΜΚΟ και συντεχνιών δεν είναι τόσο διαδεδομένη όσο θα 
ήθελαν.  
 
Το επίπεδο συνεργασίας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα προχωρημένο ή 
διαδεδομένο. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν ίσως οι οργανώσεις των ατόμων με 
αναπηρίες οι οποίες συχνά συνεδριάζουν για να συζητήσουν κοινά ζητήματα και να 
αποφασίσουν για κοινές δράσεις, συνήθως υπό τη μορφή λόμπυ κυβερνητικών 
οργανισμών για αναθεώρηση της πολιτικής ή του νόμου. Την περίοδο που 
προηγήθηκε της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ και μετά την εναρμόνιση της 
Κυπριακής νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο είχαν οργανωθεί αρκετές ad hoc 
δραστηριότητες με τη συμμετοχή ΜΚΟ. Κατά το 2007, δημιουργήθηκε από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης ένα άτυπο δίχτυο ΜΚΟ με στόχο το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων που θα χρηματοδοτούνταν από τα χρήματα της ΕΕ που 
διαχειρίστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων 
Ευκαιριών 2007. Η άτυπη ομάδα διαλύθηκε με τη συμπλήρωση του Έτους Ίσων 
Ευκαιριών αφού το μόνο θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν η χρηματοδότηση.  
 
Κάποιος βαθμός συνεργασίας επιτυγχάνεται με την εκτέλεση προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως το EQUAL και το ERF, όπου οι προδιαγραφές 
απαιτούν συνεργία μεταξύ ΜΚΟ και συντεχνιών, όμως αυτές οι συνεργασίες είναι 
συχνά μη-βιώσιμες και διαρκούν μόνο όσο διαρκεί η εκτέλεση του προγράμματος. 
Συχνά, όταν οργανώνεται μια εκδήλωση από μια ΜΚΟ, άλλες ΜΚΟ 
προσυπογράφουν ως συνδιοργανωτές για να δείξουν την υποστήριξη τους στη 
συγκεκριμένη δράση, αυτό όμως δε σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν οποιαδήποτε 
ανάμιξη στη συνδιοργάνωση και συνήθως δεν έχουν.  
 
Σε κάποιες περιπτώσεις, ξεκίνησαν πρωτοβουλίες για τη δημιουργία πλατφόρμας 
οργανώσεων με στόχο την συνένωση δυνάμεων για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, αλλά για διάφορους λόγους οι πρωτοβουλίες αυτές δεν καρποφόρησαν.  
 
Οι διάφορες οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων 
ως επίσης και η συντεχνία των συνταξιούχων της ΠΕΟ συνεργάζονται για διάφορα 
ζητήματα που σχετίζονται κύρια με θέματα πρόνοιας. Οι οργανώσεις αυτές 
μοιράζονται το ίδιο βήμα στη Βουλή των Γερόντων και έχουν κοινούς στόχους. Από 
ελάχιστη μέχρι και ανύπαρκτη είναι η συνεργασία μεταξύ των ΜΚΟ που στηρίζουν 
τους μετανάστες. Για το σεξουαλικό προσανατολισμό, υπάρχουν σήμερα δύο 
οργανώσεις οι οποίες συνεργάζονται αρκετά στενά. Οι οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα του αντεθνικισμού, της δικοινοτικής συνεργασίας και 
της συμφιλίωσης έχουν επίσης αρκετά καλή και στενή συνεργασία. 
 
11. Δικτύωση εκτός Κύπρου 
 
(α)  Γειτονικές χώρες  
 
Οι Ελληνοκυπριακές οργανώσεις συνήθως έχουν επαφές με Ελληνικές ΜΚΟ και οι 
Τουρκοκυπριακές ΜΚΟ με Τουρκικές λόγω γλώσσας, αλλά τα επίπεδα καθεαυτό 
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συνεργασίας είναι μάλλον χαμηλά. Ελάχιστες είναι και οι επαφές με τις γειτονικές 
Αραβικές χώρες, όπου ο τομέας της μη-διάκρισης είναι ακόμα λιγότερο ανεπτυγμένος 
από ότι στην Κύπρο. Οι συντεχνίες και ειδικά η ΠΕΟ διατηρούν επαφές με συντεχνίες 
σε γειτονικές χώρες αλλά αυτές είναι μάλλον συμβολικής φύσης χωρίς να υπάρχει 
ουσιαστική συνεργασία.  
 
(β)  Άλλες Χώρες μέλη της ΕΕ 
 
Μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, πολλές ΜΚΟ ανέπτυξαν επαφές με τις 
αντίστοιχες τους σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και πάλι το επίπεδο συνεργασίας 
δεν είναι πολύ ανεπτυγμένο και η επαφή συνήθως τερματίζεται μόλις συμπληρωθεί 
το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν από κοινού. Οι ΜΚΟ που ασχολούνται με το 
σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία και την ηλικία συνεργάζονται με τις 
αντίστοιχες τους ΜΚΟ στην Ευρώπη μέσα από τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκές 
πλατφόρμες (EDF, ILGA και  AGE  αντίστοιχα). Η KIΣA είναι μέλος της ENAR και 
επίσης το τοπικό παράρτημα της ENAR στην Κύπρο. 
 
Η μεγάλες συντεχνίες έχουν τακτικές επαφές με τις αντίστοιχες τους στην Ευρώπη 
μέσω της κοινής συμμετοχής τους σε Ευρωπαϊκές συντεχνίες αλλά και μέσω των 
Ευρωπαϊκών διχτύων του πολιτικού κόμματος με το οποίο συνδέονται.  
 
(γ)  Αλλού 
 
Ορισμένες ΜΚΟ έχουν επαφές σε διεθνές, Μεσογειακό ή περιφερειακό επίπεδο αλλά 
η συνεργασία είναι ελάχιστη. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η ΠΟΤ, η παγκύπρια 
οργάνωση τυφλών που διατηρεί επαφές με τις αντίστοιχες της οργανώσεις διεθνώς 
για την ανταλλαγή πληροφοριών, νέες τεχνολογίες κλπ. 
 
(δ)  Δράση σε διεθνές επίπεδο 
 
Ορισμένες από τις ΜΚΟ που ανήκουν σε διεθνή δίχτυα κάνουν χρήση αυτών των 
διχτύων για σκοπούς εκστρατείας. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις της ΠΟΤ, της 
παγκύπριας οργάνωσης των τυφλών και της ΠΟΣΕΥ, της οργάνωσης για τους 
ηλικιωμένους. Η ΚΙΣΑ συνεργάζεται με την “UNITED for Intercultural Action”, την “La 
Metropoli”στην Ιταλία, την ENAR και το “Κοινωνικό Δίχτυο για Πρόσφυγες και 
Μετανάστες” στην Ελλάδα. Η συνεργασία συχνά παίρνει τη μορφή της 
συνυπογραφής κάποιας διακήρυξης και σπανιότερα την από κοινού διοργάνωση 
κάποιου συνεδρίου αλλά όχι το χειρισμό συγκεκριμένων υποθέσεων. Οι διασυνδέσεις 
των ΜΚΟ που ασχολούνται με την αναπηρία με τα διεθνή δίχτυα στοχεύουν κυρίως 
στην ανταλλαγή πληροφοριών, στη συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια, στη 
συνεργασία για Ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά όχι στην από κοινού εκστρατεία ή το 
χειρισμό συγκεκριμένων υποθέσεων. Οι συντεχνίες επίσης διατηρούν διεθνείς 
διασυνδέσεις και από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ οι σύνδεσμοι με τις συντεχνίες 
στην Ευρώπη έχουν ενδυναμωθεί.  
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(ε)  Δράση στα Αγγλικά 
 
Στην περίπτωση των ΜΚΟ, σε επίπεδο κεντρικών επιτροπών, σχεδόν όλοι μπορούν 
να εργαστούν στα Αγγλικά. Στο επίπεδο των μελών τα Ελληνικά είναι η γλώσσα που 
χρησιμοποιείται, με κάποιες εξαιρέσεις. Η ΚΙΣΑ χρησιμοποιεί κυρίως τα Αγγλικά 
αφού τα πλείστα από τα μέλη της είναι μετανάστες που δεν μιλούν Ελληνικά. Το ίδιο 
ισχύει και στις αντιεθνικιστικές και αντιρατσιστικές ομάδες που αποτελούνται από 
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Στην περίπτωση των συντεχνιών, η γλώσσα 
εργασίας είναι τα Ελληνικά αλλά κάποια από τα στελέχη, ιδιαίτερα οι νεώτεροι, μιλούν 
Αγγλικά. Ορισμένοι από αυτούς είναι απόφοιτοι Αγγλόφωνων πανεπιστημίων και τα 
Αγγλικά τους είναι ψηλού επιπέδου αλλά αυτοί οι νέοι επαγγελματίες σπανιότατα 
βρίσκονται στην ηγεσία μιας συντεχνίας.  
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2 Ειδικότητες των ΜΚΟ/συντεχνιών στον τομέα της μη-διάκρισης 
 
12. Τομείς δράσης 
 
Οι οργανώσεις των εθνικών μειονοτήτων (Αρμένιοι, Λατίνοι Μαρωνίτες) προσφέρουν 
πρακτική βοήθεια στις κοινότητες τους για να ενισχύσουν την ένταξη τους στην 
Κυπριακή κοινωνία. Οι ομάδες αυτές απολαμβάνουν μεγάλου βαθμού ένταξης. Οι 
ΜΚΟ των ατόμων με αναπηρία επικεντρώνονται σε ζητήματα όπως η κοινωνική 
ένταξη, η εργασία και η προσβασιμότητα και οργανώνουν δημόσια σεμινάρια, 
προσφέρουν συμβουλές στα μέλη τους, εκδίδουν υλικό, διενεργούν λόμπυ με τα 
κυβερνητικά τμήματα και προσπαθούν να ασκήσουν πιέσεις προς τους χαράσσοντες 
πολιτική και/η προς τους νομοθέτες για την αλλαγή πολιτικής/νομοθεσίας. Οι 
οργανώσεις που προωθούν τα δικαιώματα των ηλικιωμένων δραστηριοποιούνται σε 
διάφορες εκστρατείες για την ευημερία, τις συντάξεις και την ιατρική περίθαλψη και 
συναντούνται στη Βουλή για να συζητήσουν τα διάφορα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. Οι οργανώσεις νεολαίας δραστηριοποιούνται στους τομείς της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της ανεργίας, των δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας, 
του εγκλήματος, των ναρκωτικών και του τρόπου που αντιμετωπίζονται οι νέοι 
ευρύτερα. Μία ΜΚΟ για το σεξουαλικό προσανατολισμό λειτουργεί ένα δίχτυο 
στήριξης προς τους ομοφυλόφιλους και χειρίζεται παράπονα για διακρίσεις στο χώρο 
εργασίας, κύρια τις παράνομες απολύσεις ή την άρνηση για πρόσληψη λόγω 
σεξουαλικού προσανατολισμού. Στον τομέα της διάκρισης λόγω φυλετικής/ εθνοτικής 
καταγωγής, η δράση των ΜΚΟ είναι κύρια επικεντρωμένη στη διαμεσολάβηση είτε με 
τον εργοδότη είτε με την αρμόδια κρατική υπηρεσία και στην υποβολή παραπόνων 
εκ μέρους του θύματος στην Επίτροπο Διοίκησης (Αρχή Ισότητας/Αρχή κατά του 
Ρατσισμού), στην Αστυνομία, στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων και Ισχυρισμών 
εναντίον της Αστυνομίας, στην αρμόδια κρατική αρχή κλπ. 
 
Παρόλο που οι συντεχνίες ισχυρίζονται ότι τοποθετούν τη μη-διάκριση ψηλά στις 
προτεραιότητες τους, στην πράξη ασχολούνται ως επί το πλείστον με τη 
συνηθισμένη συντεχνιακή δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια, με την εμφάνιση της 
χρηματοδότησης από την ΕΕ, υπήρξαν κάποιες δραστηριότητες συντεχνιών στον 
τομέα της μη-διάκρισης σε συνεργασία με ΜΚΟ και εμπειρογνώμονες (π.χ. EQUAL, 
ERF κλπ).  
 
13. Διερεύνηση παραπόνων 

 
Ο χειρισμός παραπόνων για διάκριση αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των ΜΚΟ 
που ασχολούνται με την αναπηρία, την ηλικία, το σεξουαλικό προσανατολισμό και τη 
μετανάστευση. Αρκετές ΜΚΟ όμως υποβάλλουν παράπονα, κύρια στην Επίτροπο 
Διοίκησης, εκ μέρους των μελών τους ή άλλων ευάλωτων ατόμων που 
εκπροσωπούν. Στην περίπτωση της ΠΟΤ, της παγκύπριας οργάνωσης των τυφλών, 
η βοήθεια που προσφέρεται καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από το συντονισμό δράσεων 
κατά τη δικαστική διαδικασία μέχρι την υποβολή παραπόνων σε άλλα σώματα, τα 
αρμόδια υπουργία και την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων. Σε γενικές γραμμές 
δεν υπάρχει η δυνατότητα διερεύνησης όμως. Ούτε και το πόρισμα από τέτοια 
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διερεύνηση δεν έχει το απαιτούμενο κύρος ή τη δεσμευτικότητα για να έχει νόημα η 
διερεύνηση παραπόνων.  
 
Αρχικά οι συντεχνίες ήταν διστακτικές στο να εισαγάγουν δράση κατά των 
διακρίσεων στις εργασιακές σχέσεις φοβούμενοι ότι ίσους χαλάσουν την ισορροπία 
που δημιουργείται από την τριμερή συνεργασία. Πρόσφατα όμως άρχισαν αν 
υποβάλλουν παράπονα στην Αρχή Ισότητας εκ μέρους των μελών τους για διάκριση.  
 
14. Επικέντρωση στη δική τους κοινότητα 
 
Σε γενικές γραμμές, ναι. Οι πλείστες ΜΚΟ επικεντρώνονται στη δική τους κοινότητα 
παρόλο που ισχυρίζονται ότι δεν θα είχαν δισταγμούς να βοηθήσουν άτομα από 
άλλες κοινότητες αν τους ζητηθεί. Οι ΜΚΟ που στηρίζουν μετανάστες λαμβάνουν 
παράπονα από μετανάστες και είτε προσπαθούν να διαμεσολαβήσουν (με τον 
εργοδότη ή την αστυνομία) είτε υποβάλλουν παράπονο στην αρχή Ισότητας. Οι 
συντεχνίες με ψηλό ποσοστό συμμετοχής μεταναστών εργατών ενίοτε υποβάλλουν 
παράπονα στην Αρχή Ισότητας εκ μέρους τους. Η ΠΕΟ έχει επανειλημμένα θέσει στη 
δημόσια σφαίρα ζητήματα αναφορικά με τους Τουρκοκύπριους εργάτες.  
 
15. Ενασχόληση με ατομικές υποθέσεις 
 
Ναι, ιδιαίτερα οι ΜΚΟ που ασχολούνται με τη μετανάστευση και το άσυλο. Επίσης, 
μια ΜΚΟ που στηρίζει τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων διαμεσολαβεί με τους 
εργοδότες εκ μέρους των μελών της σε μια προσπάθεια επίλυσης εργατικών 
διαφορών. 

 
16. Πρόσβαση σε κρατικά κονδύλια για χειρισμό προσωπικών υποθέσεων 

 
Υπάρχουν προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την κυβέρνηση και την ΕΕ που 
προβλέπουν το χειρισμό ατομικών υποθέσεων, ιδιαίτερα στον τομέα του ασύλου. 
Ορισμένες ΜΚΟ όπως η ΠΟΤ έχουν πρόσβαση σε περιορισμένο ποσό για το σκοπό 
αυτό αλλά άλλες ΜΚΟ όπως η ΠΟΣΕΥ δήλωσαν ότι ο χειρισμός παραπόνων είναι 
αδύνατος για αυτούς. Οι συντεχνίες αποφεύγουν τις κρατικές χορηγίες εκτός από τα 
κονδύλια για την κατάρτιση.  
 
17. Νομική εκπροσώπηση 
 
Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει ούτε η αναγκαία χρηματοδότηση ούτε και η 
απαραίτητη εξειδίκευση για να μπορούν οι ΜΚΟ να προσφέρουν νομική 
εκπροσώπηση στο δικαστήριο, άνκαι πρόσφατα εξαγγέλθηκε πρόγραμμα για την 
παροχή υπηρεσιών νομικής εκπροσώπησης στο δικαστήριο αιτητών ασύλου. Για να 
μπορεί ένας νομικός να εμφανιστεί στο δικαστήριο, πρέπει να διαθέτει άδεια άσκησης 
επαγγέλματος και να εργάζεται σε δικηγορικό γραφείο, επομένως οι νομικοί 
σύμβουλοι που εργάζονται στις ΜΚΟ προσφέροντας νομικές συμβουλές σε θύματα 
δεν είναι σε θέση να προσφέρουν ταυτόχρονα και εκπροσώπηση στο δικαστήριο. 
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Ανκαι ο νόμος τους προσφέρει αυτή την δυνατότητα, στις πλείστες των περιπτώσεων 
οι ΜΚΟ δεν διαθέτουν τα χρήματα ή την ειδικότητα που χρειάζεται για να κινήσουν 
αγωγές. Η υποβολή παραπόνου στην Αρχή Ισότητας αποτελεί εξαίρεση αφού η 
διαδικασία είναι απλή και ανέξοδη και χρησιμοποιείται ευρέως από ΜΚΟ και ενίοτε 
από συντεχνίες. H ΣΕΚ παρέχει στα μέλη της νομικές συμβουλές σε συνεργασία με 
δικηγορικούς οίκους σε θέματα εργατικής νομοθεσίας γενικά.  

 
18. Άλλη δράση πρακτικής φύσης  
 
Οι ΜΚΟ που προσφέρουν στήριξη στους μετανάστες συχνά προσφέρουν μια σειρά 
από υπηρεσίες, όπως συμβουλές, εντοπισμός κατάλληλου χώρου διαμονής, 
μαθήματα γλώσσας, καταφύγιο θυμάτων βίας, ψυχολογική στήριξη κλπ. Μια ΜΚΟ 
που ασχολείται με το άσυλο δημιούργησε πρόσφατα ειδικό τμήμα για την 
αποκατάσταση των θυμάτων βασανιστηρίων. Οι συντεχνίες επίσης προσφέρουν 
βοήθεια διαφόρων ειδών.  

 
19. Παρέμβαση για την αλλαγή νομοθεσίας και πολιτικής  
 
Πολλές ΜΚΟ συνηγορούν ενεργά υπέρ της αλλαγής της νομοθεσίας σε θέματα που 
τους αφορούν άμεσα, όμως εκφράζουν παράπονα ότι τα κυβερνητικά τμήματα δεν 
διαβουλεύονται μαζί τους ικανοποιητικά για τη θέσπιση πολιτικής ή νομοθεσίας. Οι 
οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες, της συνομοσπονδίας των οποίων προεδρεύει 
ένας επιφανής δικηγόρος, συχνά παρεμβαίνουν σε ζητήματα αλλαγής της 
νομοθεσίας. Αυτή η δραστηριότητα όμως είναι περιορισμένη σε εκείνες τις ΜΚΟ που 
διαθέτουν προσωπικό ή συνεργάτες επαγγελματίες και με την ανάλογη πείρα. Οι 
συντεχνίες συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία διαβούλευσης για τη θέσπιση νόμου 
ή πολιτικής και οι απόψεις τους καταγράφονται στο σχετικό έγγραφο (σε αντίθεση με 
τις ΜΚΟ των οποίων οι απόψεις σε μεγάλο βαθμό αγνοούνται). Τα τελευταία χρόνια 
η διαδικασίες διαβούλευσης με τις ΜΚΟ έχουν βελτιωθεί με την έννοια ότι τόσον η 
Βουλή των Αντιπροσώπων όσον και ορισμένα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα 
συχνότερα προσκαλούν τις ΜΚΟ για διαβούλευση. 

 
20. Σχέσεις με την κυβέρνηση 
 
Ορισμένες ΜΚΟ συνεργάζονται με την κυβέρνηση και άλλες έχουν πιο τεταμένες 
σχέσεις. Οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων τείνουν να 
διατηρούν καλύτερες σχέσεις παρά οι αντιρατσιστικές οργανώσεις για παράδειγμα, 
γεγονός που ενδεχομένως να αντανακλά τη μεγάλη πείρα που οι οργανώσεις των 
ατόμων με αναπηρία διαθέτουν στη σχέση τους με την κυβέρνηση, σε αντίθεση με το 
νεοεμφανισθέν αντιρατσιστικό κίνημα. Ελάχιστη είναι η συνεργασία και η 
διαβούλευση σε σχέση με αμφιλεγόμενα θέματα όπως ο σεξουαλικός 
προσανατολισμός.  
 
Κάποιες ΜΚΟ υπογραμμίζουν την ανάγκη να διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους και 
την αυτονομία τους και ότι οφείλουν να διατηρούν κριτική στάση έναντι των πολιτικών 
της κυβέρνησης με τις οποίες διαφωνούν.  Γενικά, παρόλο που η Κυπριακή πολιτική 
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ζωή βασίζεται στην ομοφωνία, οι ΜΚΟ συνήθως αποκλείονται από αυτή τη 
διαδικασία της διαβούλευσης.   
 
21. Σχέσεις μεταξύ συντεχνιών-εργοδοτών  
 
Οι σχέσεις μεταξύ συντεχνιών και οργάνωσης εργοδοτών είναι γενικά καλές αφού 
είναι συνομιλητές στην τριμερή συνεργασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
ενίοτε περιπτώσεις διαφωνίας που οδηγούν σε απεργίες αλλά οι περιπτώσεις αυτές 
δεν είναι ιδιαίτερα συχνές.  
 
22. Σχέσης με το εθνικό σώμα ισότητας  

 
Αρκετές ΜΚΟ είναι αρκετά εξοικειωμένες με τη διαδικασία υποβολής παραπόνων 
στην Επίτροπο Διοίκησης (Αρχή κατά του Ρατσισμού/Αρχή Ισότητας). Ορισμένες 
ΜΚΟ εξέφρασαν παράπονα για τις καθυστερήσεις ή για τις ‘άδικες’ όπως 
χαρακτήρισαν τις αποφάσεις της Επιτρόπου ιδιαίτερα σε ζητήματα αναπηρίας και 
θετικής δράσης,  κάποτε με κάποιες εντάσεις που σχετίζονται με τις καθυστερήσεις 
του σώματος να εξετάσει παράπονα που υποβληθήκαν από αυτές.  
 
23. Κατάρτιση του προσωπικού 
 
Η κατάρτιση του προσωπικού διαφέρει από οργάνωση σε οργάνωση. Στην 
περίπτωση της ΠΟΤ, της παγκύπριας οργάνωσης των τυφλών, το προσωπικό 
περιλαμβάνει αρκετούς απόφοιτους πανεπιστημίου που έχουν παρακολουθήσει 
σεμινάρια κατάρτισης. Στην περίπτωση της ΠΟΣΕΥ, της οργάνωσης των 
ηλικιωμένων, επειδή είναι υποχρεωμένοι να βασίζονται εξ ολοκλήρου σε εθελοντική 
εργασία, η κατάρτιση διαφέρει πολύ, αλλά τα περισσότερα από τα δραστήρια μέλη 
της είναι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι. Ορισμένες ΜΚΟ διαθέτουν προσωπικό 
με την απαραίτητη πείρα που αποκτήθηκε μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα καθώς και άτομα με πανεπιστημιακή μόρφωση όπως 
νομικοί και ψυχολόγοι. Υπάρχουν αρκετοί απόφοιτοι πανεπιστημίων σε διάφορα 
θέματα αλλά κανένας με ειδίκευση στις διακρίσεις.  
 
Στην περίπτωση των συντεχνιών, ο αριθμός των αποφοίτων πανεπιστημίου ή άλλων 
κατάλληλα καταρτισμένων ατόμων είναι μικρότερος αλλά στις ηγετικές θέσεις 
βρίσκονται άτομα με μακρόχρονη ιστορία στο συνδικαλιστικό κίνημα. Τα τελευταία 
χρόνια η σύνθεση των συνδικαλιστών άρχισε να αντανακλά την ψηλή μόρφωση και 
κατάρτιση του εργατικού δυναμικού στην Κύπρο.  
 
24. Κατάρτιση του προσωπικού σε σχέση με τη μη-διάκριση 
 
Το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού των ΜΚΟ διαφέρει αρκετά. Ορισμένοι 
έχουν παρακολουθήσει βασική εκπαίδευση για τη νέα νομοθεσία κατά των 
διακρίσεων, με τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία να ανοίγουν το δρόμο μέσα 
από την αυξημένη συμμετοχή τους σε σεμινάρια και συνέδρια. Άλλες ΜΚΟ όπως η 
ΠΟΣΕΥ, η οργάνωση των ηλικιωμένων, αναφέρουν ότι με εξαίρεση ένα ή δύο 



 

 

15 

Σεμινάρια ευαισθητοποίησης στους τομείς της μη διάκρισης και της ισότητας για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
 

ακτιβιστές, η εκπαίδευση σε αυτό τον τομέα ήταν πολύ περιορισμένη. Δεν υπάρχουν 
πολλά προγράμματα εκπαίδευσης, σεμινάρια και συνέδρια διαθέσιμα στην Κύπρο 
και εκείνα που γίνονται στο εξωτερικό δεν είναι εύκολα προσβάσιμα λόγω της 
έλλειψης χρηματοδότησης. Στην Κύπρο οργανώθηκαν περίπου σε 5 ή 6 σεμινάρια 
από τότε που θεσπίστηκε η σχετική νομοθεσία. Τα πλείστα ήταν ενημερωτικά παρά 
εκπαιδευτικά. Κάποιες οργανώσεις δεν έχουν παρακολουθήσει κανένα από αυτά. 
Καμία οργάνωση δεν τα έχει παρακολουθήσει όλα. 
 
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού χρηματοδοτεί μερικώς τη συμμετοχή σε 
σεμινάρια κατάρτισης αλλά μόνο για εργαζόμενους σε εταιρείες ή οργανισμούς και 
όχι για εθελοντές ή άλλα άτομα.  
 
Οι πλείστοι συνδικαλιστές δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια κατάρτισης για τη 
μη-διάκριση. 
 
25. Εκπαίδευση στην αναζήτηση χρηματοδότησης 
 
Καμιά από τις οργανώσεις που ερωτήθηκε δεν εκπαιδεύτηκε στο να συντάσσει 
αιτήσεις χρηματοδότησης και στο να ετοιμάζει εκθέσεις. Ορισμένες οργανώσεις 
απόκτησαν πείρα από την πρακτική τους εξάσκηση αλλά εκφράζουν το παράπονο 
ότι είναι πολύ απασχολημένοι και δεν μπορούν να διαθέσουν χρόνο για αυτό το 
σκοπό.  
 
Οι δύο μεγάλες συντεχνίες (ΠΕΟ και ΣΕΚ) διαθέτουν τα δικά τους κέντρα έρευνας 
που εργοδοτούν προσωπικό με ψηλή εκπαίδευση και κατάρτιση, ορισμένοι από τους 
οποίους είναι σε θέση να συντάξουν αιτήσεις για χρηματοδότηση και να ετοιμάσουν 
εκθέσεις.  
 
Πρόσφατα εμφανίστηκαν στην αγορά επαγγελματικοί οίκοι οι οποίο συντάσσουν 
προτάσεις για χρηματοδότηση έναντι ποσού ή ποσοστού από τη χρηματοδότηση αν 
η αίτηση γίνει αποδεχτή. Ένας αυξανόμενος αριθμός από ΜΚΟ και συντεχνιών 
κάνουν χρήση των υπηρεσιών τους.  
 
26. Μεθοδολογία αξιολόγησης της δράσης κατά των διακρίσεων  

 
Δεν ακολουθείται συγκεκριμένη μεθοδολογία αξιολόγησης. Όλες οι ΜΚΟ αξιολογούν 
την επιτυχία τους στη βάση των σχολίων από τα μέλη τους και από τις συζητήσεις 
εντός των κεντρικών επιτροπών. Η κάθε δραστηριότητα αξιολογείται ξεχωριστά για 
διάφορους λόγους, όπως ο αριθμός και τα λοιπά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 
σε εκδηλώσεις που οργανώνουν. Παρόλο που ελάχιστη προσοχή δίνεται στην 
αξιολόγηση στην Κύπρο, όλες οι ΜΚΟ που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι θεωρούσαν την 
δράση τους κατά των διακρίσεων περιορισμένης επιτυχίας.  
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3 Ανάγκες και προβλήματα των ΜΚΟ/Συντεχνιών που ασχολούνται με τη 
μη-διάκριση 

 
27. Κύρια προβλήματα 
 
Η δράση κατά των διακρίσεων είναι αναπόφευκτα μια από τις πολλές δράσεις που 
μια ΜΚΟ/συντεχνία έχει να αντιμετωπίσει και δεν υπάρχει πρόγραμμα για στρατηγική 
δράση με τη μορφή του προγραμματισμού, της τακτικής και στοχευόμενης 
εκστρατείας κλπ. Δεν υπάρχει ούτε διαδικασία συστηματικής αξιολόγησης με σκοπό 
τον εντοπισμό αδυναμιών και προβλημάτων. Οι πλέον οργανωμένες ομάδες είναι οι 
ΜΚΟ που ασχολούνται με την αναπηρία οι οποίες έχουν συγκεκριμένους στόχους να 
πετύχουν. Άλλες ΜΚΟ ανέδειξαν ως προβλήματα τους οικονομικούς περιορισμούς, 
την έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού και τεχνολογικού εξοπλισμού. Η 
χρηματοδότηση ήταν το κύριο πρόβλημα που υπέδειξαν οι συντεχνίες για το γεγονός 
ότι δεν διεκπεραιώνουν περισσότερη δράση κατά των διακρίσεων.  
 
28. Η έλλειψη κατάρτισης ως κύριο πρόβλημα των ΜΚΟ/συντεχνιών  

 
Η έλλειψη κατάρτισης δυνατόν να αποτελεί μεγάλο ή μικρό πρόβλημα ανάλογα με το 
είδος δράσης που αναπτύσσεται από την κάθε ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ για την αναπηρία και 
την ηλικία καθώς και άλλες ΜΚΟ που επικεντρώνονται στο να επηρεάσουν τη 
διαμόρφωση πολιτικής απάντησαν ότι αυτό είναι το κύριο τους πρόβλημα. Οι ΜΚΟ 
που επικεντρώνονται στο χειρισμό παραπόνων και στον ακτιβισμό, όπως και οι 
συντεχνίες, οι οποίες επίσης επικεντρώνονται στο χειρισμό παραπόνων δεν το 
θεωρούν ως σημαντικό πρόβλημα. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι οι ΜΚΟ 
που επικεντρώνονται στο χειρισμό παραπόνων κυρίως από μετανάστες και αιτητές 
ασύλου αντιμετωπιζόσουν τεράστιο όγκο δουλειάς συνήθως επείγουσας φύσης, με 
αποτέλεσμα να μην δίδεται σημασία σε άλλους τρόπους δράσης όπως η έρευνα, οι 
εκδόσεις ή και η αξιολόγηση του έργου τους. Είναι φυσιολογικό κάτω από αυτές τις 
συνθήκες να καθορίσουν τις ανάγκες τους ως ανάγκες για επιπρόσθετο προσωπικό 
για να χειριστεί περισσότερα παράπονα παρά προσωπικό από άλλες ειδικότητες που 
θα μπορούσε να διεκπεραιώσει άλλου είδους εργασία. Σε αντίθεση, οι ΜΚΟ που 
επικεντρώνονται στο να πετύχουν αλλαγή πολιτικής ή νομοθεσίας θεωρούν ότι 
ελλείπονται του κατάλληλου προσωπικού για την αποδοτική εκτέλεση αυτών των 
δράσεων καθώς και δεξιοτήτων στο να υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση. 
 
Οι ΜΚΟ που στοχεύουν στο να επηρεάσουν την αλλαγή πολιτικής επιθυμούν μέσω 
δράσης στον τομέα της έρευνας, των εκδόσεων, του lobbying κλπ να αυξήσουν το 
κύρος τους.  
 
29. Εκπαίδευση που οι ΜΚΟ και οι συντεχνίες θεωρούν ότι χρειάζονται για την 

καλύτερη διεκπεραίωση των δράσεων τους  
 
Εκπαίδευση στη νέα νομοθεσία κατά των διακρίσεων και ειδικά στην υποβολή 
παραπόνων σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, εκπαίδευση στη διεθνή και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων, πληροφορίες για τη δημόσια συζήτηση 
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που διεξάγεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετοχή σε αυτή, ανάπτυξη δεξιοτήτων 
στην εξασφάλιση χρηματοδότησης, δικτύωση με άλλες ΜΚΟ, τα ΜΜΕ, τους 
χαράσσοντες πολιτική και γενικά ενδυνάμωση. Ένας μικρός αριθμός δήλωσε ότι δεν 
έχει καθαρή εικόνα του τι είδους εκπαίδευση χρειάζονται, προφανώς διότι δεν έχουν 
ξεκαθαρίσει τι είδους δράση θα ήθελαν να αναπτύξουν για την επίτευξη των στόχων 
τους. Οι συντεχνίες δήλωσαν ότι ελλείπονται νομικής κατάρτισης, κοινωνικής 
ανάλυσης και εργαστηρίων επί του περιεχομένου.  
 
30. Το προσωπικό τους διαθέτει γνώσεις ως προς τη νομοθεσία κατά των 

διακρίσεων;  
 

Εντός των ΜΚΟ υπάρχουν άτομα που γνωρίζουν καλά τη νέα νομοθεσία αλλά 
αποτελούν την εξαίρεση αντί τον κανόνα. Από τις ΜΚΟ που ερωτήθηκαν μόνο δύο 
απάντησαν αυτή την ερώτηση καταφατικά. Άλλες θεωρούν ότι παρόλο pου 
παρακολούθησαν σεμινάρια κατάρτισης για τη νέα νομοθεσία, δεν διαθέτουν την 
απαραίτητη κατάρτιση για να χρησιμοποιήσουν τις νέες διαδικασίες που έγιναν 
διαθέσιμες. Ορισμένοι από τους υπαλλήλους των συντεχνιών δήλωσαν ότι κατέχουν 
βασικές γνώσεις για τη νέα νομοθεσία μέσω τη συμμετοχής τους σε σεμινάρια 
κατάρτισης.  
 
31. Γνώσεις για την Ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων  

 
Πέρα από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώθηκαν το 2005, 2007 και 2008 από 
το Migration Policy Group και το Human European Consultancy,υπήρξαν και μια 
σειρά ενημερωτικών σεμιναρίων στα πλαίσια του προγράμματος PROGRESS στα 
οποία εμπειρογνώμονες από την Κύπρο και το εξωτερικό μίλησαν για τις δύο 
Οδηγίες που αφορούν τη μη-διάκριση. Επομένως, κάποια ενημέρωση έχει γίνει αλλά 
όταν οι ενδιαφερόμενοι δεν χρησιμοποιούν τις Οδηγίες σε συχνή βάση, είναι λογικό 
ότι η πληροφόρηση θα ξεχαστεί.  

 
32. Κατάρτιση προσωπικού ως προς τη σύνταξη προτάσεων πολιτικής ή 

νομοθεσίας  
 

Οι περισσότερες ΜΚΟ που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι οι δραστηριότητες τους δεν 
περιλαμβάνουν τη διαβούλευση αναφορικά με την αναθεώρηση της πολιτικής και της 
νομοθεσίας και επομένως η ερώτηση δεν τους αφορούσε. Κάποιες οργανώσεις 
ατόμων με αναπηρίες  δήλωσαν ότι θα ήθελαν να διαδραματίσουν ρόλο στην 
αναθεώρηση της πολιτικής και της νομοθεσίας αλλά δεν διαθέτουν το απαραίτητο 
ανθρώπινο δυναμικό με την κατάλληλη κατάρτιση. Μόνο μία οργάνωση δήλωσε ότι 
διαθέτει τέτοιο καταρτισμένο προσωπικό και ότι προβαίνει σε προτάσεις για τέτοιες 
αναθεωρήσεις. Σε εκείνες τις σπάνιες περιπτώσεις όπου κυβερνητικά τμήματα 
ζητούν διαβούλευση  για τη διαδικασία θέσπισης ετήσιου σχέδιο δράσης, η 
διαβούλευση γίνεται κυρίως μόνο με τις συντεχνίες, ιδιαίτερα εάν τα σχέδια δράσεις 
αφορούν τον τομέα της εργασίας. Για σκοπούς θέσπισης της εναρμονιστικής με τις 
δύο Οδηγίες νομοθεσίας τον Απρίλιο 2004, μια σειρά από ΜΚΟ ειδοποιήθηκε με 
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πολύ μικρή προειδοποίηση να δώσουν τα σχόλια τους μελετώντας τις προτάσεις 
νόμου εντός λίγων ημερών.  

 
33. Χρειάζονται να προωθήσουν περισσότερο το ρόλο τους στην καταπολέμηση των 

διακρίσεων; 
 
Όλες οι ΜΚΟ και σι συντεχνίες απάντησαν αυτή την ερώτηση καταφατικά, με 
εξαίρεση τις ΜΚΟ που εκπροσωπούν τις επίσημες θρησκευτικές ομάδες στη Κύπρο 
(Αρμένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι) που θεωρούν ότι η μη-διάκριση δεν αποτελεί μέρος ή 
αποτελεί πολύ μικρό μέρος της δράσης τους. Σε γενικές γραμμές, η μη διάκριση είναι 
καινούργιος κλάδος στην Κύπρο, αφού ο δημόσιος διάλογος εδώ και δεκαετίες 
κυριαρχείται από το ‘εθνικό θέμα’.  
 
Εκείνες οι ΜΚΟ που χρηματοδοτούν εμπειρογνώμονες, νομικούς ή μη-νομικούς, για 
να ασχοληθούν με τις διακρίσεις ήδη αξιοποιούν όλο το ανθρώπινο δυναμικό τους 
στο έπακρο, εργάζονται εξαντλητικά ωράρια και έχουν βοήθεια από εθελοντές. 
Παρόλο που υπάρχει ανάγκη για επιπλέον προσωπικό να χειριστεί περισσότερες 
υποθέσεις, αυτές οι ΜΚΟ εργάζονται στο μέγιστο των ικανοτήτων του. Υπάρχουν 
ΜΚΟ, κύρια στο χώρο της αναπηρίας, που διεκπεραιώνουν λίγη δράση κατά των 
διακρίσεων και θα ήθελαν να είχαν το ανθρώπινο δυναμικό να διεκπεραιώνουν 
περισσότερες. Οι θρησκευτικές ομάδες (Αρμένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι) δεν 
ασχολούνται με τη μη-διάκριση. Οι συντεχνίες πιστεύουν ότι μπορούν να 
διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην εκπροσώπηση και τη στήριξη μελών τους που 
είναι θύματα διάκρισης.  
 
34. Χρειάζονται να κάνουν περισσότερα για να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους και 

το στάτους τους, με στόχο να αυξήσουν την επιρροή τους στην κυβέρνηση; 
 
Οι αναγνωρισμένες θρησκευτικές μειονότητες δήλωσαν ότι δεν υπάρχει περιθώριο 
δράσης γι αυτές στον τομέα αυτό. Όλες οι άλλες οργανώσεις  δήλωσαν ότι πρέπει να 
κάνουν περισσότερα για να αποφύγουν την περιθωριοποίηση. Οι συντεχνίες επίσης 
απάντησαν θετικά την ερώτηση αυτή. Ορισμένες οργανώσεις, όπως οι ΜΚΟ που 
στηρίζουν μετανάστες αντιμετωπίζουν συχνά αντιπαραθέσεις με τις αρχές και 
ιδιαίτερα  την αστυνομία. Τα γεγονότα στις Φοινικούδες το 2010 όταν ακροδεξιοί 
επιτέθηκαν στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ της ΚΙΣΑ έφεραν τα στελέχη της τελευταίας 
αντιμέτωπα με ποινικές διώξεις. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο ζητά ενημέρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία 
για τις διώξεις αυτές.  

 
35. Χρειάζονται να κάνουν περισσότερα στον τομέα της κοινής γνώμης και της 

ενημέρωσης της κοινής γνώμης;  
 

Όλες οι ΜΚΟ και οι συντεχνίες που ερωτήθηκαν απάντησαν θετικά σε αυτή την 
ερώτηση. Η ενημέρωση είναι μέρος της κύριας δράσης που αναλαμβάνουν οι 
πλείστες ΜΚΟ και αποτελεί τομέα ο οποίος ομολογουμένως πάντοτε σηκώνει 
βελτίωση. Παρόλο που η κοινή γνώμη δείχνει συμπάθεια για τα θύματα διάκρισης 
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λόγω αναπηρίας και σε λιγότερο βαθμό λόγω ηλικίας, μπορεί να είναι ιδιαίτερα 
καχύποπτη με τους ομοφυλόφιλους, τους μη-Κύπριους και τους μη-Χριστιανούς 
ορθόδοξους. Αυτό αντανακλάται κυρίως στα ΜΜΕ, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι 
ΜΚΟ που προωθούν τη μη-διάκριση λόγω φυλετικής/εθνοτικής καταγωγής ή λόγω 
σεξουαλικού προσανατολισμού έχουν ακόμα έδαφος να καλύψουν μέχρι να πείσουν 
την κοινή γνώμη. Γενικά, οι ΜΚΟ τείνουν να είναι περιθωριακές τόσο στο μέγεθος 
όσο και στην επιρροή που μπορούν να ασκήσουν και επομένως λαμβάνουν ελάχιστη 
κάλυψη από τα ΜΜΕ για την δράση τους. Οι συντεχνίες λαμβάνουν αρκετή κάλυψη 
από τα ΜΜΕ αλλά σπάνια τη χρησιμοποιούν για να ενημερώσουν την κοινή γνώμη 
για ζητήματα διακρίσεων.  
 
36. Τι δεξιότητες χρειάζονται να αναπτύξουν; 
 
Όλες οι ΜΚΟ που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι χρειάζονται να αναπτύξουν 
προγράμματα ενημέρωσης του κοινού και εκστρατειών πληροφόρησης ως προς τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κοινού. Οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία 
δήλωσαν ότι οφείλουν να αναπτύξουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν προς τα 
άτομα με αναπηρία. Οι αντιρατσιστικές οργανώσεις δήλωσαν ότι πρέπει να 
βελτιώσουν την ικανότητα τους να βρίσκουν χρηματοδότηση για να αυξήσουν το 
ανθρώπινο δυναμικό τους. Άλλες ΜΚΟ είπαν ότι χρειάζεται στενότερη επαφή και 
συνεργασία με τις ευάλωτες ομάδες. Οι ΜΚΟ οφείλουν να προωθούν συστηματικά 
μια κουλτούρα κατά των διακρίσεων και να προσπαθούν να παρεμβαίνουν στη 
χάραξη πολιτικής και στο δημόσιο διάλογο.  
 
Στην περίπτωση των συντεχνιών, χρειάζεται περισσότερη ενημέρωση και κατάρτιση 
καθώς και θέληση να αναλάβουν το πολιτικό κόστος που συνεπάγεται η στήριξη 
‘αμφιλεγόμενων’ ομάδων όπως οι ομοφυλόφιλοι και οι θρησκευτικές ομάδες. Σε 
γενικές γραμμές, είναι απαραίτητο για τις συντεχνίες να θέσουν τη δράση κατά των 
διακρίσεων ψηλότερα στις προτεραιότητες τους και να προχωρήσουν πέραν από το 
χειρισμό παραπόνων χρησιμοποιώντας την επιρροή τους για να εγείρουν ζητήματα 
και να ενημερώσουν την κοινή γνώμη.  
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4 Το κυπριακο νομικο και θεσμικο πλαισιο 
 
4.1 Η μεταφορά των Ευρωπαϊκών Οδηγιών στο Κυπριακό δίκαιο 
 
Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 1.4.2004, τέθηκαν σε ισχύ 
οι πιο κάτω νόμοι κατά των διακρίσεων, σε μια προσπάθεια μεταφοράς στο 
Κυπριακό δίκαιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών κατά των διακρίσεων 2000/43/EΚ και 
2000/78/EΚ:  
 
• O Περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων 

(Επίτροπος) Νόμος 42(1)/ 2004 (στο εξής «ο Νόμος για την Επίτροπο») ο 
οποίος διορίζει την Επίτροπο Διοίκησης ως το αρμόδιο σώμα για το χειρισμό 
παραπόνων για διακρίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
2000/43/EΚ. Σαν αποτέλεσμα, δύο καινούργια τμήματα λειτουργούν στο 
γραφείο της Επιτρόπου από το 2004, η Αρχή Ισότητας και η Αρχή κατά του 
Ρατσισμού. 

•  Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης (Φυλετική ή Εθνοτική Καταγωγή) Νόμος 59(I) /2004, 
που περίπου μεταφέρει στο Κυπριακό δίκαιο την Οδηγία 2000/43/EΚ (στο εξής 
“ο Νόμος για τη Φυλετική Ισότητα”);  

• Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμος 58 
(1)/2004 που περίπου μεταφέρει στο Κυπριακό δίκαιο την Οδηγία 2000/78/EΚ 
καθώς και όλα τις πρόνοιες της Οδηγίας 43/2000/ΕΚ που αφορούν την εργασία 
(στο εξής “ο Νόμος για την Ισότητα στην Εργασία”) 

• Ο Νόμος που προνοεί για τα Άτομα με Αναπηρίες 57(Ι)/2004. Ο νόμος αυτός, 
που τροποποιεί παλαιότερο νόμο (το νόμο 127(Ι)/2000) μεταφέρει στο 
Κυπριακό δίκαιο εκείνο το μέρος της Οδηγίας 2000/78/EΚ που αφορά τη 
διάκριση λόγω αναπηρίας (στο εξής «ο Νόμος για την Αναπηρία»). 

  
Ο νόμος για τη Φυλετική Ισότητα, ο Νόμος για την Ισότητα στην Εργασία και ο Νόμος 
για την Αναπηρία τροποποιήθηκαν έκτοτε για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης με το 
κεκτημένο, όμως κάποια προβλήματα παραμένουν και τα οποία περιγράφονται πιο 
κάτω.  
 
Περιοχές όπου ο νόμος δεν συνάδει με το κεκτημένο 
 
Οι νόμοι μεταφέρουν σχεδόν κατά λέξη το περιεχόμενο των Οδηγιών και σε γενικές 
γραμμές συνάδουν με τις προϋποθέσεις που θέτουν οι Οδηγίες, με κάποιες μικρές 
εξαιρέσεις:  
 
• Η υποχρέωση για τη διόρθωση νόμων και κανονισμών που περιέχουν 

διάκριση: Η υποχρέωση να ελέγχονται όλοι οι νόμοι και οι κανονισμοί για 
σκοπούς συμβατότητας με τις δύο οδηγίες δεν τηρείται πιστά. Δεν υπάρχει 
μηχανισμός ελέγχου της νομοθεσίας ή των κανονισμών. Η πρακτική υποδηλοί 
ότι η διαδικασία ελέγχου της νομοθεσίας για σκοπούς συμβατότητας με το 
κεκτημένο ενεργοποιείται μόνο όταν και αφού υποβληθεί σχετικό παράπονο 
στην Επίτροπο Διοίκησης. Η δικαιοδοσία της Επιτρόπου περιλαμβάνει την 
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παραπομπή νόμων, κανονισμών και πρακτικών στο Γενικό Εισαγγελέα ο 
οποίος οφείλει να συμβουλεύσει τον αρμόδιο Υπουργό για τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν και να ετοιμάσει τη σχετική τροποποιητική νομοθεσία. Όμως ακόμα 
κι όταν η Επίτροπος παραπέμπει νομοθεσίες στον Γενικό Εισαγγελέα για 
τροποποίηση ούτως ώστε να συνάδουν με το κεκτημένο, δεν επιτυγχάνεται 
πάντοτε η τροποποίηση της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα αρκετοί νόμοι και 
κανονισμοί που προκαλούν διακρίσεις να παραμένουν σε ισχύ και να 
εφαρμόζονται, κατά παράβαση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, όπως λ.χ. το άρθρο 
4 του Περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου που νομιμοποιεί την απόλυση 
ατόμου άνω των 65 χωρίς αποζημίωση, καθώς και διάφοροι κανονισμοί που 
θέτουν ως όρο πρόσληψης στη δημόσια υπηρεσία την ‘πολύ καλή γνώση της 
Ελληνικής’. Ακόμα και όταν τα θύματα διακρίσεων αποτείνονται στο δικαστήριο 
ζητώντας την ακύρωση των νόμων που περιέχουν διάκριση, η αντίδραση του 
δικαστηρίου είναι ότι δεν έχει την εξουσία να αλλάξει το νόμο αλλά μόνο να τον 
ερμηνεύσει. 

• Διάλογος με την κοινωνία των πολιτών / ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση: Ορισμένες πρόνοιες των δύο Οδηγιών που απαιτούν από 
τα Κράτη Μέλη να λάβουν μέτρα πέρα από τη θέσπιση νομοθεσίας, όπως την 
προώθηση του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους και της ΜΚΟ καθώς και 
την υποχρέωση να ενημερώσουν τους επηρεαζόμενους για τη νέα νομοθεσία 
δεν έχουν τύχει εφαρμογής. Οι εκστρατείες ενημέρωσης είναι ελάχιστες, δεν 
στοχεύουν τις ευάλωτες ομάδες και χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, ενώ δεν 
έχουν ληφθεί οποιαδήποτε μέτρα για την προώθηση του διαλόγου με την 
κοινωνία των πολιτών. 

• Δικαιοδοσία του Εργατικού Δικαστηρίου: Το 2008 μια απόφαση του 
Εργατικού Δικαστηρίου έθεσε υπό αμφισβήτηση τη δικαιοδοσία του Εργατικού 
Δικαστηρίου να δικάζει παράπονα για διάκριση όταν δεν υπάρχει σχέση 
εργοδότη-εργοδοτούμενου. Η υπόθεση αφορούσε το παράπονο αιτήτριας 
εναντίον συνεργατικής τράπεζας επειδή η τελευταία απέρριψε την αίτηση της 
για εργασία λόγω της ηλικίας της.5 Το Εργατικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν 
έχει αρμοδιότητα να δικάσει το παράπονο επειδή αυτό δεν εμπίπτει στον 
ορισμό της ‘εργατικής διαφοράς’, παρόλο που και η τρείς νόμοι που μεταφέρουν 
τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ρητά αναφέρουν το Εργατικό Δικαστήριο σαν το 
αρμόδιο δικαστήριο για να δικάσει τέτοιες υποθέσεις. Σαν αποτέλεσμα του 
νομικού κενού που δημιούργησε αυτή η απόφαση, ο ένας από τους δύο νόμους 
που επηρεάζονται (και που καλύπτει τη διάκριση λόγω ηλικίας, 
φυλετικής/εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας και σεξουαλικού προσανατολισμού) 
τροποποιήθηκε ούτως ώστε οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει στη βάση αυτού 
του νόμου να θεωρείται ως εργατική διαφορά, είτε αφορά την πρόσβαση στην 
εργασία είτε την αυτο-εργοδότηση είτε την επαγγελματική εκπαίδευση είτε την 
ιδιότητα μέλους σε συντεχνία. Το νομικό κενό όμως παραμένει στο νόμο για την 
αναπηρία, ο οποίος δεν τροποποιήθηκε μετά την απόφαση αυτή. Σαν 
αποτέλεσμα, σήμερα δεν υπάρχει αρμόδιο δικαστήριο για να δικάσει τις 

                                                 
5  Αυγουστίνα Χατζηαβρααμ v. Συνεργατικής Πιστωτικής Εταιρείας Μόρφου, 30.07.2008, Αρ. 258/05.  
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διαφορές που προκύπτουν λόγω αναπηρίας εκεί που δεν υπάρχει σχέση 
εργοδότη-εργοδοτούμενου, όπως π.χ. στην πρόσβαση στην εργασία.  

• Θετικές δράσεις και ποσόστωση v. αρχής της ισότητας: Τον Ιούλιο 2006, 
προς συμμόρφωση με την υποχρέωση να ιεραρχηθούν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
και οι Κανονισμοί ως ο ανώτατος νόμος της χώρας, το Κυπριακό σύνταγμα 
τροποποιήθηκε δίνοντας προτεραιότητα στους Ευρωπαϊκούς νόμους. Μέχρι 
τότε, το ίδιο το Σύνταγμα αποτελούσε τον ανώτατο νόμο της χώρας  Πριν από 
την εξέλιξη αυτή, το άρθρο 28 του Συντάγματος τύχανε τέτοιας ερμηνείας από 
το δικαστήριο που οποιαδήποτε θετικά μέτρα λαμβάνονταν προς όφελος των 
ευάλωτων ομάδων, καταδικάζονταν ότι παραβιάζουν την αρχή της ισότητας  Η 
νέα τροποποίηση αυτή καθιστά την πρόνοια για τις θετικές δράσεις νόμιμες, 
όπως προβλέπει το κεκτημένο. Παρόλα αυτά, τα Κυπριακά Δικαστήρια 
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα αιτήματα για θετικές δράσεις ως 
προσπάθειες καταστρατήγησης του Άρθρου 28 του Συντάγματος, το οποίο 
όπως φαίνεται από το λεκτικό των αποφάσεων, εξακολουθεί να θεωρείται ως ο 
ανώτατος νόμος της χώρας. Το Δεκέμβριο του 2009 θεσπίστηκε ένας νέος 
νόμος που εισαγάγει την αρχή της ποσόστωσης για άτομα με αναπηρία στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ό νόμος επί του παρόντος δεν φαίνεται να διαθέτει 
μηχανισμό εφαρμογής, αφού οι οργανώσεις των αναπήρων καταγράφουν 
περιπτώσεις όπου τμήματα της δημόσιας υπηρεσίας αρνούνται να εφαρμόσουν 
την ποσόστωση που προβλέπει ο νόμος με τη δικαιολογία ότι είναι 
αντισυνταγματικός, αφού παραβιάζει το άρθρο 28 του Συντάγματος. Επίσης, 
έκθεση της Αρχής Ισότητας του γραφείου Επιτρόπου Διοίκησης το 2009 ήγειρε 
εκ νέου το ζήτημα της συμβατότητας των θετικών δράσεων με την αρχή της 
ισότητας, θεωρώντας ότι ο νόμος που προβλέπει για ποσόστωση υπέρ των 
τυφλών τηλεφωνητών δημιουργεί διακρίσεις εναντίων ατόμων με άλλες 
αναπηρίες. 

 
Εξουσίες της Επιτρόπου Διοίκησης  
 
Ο Νόμος για την Επίτροπο δίνει στην Επίτροπο Διοίκησης (υπό την ιδιότητα της ως 
Αρχή Ισότητας/Αρχή Κατά του Ρατσισμού) ένα ευρύ φάσμα εξουσιών που ξεπερνούν 
το ελάχιστο που προβλέπεται στις Οδηγίες και καλύπτει όλους τους λόγους 
διάκρισης (φύλο, φυλή, εθνική και εθνοτική καταγωγή, θρησκεία, οικογενειακή 
κατάσταση, ηλικία, αναπηρία, σεξουαλικός προσανατολισμός κλπ) και σε όλους τους 
τομείς (εργασία, εκπαίδευση, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνικές παροχές κλπ). 
Ο Νόμος για την Επίτροπο επιτρέπει και τη διερεύνηση παραπόνων για παραβιάσεις 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τις κύριες διεθνής συμβάσεις τις οποίες έχει 
κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία.  
 
Αποφάσεις δικαστηρίου 
 
Παρόλο που υπάρχει σωρεία αποφάσεων της Επιτρόπου βασισμένες στη νομοθεσία 
που εισάχθηκε το 2004 για τις διακρίσεις, ελάχιστες   αποφάσεις δικαστηρίου 
υπάρχουν που να βασίζονται  στη νέα νομοθεσία του 2004 γεγονός που 
ενδεχομένως να αντανακλά τον χαμηλό βαθμό πληροφόρησης των νομικών κύκλων 
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σε σχέση με τις νέες προοπτικές που διανοίγονται με την θεσμοθέτηση των νόμων 
αυτών. Ολες οι αποφάσεις αφορούν διάκριση λόγω ηλικίας.6  
 
Νομική αρωγή 
 
Ο νόμος για τη νομική αρωγή καλύπτει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά 
μόνο σε πολιτικές και ποινικές δικαστικές διαδικασίες, -  εξαιρούνται δηλαδή οι 
διαδικασίες που εμπίπτουν στη σφαίρα του διοικητικού δικαίου, όπως η προσβολή 
διοικητικών πράξεων. Επιπλέον περιοριστικό είναι και το ότι για να δικαιούται 
κάποιος/α νομική αρωγή πρέπει να θεωρείται ότι δεν διαθέτει επαρκείς πόρους, 
πρόνοια που ουσιαστικά περιορίζει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος 
στη νομική αρωγή. 
 
Διαδικασία θέσπισης των νόμων και δημόσιος διάλογος 
 
Η διαδικασία ενώπιον της Βουλής για τη θέσπιση της νομοθεσίας σε σχέση με τις 
διακρίσεις του 2004 συμπληρώθηκε σχεδόν σε μια μέρα, για να μπορέσει να 
συμπληρωθεί η διαδικασίας της εναρμόνισης πριν την καταληκτική ημερομηνία, που 
ήταν η 1.5.2004, ημερομηνία της ένταξης στην Ε.Ε. Ελάχιστος χρόνος δόθηκε στις 
ΜΚΟ που συμμετείχαν στη συμβουλευτική διαδικασία πριν τη θέσπιση των νόμων 
για να μελετήσουν τις προτάσεις νόμου και να σχολιάσουν. Εν πάση περιπτώσει, τα 
σχόλια των ΜΚΟ δεν λήφθηκαν υπόψη. Η δημόσια συζήτηση πριν ή μετά τη θέσπιση 
αυτών των νόμων ήταν ελάχιστη. Μέχρι και σήμερα, το θέμα τυγχάνει ελάχιστης 
προσοχής, οι εκστρατείες ενημέρωσης είναι ελάχιστες και οι πληροφορίες σπάνια 
φθάνουν όλες τις ευάλωτες ομάδες. 
 
Νομικό πλαίσιο πριν από την ένταξη στην ΕΕ 
 
Πριν την εναρμόνιση της Κυπριακής νομοθεσίας με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες ενάντια 
στις διακρίσεις, ο Κυπριακός νόμος περιείχε τις εξής πρόνοιες ενάντια στις διακρίσεις: 
 
• Το άρθρο 28(2) του Συντάγματος εγγυάται την απόλαυση όλων των 

συνταγματικών δικαιωμάτων και ελευθεριών από όλους χωρίς άμεση ή έμμεση 
διάκριση λόγω κοινότητας, φυλής, θρησκείας, γλώσσας, φύλου, πολιτικών ή 
άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, καταγωγής, χρώματος, 
πλούτου, κοινωνικής τάξης ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους. 

• Το άρθρο 6 του Συντάγματος απαγορεύει τη διάκριση από πράξεις της 
εκτελεστικής εξουσίας, της διοίκησης και της βουλής των αντιπροσώπων 
ενάντια σε οποιοδήποτε άτομο λόγω του ότι ανήκει στη μία ή στην άλλη 
κοινότητα (δηλ. την Ελληνοκυπριακή ή την Τουρκοκυπριακή). 

                                                 
6  Βλ. ανωτέρω την παράγραφο με τον τίτλο «Δικαιοδοσία του Εργατικού Δικαστηρίου» όπου 

περιγράφονται τα ΄νομικά προβλήματα που προέκυψαν από την απόφαση του Δικαστηρίου 
Εργατικών Διαφορών στην υπόθεση Αυγουστίνα Χατζηαβρααμ v. Συνεργατικής Πιστωτικής 
Εταιρείας Μόρφου, 30.07.2008, Αρ. 258/05. Για περιγραφή όλων των δικαστικών αποφάσεων σε 
σχέση με τις διακρίσεις, βλ. Cyprus Country Report of the European Network of Legal Experts in 
the Non-Discrimination Field, www.non-discrimination.net. 
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• Ο Νόμος 13(ΙΙΙ) της 1.12.2002 που ενσωματώνει το Πρωτόκολλο 12 της 
Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Βασικών 
Ελευθεριών, περιέχει μια γενική απαγόρευση ενάντια στις διακρίσεις, που 
καλύπτει μεταξύ άλλων την εθνική καταγωγή, η οποία δεν καλύπτεται από άλλη 
νομική πρόνοια ενάντια στις διακρίσεις. 

• Στο εργατικό δίκαιο, ο Περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμος περιέχει 
πρόνοια που απαγορεύει την απόλυση λόγω φυλής, χρώματος, οικογενειακής 
κατάστασης,  

• Η διάκριση λόγω αναπηρίας απαγορεύεται σύμφωνα με το  Νόμο που προνοεί 
για τα Άτομα με Αναπηρίες του 2000. Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε το 2004 
ούτως ώστε να συνάδει με την οδηγία 2000/78/ΕΚ. 

• Η διάκριση λόγω φύλου καλύπτεται από το Νόμο για την Ίση Μεταχείριση 
Ανδρών και Γυναικών στην Εργασία και την Επαγγελματική Εκπαίδευση του 
2002. 

• Μέχρι το 2004, οι μόνοι διαθέσιμοι μηχανισμοί ενάντια στις διακρίσεις ήταν η 
προσβολή διοικητικών πράξεων στο δημόσιο τομέα και οι αγωγές αστικού 
δικαίου για διάκριση με σκοπό την διεκδίκηση αποζημιώσεων.  

 
Οι πιο πάνω πρόνοιες αποτελούσαν το αρχικό νομοθετικό πλαίσιο πριν την ένταξη 
στην ΕΕ. Οι λόγοι διάκρισης που καλύπτονταν ρητά από τη νομοθεσία ήταν το φύλο 
η εθνοτική ή φυλετική καταγωγή, η θρησκεία ή η πεποίθηση και η αναπηρία, καθώς 
και άλλοι λόγοι που δεν προβλέπονται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες (π.χ. πλούτος, 
κοινωνική τάξη, κλπ). Επίσης το άρθρο 28 του συντάγματος απαγορεύει τη διάκριση 
και για «…οποιοδήποτε άλλο λόγο». Η ηλικία και ο σεξουαλικός προσανατολισμός 
δεν καλύπτονταν ρητά, όπως απαιτούσε το άρθρο 1 της Οδηγίας 2000/78/EΚ.  
 
Επομένως, ενώ οι δύο Ευρωπαϊκές Οδηγίες εισήγαγαν στην Κυπριακή έννομη τάξη 
ένα αρκετά αποτελεσματικό μηχανισμό εφαρμογής της αρχής της μη-διάκρισης, το 
πεδίο που καλύπτει είναι περιορισμένο (5 λόγοι: ηλικία, αναπηρία, φυλετική/εθνοτική 
καταγωγή, θρησκεία, σεξουαλικός προσανατολισμός και αυτοί μόνο στον τομέα της 
εργασίας εκτός από την φυλετική/εθνοτική καταγωγή όπου προβλέπονται 
επιπρόσθετοι τομείς). Σε αντίθεση, το άρθρο 28 του Συντάγματος, όπως και η 
δικαιοδοσία της Αρχής κατά του Ρατσισμού και της Αρχής Ισότητας απαγορεύουν τις 
διακρίσεις για όλους τους λόγους και σε όλους τους τομείς, όμως δεν προβλέπεται 
μηχανισμός εφαρμογής, γεγονός που αποδυναμώνει την αποτελεσματικότητα της 
πρόνοιας αυτής. 
 
Διεθνείς Συμβάσεις  
 
Η θεσμοθέτηση το 01.03.2006 του νόμου που κυρώνει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο στη 
Σύμβαση Κατά του Εγκλήματος Μέσω του Διαδικτύου Αναφορικά με την 
Ποινικοποίηση Πράξεων Ρατσιστικής ή Ξενοφοβικής Φύσης που διαπράττονται μέσω 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Ν. 26(ΙΙΙ)/2004), έχει δημιουργήσει νέα αδικήματα στην 
Κυπριακή έννομη τάξη και εισήγαγε για πρώτη φορά τα αδικήματα της άρνησης του 
ολοκαυτώματος και της διάχυσης ρατσιστικού υλικού μέσω του διαδιχτύου. 
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Η Κύπρος έχει επικυρώσει τις πλείστες διεθνείς συνθήκες για τις διακρίσεις. Το 
Φεβρουάριο 2011 η Κύπρος επικύρωσε τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία, αλλά δεν δημιούργησε ακόμα το μηχανισμό για την εφαρμογή 
της.  
 
Έρευνες γνώμης 
 
Στις αρχές του 2006 η Επίτροπος Διοίκησης ανάθεσε σε εταιρεία  τη διενέργεια 
έρευνας κοινής γνώμης για την ομοφυλοφιλία, η οποία έγινε και παρουσιάστηκε στη 
δημοσιότητα το 2007. H έρευνα έτυχε σχετικά ελάχιστης κάλυψης από τα ΜΜΕ, ενώ 
το Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο αίτημα της 
οργάνωσης των ομοφυλοφίλων ΑΚΟΚ για την έκδοση Κώδικα Καλής Πρακτικής για 
τη διάκριση λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. 
 
To 2007 η Επίτροπος Διοίκησης ανέθεσε τη διενέργεια τεσσάρων ερευνών σε σχέση 
με τη στάση των Κυπρίων έναντι στα άτομα με Ποντιακή καταγωγή, έναντι στα άτομα 
με αναπηρία, έναντι στη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο, και τη 
στάση των Χριστιανών Ορθόδοξων έναντι στα άτομα άλλων θρησκειών που 
κατοικούν στην Κύπρο. Όλες οι έρευνες κατέδειξαν ψηλά ποσοστά διακρίσεων και 
έτυχαν σημαντικής προβολής από τα ΜΜΕ αλλά καμία συστεμική αλλαγή δεν 
προήλθε από αυτές.  
 
Το 2010 η Επίτροπος ανάθεσε σε ερευνητικό κέντρο τη διεξαγωγή ;έρευνας με 
σκοπό τη διευκρίνηση των αναγκών των μεταναστριών για επαγγελματική 
εκπαίδευση. Παρότι η έρευνα κατέδειξε ότι οι μετανάστριες στην Κύπρο είναι σε πολύ 
μεγάλο βαθμό θύματα διάκρισης και λόγω φύλου και λόγω φυλής. Η έρευνα δεν 
έτυχε ιδιαίτερης κάλυψης από τα ΜΜΕ ούτε και οδήγησε στη λήψη μέτρων. 
 
Μέσα στο 2010 μια σειρά από έρευνες κατέδειξαν τάσεις ρατσισμού και ξενοφοβίας 
έναντι των μεταναστών ανάμεσα στους Κυπρίους:  
 
• Η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα ( European Social Survey) που εξέτασε 

στάσεις έναντι των μεταναστών σε 30 χώρες, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την 
εθνική και θρησκευτική ταυτότητα κατέληξε στο ότι 56.8% των Κυπρίων θέλουν 
να φύγουν μετανάστες. Στην ερώτηση κατά πόσον η μετανάστευση είναι 
πλούτος ή υπονομεύει τη χώρα, οι Κύπριοι απάντησαν ότι υπονομεύει την 
εθνική κουλτούρα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση πανευρωπαϊκά μετά τους 
Ρώσους. Η έρευνα καταγράφει τη σχέση μεταξύ της ορθόδοξης χριστιανής 
ταυτότητας και της ξενοφοβίας, σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι η πιο 
θρησκευόμενη και η πιο ξενοφοβική χώρα στην Ευρώπη μαζί με την Πολωνία 
και την Ιρλανδία.7 

• Ένα πρόγραμμα INTI με τον τίτλο ‘Prospects for Integration of Migrants from 
“Third countries” and their Labour Market Situations: Towards Policies and 

                                                 
7  Κ. Γουλιάμος και M. Βρυώνης (2010) ‘Oψεις Κυπριακής Κοινωνίας- Διαπιστώσεις Ευρωπαϊκής 

Κοινωνικής Έρευνας [Perspectives of Cypriot Society- Findings of European Social Research], 
Ευροσκόποιο, Εντυποις: Λευκωσία.  
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Action’ (PRIMTS)’ συμπληρώθηκε το 2010. Το τελευταίο κεφάλαιο που 
βασίστηκε σε βιογραφικές συνεντεύξεις κατέδειξε σοβαρά προβλήματα 
καθημερινού ρατσισμού, αρκετές φορές σε ιδιαίτερα ωμή μορφή, ιδιαίτερα σε 
ανεπίσημα κανάλια, όπως π.χ. στο δρόμο και σε κάποια ΜΜΕ.8 

• Ερεύνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τις εταιρείες EPS Ltd, G & 
D Social Lab Ltd και RAI Consultants Ltd και τη Συμφιλίωση για λογαριασμό του 
Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και μετανάστευσης για την καταγραφή των 
απόψεων των Κυπρίων έναντι στους υπηκόους τρίτων χωρών έδειξε ότι 68-
85% των Κυπρίων τοποθετούνται αρνητικά έναντι των μεταναστών, 
αποδίδοντας τους  διάφορα κοινωνικά προβλήματα όπως την αύξηση της 
ανεργίας, της εγκληματικότητας, τα ανασφάλειας, τη διάδοση ασθενειών κλπ.  

• Έρευνα που έγινε το Μάιο 2010 από την εταιρεία Insights Market Research σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για λογαριασμό του Γυναικείου 
Σοσιαλιστικού Κινήματος κατέγραψε τις εμπειρίες μεταναστριών από την 
Βρετανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα και Πόντο. Η έρευνα κατέδειξε ότι οι 
γυναίκες από τη Ρουμανία, Βουλγαρία και Πόντο είχαν πολύ διαφορετική 
εμπειρία από τις γυναίκες από τη Βρετανία και την Ελλάδα, με τις πρώτες να 
αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στην εξεύρεση κατοικίας λόγω της εθνοτικής 
τους καταγωγής.  

 
Ακαδημαϊκή έρευνα 
 
Τα ακαδημαϊκά ινστιτούτα στην Κύπρο δεν έχουν εισαγάγει το θέμα των διακρίσεων 
στην διδακτική ή την ερευνητική τους ατζέντα. Οι μόνες εκθέσεις που 
επικεντρώνονται στο θέμα των διακρίσεων προέρχονται από τα ευρωπαϊκά δίχτυα 
εμπειρογνωμόνων (Νομικό Δίχτυο Εμπειρογνωμόνων για τη μη διάκριση, Δίχτυο 
εμπειρογνωμόνων για την αναπηρία, Κοινωνικο-οικονομικό Δίχτυο 
εμπειρογνωμόνων κλπ). 
 
4.2 Διαδικασίες: διοικητικά και νομικά μέσα για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων 

στη βάση της νομοθεσίας ενάντια στις διακρίσεις 
 
H πιο διαδεδομένη διαδικασία υποβολής παραπόνου είναι στην Επίτροπο Διοίκησης 
(υπό την ιδιότητα της ως Αρχή κατά του Ρατσισμού/Αρχή Ισότητας). Η δικαιοδοσία 
των Αρχών αυτών εκτείνεται και πέραν των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και περιλαμβάνει 
το άρθρο 28 του συντάγματος και το Πρωτόκολλο 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, 
καθώς και ελευθερίες που περιέχονται στο σύνταγμα και σε διεθνείς συμβάσεις που 
επικύρωσε η Κύπρος. Η διαδικασία υποβολής παραπόνου είναι απλή και εντελώς 
ανέξοδη. Όμως ο προϋπολογισμός του γραφείου της Επιτρόπου είναι πολύ 
περιορισμένος σε σχέση με τον όγκο εργασίας του, με αποτέλεσμα να μην διαθέτει 
αρκετό προσωπικό που να μπορεί να διεκπεραιώνει τη διερεύνηση παραπόνων σε 
εύλογο χρονικό διάστημα.  
 

                                                 
8 See http://primts.mirovni-institut.si/images/pdf/working_papers/swp3_cyprus.pdf (04.10.2010). 

http://primts.mirovni-institut.si/images/pdf/working_papers/swp3_cyprus.pdf
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Η Αρχή Ισότητας-Αρχή κατά του Ρατσισμού δεν έχει την εξουσία να επιδικάζει 
αποζημιώσεις  σε θύματα διακρίσεων, αλλά το θύμα διάκρισης μπορεί να βασιστεί 
στις  αποφάσεις της για να διεκδικήσει αποζημιώσεις στο επαρχιακό δικαστήριο ή 
στο δικαστήριο εργατικών διαφορών. Η Αρχή Ισότητας-Αρχή κατά του Ρατσισμού 
μπορεί να επιβάλει μικρά πρόστιμα τα οποία όμως είναι πολύ μικρά για να 
λειτουργούν ανασταλτικά. Τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι τόσο μηδαμινά που 
η Αρχή Ισότητας-Αρχή κατά του Ρατσισμού δεν έκριναν μέχρι τώρα σκόπιμο να τα 
επιβάλουν και περιορίζονται στο να εκδίδουν συστάσεις. Παρόλα αυτά, οι αποφάσεις 
της Αρχής Ισότητας-Αρχής κατά του Ρατσισμού αντιμετωπίζονται τόσον από την 
κοινωνία όσον και από τις αρχές ως έγκυρες και αξιόπιστες και συχνά σαν ένδειξη 
του τι θα ήταν το αποτέλεσμα εάν η υπόθεση δικαζόταν στο δικαστήριο.  
 
Πέρα από την διαδικασία υποβολής παραπόνου στην  Αρχή Ισότητας ή την Αρχή 
κατά του Ρατσισμού, οι νέοι νόμοι προσφέρουν τη δυνατότητα σε θύματα διάκρισης 
να προσφύγουν στο δικαστήριο και να απαιτήσουν αποζημιώσεις για διάκριση. Αυτό 
είναι δυνατό είτε βασιζόμενοι σε απόφαση της Αρχής Ισότητας-Αρχής κατά του 
Ρατσισμού είτε απευθείας χωρίς να έχουν προηγουμένως εξασφαλίσει τέτοια 
απόφαση. Μέχρι σήμερα μόνο δύο υποθέσεις δικάστηκαν μέχρι σήμερα από τα 
δικαστήρια στη βάση της νέας νομοθεσίας. Στη μία εκ των δύο περιπτώσεων, το 
Εργατικό Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν είχε δικαιοδοσία να δικάσει την υπόθεση, 
αφού αυτή αφορούσε πρόσβαση στην εργασία και όχι εργατική διαφορά. Μετά από 
την απόφαση αυτή, η βουλή άλλαξε το νόμο ούτως ώστε όλες οι διαφορές που 
προκύπτουν στη βάση του νόμου να θεωρούνται εργατικές διαφορές, το κενό όμως 
εξακολουθεί να υφίσταται όσον αφορά την αναπηρία, αφού ο σχετικός νόμος δεν 
άλλαξε.   
 
Οι νέοι νόμοι διευκόλυναν τα κριτήρια για οργανισμούς να προσφύγουν στο 
δικαστήριο ή να χρησιμοποιήσουν άλλες οδούς, καθιστώντας το δυνατό για τους 
οργανισμούς να αντιπροσωπεύουν τα μέλη τους, νοούμενου ότι  έχουν έννομο 
συμφέρον και την έγκριση των μελών τους. Παρόλο που η πρόνοια αυτή αποτελεί 
σημαντική βελτίωση από τους προηγούμενους κανονισμού όπου η πρόνοια για το 
έννομο συμφέρον ήταν δύσκολη να ικανοποιηθεί, στην πράξη η πρόνοια αυτή δεν 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους οργανισμούς. 
 
4.2.1 Εργασία και Απασχόληση – Όλοι οι λόγοι διάκρισης 
 
Τα θύματα διάκρισης στην εργασία και την απασχόληση έχουν στη διάθεση τους τις 
πιο κάτω επιλογές: 
 
• Να υποβάλουν παράπονο στην Επίτροπο Διοίκησης (υπό την ιδιότητα της σαν 

Ομπουντσμαν) όταν αυτό στρέφεται εναντίον της διοίκησης. 
• Να υποβάλουν παράπονο στην Επίτροπο Διοίκησης (υπό την ιδιότητα της σαν 

Αρχή Ισότητας/Αρχή κατά του Ρατσισμού) εναντίον εργοδοτών στην δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα. 

• Να αποταθούν στο Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 146 του 
Συντάγματος για προσβολή διοικητικής πράξης όταν το πρόκειται για διάκριση 
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από κρατικό όργανο. 
• Να κινήσουν αγωγή εναντίον του εργοδότη στο δικαστήριο αστικών υποθέσεων 

στη βάση του Νόμου για την Ισότητα στην Εργασία ή του Νόμου για την 
Αναπηρία, αναλόγως του λόγου διάκρισης που επικαλείται το θύμα. 

• Να αποταθούν στους επιθεωρητές εργασίας που διορίστηκαν από το 
Υπουργείο Εργασίας (ο μηχανισμός αυτός  δεν λειτουργεί ακόμη πλήρως) 

• Ορισμένες μεγάλες εταιρείες διαθέτουν εσωτερικό μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών (στην Κύπρο αυτό δεν συνηθίζεται) 

• Συλλογική διαπραγμάτευση ή διαμεσολάβηση από συντεχνίες 
• Διάφορες εκφράσεις συλλογικής δράσης, όπως διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, 

χρήση των ΜΜΕ, εκστρατείες, νοούμενου ότι διαθέτουν λαϊκή υποστήριξη και 
προσελκύουν τα ΜΜΕ.  

 
Πιο κάτω παρατίθεται κατάλογος καταστάσεων όπου συνήθως παρατηρούνται 
διακρίσεις: 
 
• Η διαφήμιση για κενές θέσεις εργασίας που περιέχουν ανώτατο ηλικιακό όριο. 
• Διαδικασίες πρόσληψης που απαιτούν από τον αίτηση να δηλώσει τη θρησκεία 

του, την εθνική του καταγωγή, κλπ. 
• Όροι και συνθήκες εργασίας για τους μετανάστες εργάτες λιγότερο ευνοϊκοί από 

ότι για τους ντόπιους εργάτες.  
• Χαμηλότερα μεροκάματα για μετανάστες εργάτες από ότι για Κύπριους. 
• Διάκριση στην εργασία από συναδέλφους ή εκπροσώπους του εργοδότη 
• Κωδικός ενδυμασίας με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε ειδικά 

χαρακτηριστικά θρησκευτικών ομάδων 
• Ώρες εργασίας και άλλοι όροι που το καθιστούν αδύνατο για ένα άτομο με 

αναπηρία να εργαστεί στο χώρο εκείνο. 
• Προαγωγή, επιδόματα, πληρωμές (bonus), κλπ 
• Απόλυση 
• Η έκδοση αδειών και οι όροι πρόσληψης που απαιτούν πολύ καλή γνώση τη 

Ελληνικής. Με σύσταση της Αρχής Ισότητας, αρκετοί από αυτούς τους όρους 
έχουν απαληφθεί, χωρίς όμως να έχουν επαλειφθεί εντελώς.   

• Περιορισμός στην πρόσβαση στην επαγγελματική εκπαίδευση λόγω αναπηρίας. 
 

4.2.2 Διάκριση πέραν του χώρου εργασίας 
 
Οι εναρμονιστικοί νόμοι των δύο Οδηγιών κατά των διακρίσεων απαγορεύουν τη 
διάκριση πέραν της εργασίας και της απασχόλησης: 
 
• Λόγω εθνοτικής/φυλετικής καταγωγής στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, 

της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών, της 
εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης και της στέγασης, και 

• Λόγω αναπηρίας, στην παροχή αγαθών, υπηρεσιών και διευκολύνσεων. Αυτό 
περιλαμβάνει την άρνηση παροχής υπηρεσιών, ή την παροχή υπηρεσιών 
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κατώτερου επιπέδου, την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών με υποδεέστερους  
όρους, την παράλειψη διενέργειας αλλαγών σε υπηρεσίες ή διευκολύνσεις οι 
οποίας καθιστούν αδύνατη ή αδικαιολόγητα δύσκολη για ένα άτομο με 
αναπηρία τη χρήση τους.  

• Το Άρθρο 28(2) του Συντάγματος, εξασφαλίζει τα ίδια συνταγματικά δικαιώματα 
και ελευθερίες για όλους, χωρίς καμία δυσμενή μορφή άμεσων ή έμμεσων 
διακρίσεων σε βάρος οποιουδήποτε ατόμου λόγω της κοινότητας, της φυλετικής 
καταγωγής, της θρησκείας, της γλώσσας, του φύλου, των πολιτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, της γέννησης, του 
πλούτου, της κοινωνικής τάξης ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου.  

• Ο νόμος 13(ΙΙΙ) της 1ης Δεκεμβρίου 2002 ενσωματώνοντας το πρωτόκολλο Νο. 
12 της Συνθήκης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 
Θεμελιωδών Ελευθεριών, προβλέπει σχετικά μία γενική απαγόρευση ενάντια 
στις διακρίσεις καλύπτοντας μεταξύ άλλων, και την εθνοτική καταγωγή η οποία 
δεν συναντάται σε καμία άλλη διάταξη.  

• Η Νόμος για την Επίτροπο περιλαμβάνει στη δικαιοδοσία της Αρχής κατά του 
ρατσισμού/Αρχής Ισότητας το καθήκον της προώθησης της ισότητας στην 
απόλαυση δικαιωμάτων και ελευθεριών που προστατεύονται από το σύνταγμα 
(Μέρος ΙΙ) ή από μια ή περισσότερες συνθήκες που επικυρώθηκαν από την 
Κυπριακή Δημοκρατία και αναφέρεται ρητά στο νόμο αυτό, ανεξάρτητα από 
φυλή, εθνοτική καταγωγή, γλώσσα, χρώμα, θρησκεία, πολιτικές ή άλλες 
πεποιθήσεις, εθνική ή εθνοτική καταγωγή. 

 
Πέραν από τις πιο πάνω θεραπείες, στο Κυπριακό δίκαιο υπάρχει και μια σειρά 
προνοιών που απαγορεύουν τη ρατσιστική συμπεριφορά. Ο Νόμος για την Εξάλειψη 
όλων των Μορφών Διακρίσεων (Κυρωτικός) Ν. 12/1967 δημιουργεί αδικήματα όπως 
η προτροπή σε φυλετικό μίσος, η συμμετοχή σε οργανισμούς που προωθούν τις 
ρατσιστικές διακρίσεις, η δημόσια έκφραση ρατσιστικά προσβλητικών ιδεών και η 
άρνηση παροχής αγαθών και υπηρεσιών λόγω διάκρισης.  
 
Επίσης, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα, μια σειρά από πράξεις διάκρισης 
καθίστανται τιμωρητέα αδικήματα. Αυτά περιλαμβάνουν: εκδόσεις υβριστικού 
περιεχομένου (άρθρο 47), την πρόθεση για την προώθηση συναισθημάτων 
κακοπιστίας και εχθρότητας μεταξύ των κοινοτήτων ή των τάξεων του πληθυσμού 
(άρθρο 48), την καταστροφή, ζημιά ή βεβήλωση χώρων λατρείας ή άλλου 
αντικειμένου το οποίο θεωρείται ιερό από οποιαδήποτε τάξη ατόμων (άρθρο 138), η 
έκδοση βιβλίου, φυλλαδίου ή άρθρου που θεωρείται από οποιαδήποτε ομάδα του 
πληθυσμού σαν δημόσια ύβρη προς τη θρησκεία τους (άρθρο 142), κλπ.  
 
4.2.3 Όπου υπάρχουν περισσότερες από μια εναλλακτικές οδοί για να εγερθεί 

ένα παράπονο 
 
Το πρώτο ζήτημα που πρέπει να ξεκαθαριστεί για να μπορέσει το θύμα να επιλέξει 
την κατάλληλη οδό δράσης είναι ο λόγος για τον οποίο εγείρει το παράπονο. Τα πιο 
κάτω μπορεί να βοηθήσουν το θύμα (ή την ΜΚΟ ή τη συντεχνία που δρα για 
λογαριασμό του) να πάρει την απόφαση: 
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• Τι αποτέλεσμα θέλει ο παραπονούμενος; 
• Ποιο είναι το ζητούμενο του παραπόνου – η δικαιοσύνη για το άτομο ή η 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις διακρίσεις; 
• Πόσο επείγεται ο παραπονούμενος και πόσο χρόνο ενδέχεται να πάρει η κάθε 

διαδικασία; 
• Τι πιθανότητες έχει να ανατρέψει την απόφαση για την οποία εγείρει το 

παράπονο; 
• Κατά πόσον η επιδιωκόμενη λύση είναι νομικά δεσμευτική ή όχι. 
• Εκτίμηση των γεγονότων και σύγκριση τους με τις απαιτήσεις των θεραπειών. 
• Εκτίμηση της διαθέσιμης μαρτυρίας – καταλληλότητα και επάρκεια της 

διαθέσιμης μαρτυρίας για το συγκεκριμένο μέσο που επιλέγηκε. 
• Κατά πόσον απαιτείται ή συστήνεται νομική εκπροσώπηση. 
• Διαθεσιμότητας νομικής αρωγής. 
• Η πιθανότητα χρηματικής αποζημίωσης για το θύμα (π.χ. η Αρχή κατά του 

Ρατσισμού/Αρχή Ισότητας δεν μπορεί να επιδικάσει αποζημιώσεις) 
• Η πιθανότητα ή η επιθυμία για επαναφορά ή επαναπρόσληψη, αν πρόκειται για 

εργατική διαφορά. 
• Καταλληλότητα του παραπόνου για σκοπούς ευαισθητοποίησης. 
• Η επίδραση που θα έχει η απόφαση στην κοινή γνώμη. Π.χ. αν η απόφαση 

δικαστηρίου θεωρείται πιο αξιόπιστη από την απόφαση της Αρχής κατά του 
Ρατσισμού/Αρχής Ισότητας. 

• Η πιθανότητα μαζικών παραπόνων. 
• Πιθανά έξοδα 
• Πιθανές συνέπειες για τον παραπονούμενο (π.χ. σε περιπτώσεις εσωτερικών 

διαδικασιών σε εταιρείες, όπου ο παραπονούμενος είναι «αδήλωτος» 
ομοφυλόφιλος, κλπ.) 

 
4.2.4 Ποιες οι τεχνικές προϋποθέσεις της κάθε διαθέσιμης θεραπείας 
 
Ο νόμος δεν προβλέπει χρονικές προθεσμίες για την υποβολή παραπόνων. Ωστόσο, 
μια μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή παραπόνου μπορεί να δημιουργήσει άλλα 
προβλήματα όπως το να τεθεί υπό αμφισβήτηση η αξιοπιστία του παραπονούμενου 
και να δημιουργήσει αμφιβολίες για το αν ο χρόνος που μεσολάβησε μπορεί να 
θεωρηθεί εύλογος. 
 
Δεν υπάρχει υποχρεωτικός τύπος για την υποβολή παραπόνου στην Αρχή κατά του 
Ρατσισμού/Αρχή Ισότητας. Μια απλή επιστολή σε οποιαδήποτε γλώσσα που 
αποστέλλεται με οποιοδήποτε τρόπο (φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύνηθες 
ταχυδρομείο) αρκεί. Στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου υπάρχει επίσης έντυπο το οποίο 
ο παραπονούμενος μπορεί να συμπληρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά, ωστόσο 
αυτό είναι μόνο διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. 
 
Για σκοπούς προσφυγής στα δικαστήρια, οι διαδικαστικοί κανόνες είναι πολύ τεχνικοί 
και περίπλοκοι. Μέχρι πρόσφατα, τα παράπονα μπορούσαν να υποβληθούν μόνο 
στα Ελληνικά, παρόλο που το δικαστήριο ήταν υποχρεωμένο να παρέχει δωρεάν 
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διερμηνεία. Ωστόσο, πρόσφατες αποφάσεις του δικαστηρίου επιτρέπουν την 
προσφυγή στο δικαστήριο με δικόγραφα στην Τουρκική. 
 
Η Αρχή κατά του Ρατσισμού/Αρχή Ισότητας τύπωσε φυλλάδια σε απλή γλώσσα που 
περιγράφουν τα δικαιώματα και τις διαδικασίες για τους παραπονούμενους. 
 
4.2.5 Ποια στήριξη υπάρχει για πρόσβαση στις διάφορες διαδικασίες και ποια 

μέτρα μπορούν να ληφθούν για να υπερπηδηθούν τα όποια εμπόδια;  
 
Υπάρχουν αρκετά εμπόδια και δυσκολίες στην πρόσβαση των διαφόρων 
διαδικασιών. 
 
Η διερεύνηση παραπόνων από την Αρχή κατά του Ρατσισμού/Αρχή Ισότητας είναι 
100% χωρίς κόστος – όχι όμως και η προσφυγή στο δικαστήριο. Ο νόμος περί 
Νομικής Αρωγής9 προνοεί για νομική βοήθεια σε περιπτώσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε υποθέσεις πολιτικών και ποινικών υποθέσεων, όχι όμως για 
διοικητικές υποθέσεις σε περιπτώσεις προσφυγών στο Ανώτατο.  Το ίδιο ισχύει για 
τις συντεχνίες. Με εξαίρεση ένα ή δύο μικρά δικηγορικά γραφεία (που συνήθως 
αποτελούνται από ένα άτομο) με ευαισθησίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που 
χρεώνουν ελάχιστα, δεν υπάρχουν δικηγορικά γραφεία που προσφέρουν δωρεάν 
νομική εκπροσώπηση στο δικαστήριο. Η Τρίτη Έκθεση της ECRI για την Κύπρο 
αναφέρει ότι ο βαθμός πληροφόρησης της νομικής κοινότητας και του ευρύτερου 
κοινού για το νομικό πλαίσιο ενάντια στις διακρίσεις είναι πολύ περιορισμένος, και 
καλεί τις αρχές να λάβουν μέτρα να βελτιώσουν την πληροφόρηση ανάμεσα στη 
νομική κοινότητα και το ευρύτερο κοινό. Στην πραγματικότητα, οι πλέον ευάλωτες 
ομάδες για διάφορους λόγους δεν έχουν πρόσβαση στις νέες διαδικασίες: Οι Ρόμα 
ζουν σε άθλιες συνθήκες ανεργίας και αναλφαβητισμού, οι αδήλωτοι μετανάστες 
αντιμετωπίζουν τη βεβαιότητα της απέλασης μόλις έρθουν σε επαφή με τις αρχές, οι 
νόμιμοι μετανάστες εργάτες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ρηματοποίησης τους από 
τους εργοδότες τους που συχνά οδηγεί στην απέλαση τους, οι Τουρκοκύπριοι δεν 
φαίνονται να έχουν εμπιστοσύνη στο σύστημα, οι ομοφυλόφιλοι επιλέγουν να μην 
γνωστοποιούν τη σεξουαλική τους προτίμηση δημοσίως, και οι μισοί από τους 
συνταξιούχους ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας.  
 
4.2.6 Οι δημόσιοι φορείς που ασχολούνται με τη μη-διάκριση 
 
Το αρμόδιο υπουργείο για ζητήματα μη-διάκρισης είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
(ΥΔΔΤ) (www.mjpo.gov.cy) αλλά η δράση του στον τομέα των διακρίσεων είναι πολύ 
περιορισμένη, αποτελούμενη από κάποια ενημερωτικά φυλλάδια και ορισμένα 
σεμινάρια συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Το 2007, Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων 
Ευκαιριών, το Υπουργείο συντόνισε τις δράσεις που οργανώθηκαν για το Έτος αυτό. 
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΥΔΔΤ για το 200910 οι δράσεις του Υπουργείου 
κατά των διακρίσεων για το έτος 2009 ήταν η στήριξη αιτήσεων που υποβλήθηκαν 
                                                 
9  Νόμος Ν.165(I)/2002. 
10  http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/All/47F6B64E21A1E119C2257703002B9900/$file/ 

FINAL_2009.pdf?OpenElement). 

http://www.mjpo.gov.cy/
http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/All/47F6B64E21A1E119C2257703002B9900/$file/FINAL_2009.pdf?OpenElement
http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/All/47F6B64E21A1E119C2257703002B9900/$file/FINAL_2009.pdf?OpenElement


 

 

32 

Σεμινάρια ευαισθητοποίησης στους τομείς της μη διάκρισης και της ισότητας για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
 

από άλλους για χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος για την 
Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη (Progress 2007-2013), η υποβολή 
πληροφοριακού υλικού προς θεσμικά όργανα της ΕΕ, η συμμετοχή στην ετήσια 
ημερίδα για την «Ημέρα της Διαφορετικότητας» που χρηματοδοτείται από τον ΕΕ, και 
η προσφώνηση ορισμένων εκδηλώσεων.  Μια δράση η οποία εμφανίζεται κάθε 
χρόνο στην ετήσια έκθεση του ΥΔΔΤ είναι η συντονισμός της υποβολής προς 
θεσμικά όργανα της ΕΕ «σχολίων/παρατηρήσεων επί των τελικών εκθέσεων 
[ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων], με σκοπό τη συμπλήρωση κενών, την ανασκευή 
ανακριβειών/εκτιμήσεων και τη διόρθωση λαθών για την όσο το δυνατό καλύτερη και 
πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της χώρας μας προς τα έξω». Σε γενικές γραμμές, το 
ΥΔΔΤ δίδει περισσότερη έμφαση σε ζητήματα φύλου παρά σε άλλους λόγους 
διάκρισης. 
 
Για ζητήματα ισότητας στην εργασία, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εργασίας 
(www.mlsi.gov.cy), και συγκεκριμένα το Τμήμα Εργασίας, το οποίο όμως επίσης δεν 
διαθέτει μηχανισμό για την εφαρμογή της νομοθεσίας ή την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Η μονάδα προώθησης της ισότητας στην απασχόληση του Γραφείου 
Εργασίας ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με την ισότητα των φύλων 
(http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlpromotion_gr/dmlpromotion_gr?OpenDocum
ent). Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας 
(http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/dmlindex_gr/dmlindex_gr?OpenDocument) το 
οποίο εξετάζει παράπονα για εργατικές διαφορές, έχει αρμοδιότητα να εξετάσει και 
παράπονα διακρίσεων, όμως ο μηχανισμός αυτός έχει δεχθεί κριτική για 
προκατάληψη υπέρ των Κυπρίων εργοδοτών και για μη ορθό χειρισμό παραπόνων 
(Βλ. Έκθεση της Επιτρόπου Διοίκησης αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης 
εργατικών διαφορών ανάμεσα σε αλλοδαπούς εργαζόμενους και τους εργοδότες 
τους, ημ. 12.03.2010).  
 
Για ζητήματα αναπηρίας, το Παγκύπριο Συμβούλιο για τα άτομα με Αναπηρίες είναι 
το ανώτατο συμβουλευτικό σώμα για την εθνική πολιτική για τα άτομα με αναπηρίες 
με αρμοδιότητα να εξετάζει την εφαρμογή του Περί Αναπηρίας Νόμου, ο οποίος 
μεταξύ άλλων μεταφέρει και την Οδηγία 78 για τη μη-διακριση στο χώρο εργασίας. 
Το Συμβούλιο αυτό που αποτελείται όχι μόνο από κρατικούς λειτουργούς αλλά και 
από συνδικαλιστές και ακτιβιστές, είναι σήμερα ακέφαλο και εκτός λειτουργίας, 
αναμένοντας το διορισμό του επόμενου προέδρου του.    
 
To Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου 
Εργασίας http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/mlsi18_gr/mlsi18_gr?OpenDocument) 
είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση, συντονισμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των 
πολιτικών για τα άτομα με αναπηρίες, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
ατόμων με αναπηρίες. Οι αρμοδιότητες του περιλαμβάνουν την προώθηση και 
παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες, της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020 
και του γενικού νομικού πλαισίου που καθορίζουν οι περί Ατόμων με Αναπηρίες 
Νόμοι, τη διοικητική υποστήριξη του Παγκύπριου Συμβουλίου για τα Άτομα με 
Αναπηρίες, την ενημέρωση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και την 

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlpromotion_gr/dmlpromotion_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmlpromotion_gr/dmlpromotion_gr?OpenDocument
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/mlsi18_gr/mlsi18_gr?OpenDocument
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καλλιέργεια αξιών και στάσεων με στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με 
αναπηρίες. 
 
Το κατεξοχήν σώμα που ασχολείται με τις διακρίσεις είναι το Γραφείο της Επιτρόπου 
Διοίκησης (www.ombudsman.gov.cy) και ιδιαίτερα οι δύο Αρχές που λειτουργούν 
εντός του γραφείου αυτού, η Αρχή κατά του Ρατσισμού και η Αρχή Ισότητας, οι 
οποίες από το 2010 έχουν τη δική τους ιστοσελίδα: www.no-
discrimination.ombudsman.gov.cy. Στην ιστοσελίδα αυτή μπορεί κανείς να βρει, 
μεταξύ άλλων, μια σειρά από ενημερωτικές εκδώσεις που περιέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες για τα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων. 
 
Για τα δικαιώματα του παιδιού (διάκριση λόγω ηλικίας) η Επίτροπος για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού έχει μεταξύ άλλων αρμοδιότητα να επιβλέπει την εφαρμογή 
της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού: http://www.childcom.org.cy. Για το έτος 
2011, οι προτεραιότητες που έθεσε το γραφείο αυτό είναι, κατά σειρά 
προτεραιότητας, η βία ενάντια στα παιδιά, η ισότητα ευκαιριών, τα παιδιά σε 
συνάρτηση με τα ΜΜΕ και τις νέες τεχνολογίες, και η ψυχαγωγία, ο πολιτισμός και ο 
αθλητισμός. Ταυτόχρονα, θέματα διακρίσεων ενάντια στα παιδιά σε επίπεδο 
διερεύνησης παραπόνων χειρίζεται η Αρχή κατά του Ρατσισμού και, όταν πρόκειται 
για παράπονα κατά της διοίκησης, η Επίτροπος Διοίκησης. 
 
4.2.7 Εθνικές πολιτικές κατά των διακρίσεων 
 
Πέρα από την θέσπιση νομοθεσίας, η κυπριακή κυβέρνηση δεν έχει εξαγγείλει 
συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες πολιτικές για την καταπολέμηση των διακρίσεων. 
Έκθεση του ΥΔΔΤ του 2004 με τίτλο «Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά των 
Διακρίσεων σε Τομείς του Κοινοτικού Κεκτημένου: Πολιτική και Μέτρα κατά των 
Διακρίσεων» σκιαγραφεί το νομικό και θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με τις διακρίσεις 
αλλά και πέρα από αυτές, καλύπτοντας γενικά τομείς της κοινωνικής πολιτικής  
(http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/All/FDC4E6E6891C3F39C225708F0037749
C/$file/Ekthesis%20kata%20ton%20diakrisevn%20grk.pdf?OpenElement). 
 
Η αναπηρία είναι ο μόνος λόγος διάκρισης για τον οποίο θεσπίστηκε νομοθεσία 
πέραν της απλής μεταφοράς των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Η νομοθεσία αυτή αφορά 
ορισμένες ποσοστώσεις που ισχύουν προς όφελος των ατόμων με αναπηρία στο 
δημόσιο τομέα, η εφαρμογή τους όμως συναντά πολλά εμπόδια, καθώς τόσον τα 
δικαστήρια όσον και μέρος της δημόσιας υπηρεσίας αντιμετωπίζουν τις θετικές 
δράσεις ως παραβίαση της αρχής της ισότητας που προβλέπει το Σύνταγμα και 
επομένως ως αντισυνταγματικές. 
 
4.3 Ζητήματα της κοινωνίας 
 
Στη σύγχρονη και ολοένα αυξανόμενα παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, οι έννοιες της 
ανοχής, της κατανόησης και του πλουραλισμού καθίστανται όλο και πιο σημαντικές 
για την ειρηνική κοινωνική συνύπαρξη και συνεργασία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην 
περίπτωση της Κύπρου, λόγω των εθνοτικών συγκρούσεων, του πολέμου και της 

http://www.ombudsman.gov.cy/
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/
http://www.childcom.org.cy/
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συνεχιζόμενης ντε φάκτο διαίρεσης, καθώς και με την αυξημένη πολυπολιτισμική της 
σύνθεση: περισσότερο από 20% του εργατικού δυναμικού δεν είναι Κυπριακής 
καταγωγής, ενώ περισσότερο από 6% των μαθητών στα δημοτικά σχολεία δεν είναι 
Κύπριοι.. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε την Κύπρο να εξελιχτεί σε ανοιχτή, ανεχτική και 
δημοκρατική κοινωνία, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε τη διάκριση και τον 
εθνοκεντρισμό που διαχέει το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αυτή είναι μια διαδικασία 
που αναπόφευκτα επαφίεται στις συλλογικές ευαισθησίες των Κυπρίων οι οποίοι 
επίσης εκπαιδεύτηκαν από το εθνοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα.  
 
Να αναγνωρίσουμε τις δικές μας προκαταλήψεις 
 
Ένα σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση των διακρίσεων είναι το να αναγνωρίσουμε 
και να αντιμετωπίσουμε ο καθένας από εμάς τις δικές μας προκαταλήψεις. Πως 
αντιδρούμε εμείς ως άτομα στις περιπτώσεις διακρίσεων για λόγους πέρα από 
αυτούς που σχετίζονται με μας; Για παράδειγμα, μη Χριστιανοί ορθόδοξοι που 
τυγχάνουν και οι ίδιοι διάκρισης μπορούν κάποτε να έχουν προκαταλήψεις εναντίον 
των ομοφυλοφίλων, ή άτομα με αναπηρία μπορεί να τύχει να είναι προκατειλημμένοι 
εναντίον των Τουρκοκυπρίων, ή οι Τουρκοκύπριοι να είναι προκατειλημμένοι 
εναντίον των Ρόμα, κλπ.  
 
Ευάλωτες ομάδες στην Κυπριακή κοινωνία 
 
• Οι ηλικιωμένοι και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι «μεγαλύτερης ηλικίας». 
• Άτομα με αναπηρία, σωματική ή νοητική, και ιδιαίτερα τα άτομα με πολλαπλές 

αναπηρίες. 
• Οι ομοφυλόφιλοι και ειδικά οι άντρες ομοφυλόφιλοι. Παρά το γεγονός ότι η 

ομοφυλοφιλία αποποινικοποιήθηκε στην Κύπρο, η ομάδα αυτή συχνά 
αντιμετωπίζεται με φανερή εχθρικότατα. 

• Οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν «εκφράσεις ρατσισμού και 
διακρίσεις» (Τρίτη Έκθεση της ECRI  για την Κύπρο, παράγραφοι 82, 104) 

• Οι Ρόμα (αθίγγανοι) (Τρίτη Έκθεση της ECRI  για την Κύπρο, παράγραφος 83) 
• Οι μετανάστες εργάτες και ειδικά οι αδήλωτοι («παράνομοι») μετανάστες. Ένα 

από τα πιο δύσκολα ζητήματα για το οποίο δεν έχει γίνει σχεδόν καθόλου 
έρευνα.  

• Οι αιτητές ασύλου. Αντιμετωπίζονται ως «καταχραστές του συστήματος». 
• Οι γυναίκες μετανάστριες οικιακές βοηθοί. Δεν ανήκουν σε συντεχνία και 

υπάρχει πληθώρα αποδείξεων για παραβιάσεις των όρων εργασίας τους από 
τους εργοδότες τους. Οι μισθοί τους είναι πολύ κάτω από το ελάχιστο όριο που 
ισχύει σε όλους τους τομείς της οικονομίας και δεν έχουν πάρει αύξηση μισθού 
τα τελευταία 11 χρόνια. 

• Οι μετανάστριες εργαζόμενες στα καμπαρέ/μπαρ. Συνήθως κατάγονται από της 
φτωχότερες χώρες της ανατολικής Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής και στις 
πλείστες των περιπτώσεων είναι θύματα σωματεμπορίας (trafficking) 

• Οι Ελληνικής καταγωγής μετανάστες εργάτες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, 
κυρίως Πόντιοι. Τυγχάνουν εκμετάλλευσης συχνά στο βαθμό που υφίστανται 
και οι αδήλωτοι μετανάστες, γεγονός που αποδεικνύει ότι το χρώμα δεν είναι το 
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μόνο στοιχείο του ρατσισμού, ούτε και το πιο σημαντικό. 
• Οι μη-Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ιδιαίτερα οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά και οι 

Ευαγγελιστές, οι Καθολικοί, κλπ. 
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5 Υλικό 
 
5.1 Νομοθεσίες και εκθέσεις 
 
1. Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη 

διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και 
την εργασία: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:el:HTML. 

2. Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής 
τους καταγωγής: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EL:HTML. 

3. Ο περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμος 
(Ν.58(Ι)/2004): http://www.no-
discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/n.58i_2004.pdf. 

4. O περί ίσης μεταχείρισης προσώπων άσχετα από εθνοτική ή φυλετική 
καταγωγή: http://www.no-
discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/n.59i_2004.pdf. 

5. Νόμος που προνοεί για τα άτομα με αναπηρίες (Ν.127(Ι)/2000) όπως 
τροποποιήθηκε: http://www.no-
discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/n.127i_2000.pdf. 

6. Ο περί καταπολέμησης των φυλετικών και ορισμένων άλλων μορφών 
διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος (Ν.42(Ι)/2004): 
 http://www.no-
discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/n.42i_2004.pdf. 

7. Ενημερωτικό Φυλλάδιο του Γραφείου Εργασίας για τον περί Ίσης Μεταχείρισης 
στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμο (Ν.58(Ι)/2004) (τυπώθηκε τον Ιούλιο 
2009): 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/62597C312D599F55C225762D003EB9
30/$file/Ενημερωτικό%20φυλλάδιο%20Ν.58-Ι-2004.pdf?OpenElement. 

8. Έντυπο της Αρχής Ισότητας για τις αρμοδιότητες της: http://www.no-
discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/triptyho_AKI.pdf. 

9. Έντυπο της Αρχής κατά του Ρατσισμού για τις αρμοδιότητες της: http://www.no-
discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/triptyho_AKP.pdf. 

10. Ενημερωτικό φυλλάδιο της Αρχής Ισότητας για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία: http://www.no-
discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/mathe_ta_dikaiomata_sou_
isotita_atomon_me_anapiria_ergasia.PDF. 

11. Έκθεση της CEDAW για την Κύπρο: http://www.iwraw-
ap.org/committee/cyprus.htm. 
Έκθεση τηs CERD για την Κύπρο: 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.56.18,paras.256-
277.En?Opendocument Η αντίστοιχη έκθεση της κυπριακής κυβέρνησης: 
http://www.greekhelsinki.gr/bhr/english/special_issues/cerd.html. 

12. Αποσπάσματα από εκθέσεις σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού: 
http://www.crin.org/docs/Cyprus.pdf. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:el:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:el:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EL:HTML
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/n.58i_2004.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/n.58i_2004.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/n.59i_2004.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/n.59i_2004.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/n.127i_2000.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/n.127i_2000.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/n.42i_2004.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/n.42i_2004.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/62597C312D599F55C225762D003EB930/$file/Ενημερωτικό%20φυλλάδιο%20Ν.58-Ι-2004.pdf?OpenElement
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/All/62597C312D599F55C225762D003EB930/$file/Ενημερωτικό%20φυλλάδιο%20Ν.58-Ι-2004.pdf?OpenElement
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/triptyho_AKI.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/triptyho_AKI.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/triptyho_AKP.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/triptyho_AKP.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/mathe_ta_dikaiomata_sou_isotita_atomon_me_anapiria_ergasia.PDF
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/mathe_ta_dikaiomata_sou_isotita_atomon_me_anapiria_ergasia.PDF
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/mathe_ta_dikaiomata_sou_isotita_atomon_me_anapiria_ergasia.PDF
http://www.iwraw-ap.org/committee/cyprus.htm
http://www.iwraw-ap.org/committee/cyprus.htm
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.56.18,paras.256-277.En?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/A.56.18,paras.256-277.En?Opendocument
http://www.greekhelsinki.gr/bhr/english/special_issues/cerd.html
http://www.crin.org/docs/Cyprus.pdf
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13. Τρίτη έκθεση της ECRI για την Κύπρο (2006): 
http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/Cycle_03/03_CbC_eng/CYP-CbC-
III-2006-17-ENG.pdf. 

14. H Tέταρτη έκθεση της ECRI για την Κύπρο (2011) είναι διαθέσιμη εδώ: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Cyprus/CYP-CbC-
IV-2011-020-ENG.pdf. 

15. H Τρίτη Γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Εφαρμογή της 
Σύμβασης Πλαίσιο για την Προστασία των Μειονοτήτων είναι διαθέσιμη εδώ: 
www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_OP_Cyprus_e
n.pdf Τα σχόλια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι διαθέσιμα εδώ: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_Com_Cy
prus_en.pdf. 

 
5.2 Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
 
Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης υπογράφηκε το 1961 και αποτελεί μία από τις 
Συνθήκες του Συμβουλίου της Ευρώπης που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
επικυρώθηκε δε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 1967 με τον Κυρωτικό Νόμο 
64/1967.Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και τα πρόσθετα πρωτόκολλά του 
διασφαλίζουν κοινωνικά ανθρώπινα δικαιώματα. Το 1996 ξεκίνησε η υιοθέτηση του 
Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Ιουλίου 1999 και υπολογίζεται σταδιακά να αντικαταστήσει πλήρως τον πρώτο 
Χάρτη. Η Κύπρος υπέγραψε τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη στις 3 
Μαΐου 1996. Στη συνέχεια, στις 27 Σεπτεμβρίου 2000, ο Χάρτης κυρώθηκε με τον 
περί του Αναθεωρημένου Κοινωνικού Χάρτη του 1996 (Κυρωτικός) Νόμο του 2000 
Ν.27(ΙΙΙ)/2000 και τέθηκε σε ισχύ την 1 Νοεμβρίου 2000. 
 
Το πλήρες κείμενο του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στην 
αγγλική γλώσσα, βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 
www.conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/163.htm.  
 
5.3 Ευρωπαϊκό Νομικό Δίχτυο Εμπειρογνώμων για τη μη-διάκριση 
 
Αποσπάσματα από την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Νομικού Διχτύου 
Εμπειρογνωμόνων για την Κύπρο είναι διαθέσιμα εδώ: http://www.non-
discrimination.net/countries/cyprus. 
 
5.4 Πρόσβαση στην πληροφόρηση: το Κυπριακό πλαίσιο  
 
Στην Κύπρο δεν υπάρχει ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο που να διέπει την πρόσβαση 
στην πληροφόρηση. Το νομικό πλαίσιο αποτελείται από σειρά νόμων που καλύπτουν 
πτυχές του ζητήματος. Αυτοί είναι οι εξής: 
 
i. To Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/Cycle_03/03_CbC_eng/CYP-CbC-III-2006-17-ENG.pdf
http://hudoc.ecri.coe.int/XMLEcri/ENGLISH/Cycle_03/03_CbC_eng/CYP-CbC-III-2006-17-ENG.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Cyprus/CYP-CbC-IV-2011-020-ENG.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Cyprus/CYP-CbC-IV-2011-020-ENG.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_OP_Cyprus_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_OP_Cyprus_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_Com_Cyprus_en.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_3rd_Com_Cyprus_en.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/de5008450416f36dc225755100233ece/www.conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/163.htm
http://www.non-discrimination.net/countries/cyprus
http://www.non-discrimination.net/countries/cyprus
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ii. Ο Νόμος για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ν. 
138(Ι)/2006, 

iii. Ο Περί Τύπου Νόμος (Νόμος Τροποποιών και Ενοποιών τους Νόμους που 
Αφορούν τη Λήψη Μέτρων για την Κατοχύρωση της Ελευθερίας του Τύπου, τη 
Σύσταση Συμβουλίου Τύπου και Αρχής Τύπου, την Έκδοση, Κυκλοφορία και 
Πώληση Εφημερίδων και Άλλων Εντύπων, την Εγγραφή Βιβλίων, την Κατοχή 
Τυπογραφικού Πιεστηρίου, την Ίδρυση Τυπογραφείου και Άλλα Συναφή 
Ζητήματα) Ν.145(Ι)/1989. 

iv. Ο Νόμος σχετικά με την Πρόσβαση του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι 
Σχετικές με το Περιβάλλον Ν.119(Ι)/2004. 

v. Ο Νόμος που Προνοεί για την Ίδρυση και Λειτουργία του Κρατικού Αρχείου και 
για Σχετικά με Αυτό Θέματα Ν.208(Ι)/1991. 

vi. Νόμος που Προνοεί για τους Κανονισμούς Ασφαλείας Διαβαθμισμένων 
Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και τα Συναφή Θέματα Ν. Ν.216(Ι)/2002. 

vii. Ο Περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμος Ν.1(Ι)/1990. 
viii. Ο Νόμος που Προνοεί για το Συντονισμό των Διαδικασιών Σύναψης 

Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της 
Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή 
Θέματα Ν. 11(Ι)/2006. 

ix. Ο Νόμος που προβλέπει για τον Έλεγχο των Δημοσίων Ενισχύσεων Ν. 
30(Ι)/2001. 

x. Ο Περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος Ν. 158(Ι)/1999. 
 
Δικαιωματική πρόσβαση σε πληροφορίες δεν έχουν όλοι εξ΄ίσου. Από το νομικό 
πλαίσιο προκύπτει ότι ορισμένες κατηγορίες έχουν προνομιακή πρόσβαση σε 
ορισμένες κατηγορίες πληροφοριών, γεγονός που αποτελεί παραβίαση της αρχής 
της ίσης πρόσβασης όλων. Οι δημοσιογράφοι λ.χ. είναι οι μόνοι με δικαίωμα 
πρόσβασης σε πληροφορίες στην κατοχή δημοσίων φορέων, αλλά και αυτό το 
δικαίωμα υπόκειται σε περιορισμούς. Πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που κατέχονται από δημόσιους φορείς έχουν μόνο τα επηρεαζόμενα 
άτομα, δηλ. εκείνου τους οποίους αφορούν τα στοιχεία. Οι πληροφορίες που 
βρίσκονται σε αρχεία είναι προσβάσιμες μόνο από κρατικούς αρχειοθέτες και άτομα 
με ειδική υπουργική άδεια. Ο περί Κρατικού Αρχείου Νόμος προβλέπει για 
πρόσβαση στα κρατικά αρχεία μόνο μετά την πάροδο 30 χρόνων, εκτός αν τα αρχεία 
ήταν ήδη προσβάσιμα πριν τη μεταφορά τους στα κρατικά αρχεία ή αν δοθεί 
υπουργική άδεια.11 
 
Η συλλογή προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται από το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από το άρθρο 15 του Συντάγματος, εκτός 
εάν προνοείται συγκεκριμένα κάτω από κάποιες περιστάσεις. O Νόμος για την 
Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ν.138(Ι)/2001, όπως 
                                                 
11  Μια ιδιαίτερα χρήσιμη ιστοσελίδα με πληροφορίες για την πρόσβαση σε πληροφορίες, από όπου 

πάρθηκαν οι πιο πάνω πληροφορίες, είναι η http://www.accessinfocyprus.eu, προϊόν ενός 
ερευνητικού προγράμματος που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη. Το πρόγραμμα με την ονομασία 
«Ανοικτή Κύπρος» διεξήγαγε εκτεταμένη έρευνα σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες στην 
Κύπρο και ετοίμασε μια σειρά εκθέσεων που βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του.  

http://www.accessinfocyprus.eu/
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τροποποιήθηκε από το Νόμο Ν.37(Ι)/2003, απαγορεύει τη συλλογή και επεξεργασία 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων με κάποιες εξαιρέσεις,  οι οποίες 
περιλαμβάνουν  
 
• Την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση έννομου 

συμφέροντος που υπερέχει  των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου 
των δεδομένων, 

• Την επεξεργασία που αφορά αποκλειστικά δεδομένα τα οποία το υποκείμενο 
έχει δημοσιοποιήσει ή είναι απαραίτητα για την αναγνώριση ή την άσκηση 
δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, 

• Την επεξεργασία που αφορά αποκλειστικά στατιστικές, έρευνα, επιστημονικούς 
ή ιστορικούς λόγους, νοουμένου ότι λαμβάνονται μέτρα για την προστασία του 
υποκειμένου των δεδομένων. 

 
Όταν μια περίπτωση εμπίπτει στις εξαιρέσεις του νόμου, κάτω από τις οποίες η 
επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται, τότε η έγκριση του υποκειμένου των δεδομένων 
δεν είναι απαραίτητη. 
 
Παρόλο που οι περισσότεροι λόγοι διάκρισης που καλύπτονται από τις δύο 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες καθορίζονται από το νόμο ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, 
και σε κάποιες περιπτώσεις ο νόμος καλύπτει και λόγους πέραν από τους πέντε 
λόγους διάκρισης των δύο Ευρωπαϊκών Οδηγιών, η ηλικία δεν περιλαμβάνεται στα 
προστατευμένα χαρακτηριστικά. Ο νόμος καθορίζει ως ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές 
ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική 
οργάνωση, την υγεία, την ερωτική ζωή και ερωτικό προσανατολισμό, καθώς και τα 
σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.   
 
Ο αρμόδιος κρατικός φορέας για τις εθνικές στατιστικές είναι η Στατιστική 
Υπηρεσία.12 Στατιστικές και έρευνες γνώμης διενεργούνται συχνά από ιδιωτικές 
εταιρείες και από πανεπιστήμια, η εγκυρότητα τους όμως δεν είναι γενικώς αποδεκτή 
και σε κάποιες περιπτώσεις αμφισβητείται.  

                                                 
12  http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument. 

http://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
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6 MME: Το Κυπριακό πλαίσιο  
 
6.1 Η σχετική νομοθεσία 
 
• Το άρθρο 142 του Ποινικού Κώδικα ποινικοποιεί δημοσιεύματα που βρίζουν ή 

που εκλαμβάνονται ως να βρίζουν οποιαδήποτε θρησκεία. Επίσης το άρθρο  
51A  ποινικοποιεί την πρόκληση των κατοίκων σε βιαιοπραγίες και την 
καλλιέργεια κλίματος μισαλλοδοξίας, ενώ το άρθρο 47(1)(β) ποινικοποιεί την 
προώθηση εχθρότητας μεταξύ των κοινοτήτων, των θρησκευτικών ομάδων, 
λόγω φυλής, θρησκείας, χρώματος ή φύλου.  

• Ο Περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμος 7(1) του 1998: 
Ανάθεσε την εποπτεία των ραδιοτηλεοπτικών μέσων στην Αρχή 
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, η οποία έχει αρμοδιότητες να εξετάζει υποθέσεις 
παραβιάσεων της νομοθεσίας, είτε ύστερα από την υποβολή καταγγελίας από 
το κοινό, είτε αυτεπάγγελτα. Το άρθρο 30 του νόμου υποχρεώνει τους 
σταθμούς «να διασφαλίζουν ότι οι εκπομπές τους δεν περιλαμβάνουν καμία 
παρότρυνση σε μίσος λόγω διαφορών φυλής, φύλου, θρησκείας ή ιθαγένειας». 

• Οι περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμοί του 2000 άρθρο 
21, εδάφιο 2, απαιτούν από τους σταθμούς να συνιστούν επιτροπή 
δεοντολογίας για τη διατήρηση των προγραμμάτων στο κατάλληλο, σύμφωνα 
με τον Νόμο και τους Κανονισμούς επίπεδο, την υποβολή έκθεσης προς την 
Αρχή σε τακτά χρονικά διαστήματα (μη υπερβαίνοντα τους τέσσερις μήνες) και 
την οργάνωση επιμόρφωσης του προσωπικού του σταθμού σε θέματα 
δεοντολογίας. Επίσης, το άρθρο 25, παράγραφος 3(α) απαγορεύει τη «χρήση 
της γλώσσας με τρόπο που μπορεί να θίξει τις ευαισθησίες θρησκευτικών, 
φυλετικών, πολιτικών ή άλλων κοινωνικών ομάδων». Το άρθρο 26(ιβ) 
απαγορεύει τη «μετάδοση εκπομπών που θίγουν την αξιοπρέπεια των δύο 
φύλων, φυλετικών, εθνικών, θρησκευτικών ομάδων ή ατόμων με ειδικές 
ανάγκες». 

• Ο Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για τα Ηλεκτρονικά ΜΜΕ 
(παράρτημα VIII των Κανονισμών του 2000), Μέρος ΙΙ, άρθρο 13, αναφέρει 
κάτω από τον τίτλο «Δυσμενείς διακρίσεις» προτρέπει τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. 
να αποφεύγουν αναφορές που περιέχουν στοιχεία προκατάληψης με βάση τη 
φυλή, το χρώμα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, 
την εθνική ή κοινωνική προέλευση, την περιουσία ή καταγωγή ή την ηλικία ή 
άλλο καθεστώς, περιλαμβανομένης της φυσικής ή διανοητικής ασθένειας ή 
αναπηρίας. 

• Ο περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος 18(1) του 2009, άρθρο 19(1), 
απαιτεί από το ΡΙΚ να «διασφαλίζει την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής 
υπηρεσίας με αμερόληπτη προσοχή και σεβασμό στα συμφέροντα και τις 
ευαισθησίες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, των 
θρησκευτικών ομάδων και των διαφόρων μειονοτήτων που υπάρχουν στη 
Δημοκρατία». Στη συνέχεια, στο άρθρο 19(3) διευκρινίζεται ότι «το Ίδρυμα 
διασφαλίζει ότι η δημόσια ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία που παρέχει δεν προκαλεί 
τη δημιουργία αισθημάτων μίσους λόγω διαφορών στη φυλή, το φύλο, τη 
θρησκεία ή την ιθαγένεια». Επίσης, το άρθρο 17Α(3) απαιτεί όπως η διαφήμιση 
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και η τηλεμπορία δεν πρέπει «α) να απάδουν προς το σεβασμό της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, β) να εισάγουν διακρίσεις λόγω φυλής, φύλου, 
θρησκείας ή ιθαγένεια, γ) να προσβάλλουν θρησκευτικές ή πολιτικές 
πεποιθήσεις (...)». 

• Οι κατευθυντήρες γραμμές που εκδόθηκαν από την Αρχή κατά του Ρατσισμού 
προτρέπουν τους λειτουργούς των ΜΜΕ να σέβονται και τιμούν τον πολιτισμό 
όλων των χωρών, των λαών και των εθνών, να είναι αλληλέγγυοι προς όλους 
τους λαούς και τους ανθρώπους που αγωνίζονται εναντίον της δικτατορίας, της 
καταπίεσης και της ξένης κατοχής της πατρίδας τους, να προάγουν την 
αλληλοκατανόηση μεταξύ όλων των κατοίκων της Κύπρου, ανεξαρτήτως αν 
αυτοί είναι αυτόχθονες (Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες, ή 
Λατίνοι) ή μετανάστες, να υπερασπίζονται ισότιμα τα δικαιώματα όλων των 
ανθρώπων και όλων των κοινωνικών ομάδων, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικής 
καταγωγής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, γλώσσας, ηλικίας, πολιτικών και 
ιδεολογικών πεποιθήσεων, οικονομικής κατάστασης, κοινωνικής θέσης, 
προσωπικών ή άλλων ιδιαιτεροτήτων, κ.α. (το πλήρες κείμενο στο 
http://www.no-
discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kateythintiries_arhes_MME
_kata_ratsismoy_xenofovias_diakriseon.pdf).  

 
6.2 Τα αρμόδια σώματα 
 
Ένωση Συντακτών Κύπρου: http: www.esk.org.cy.  
 
Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου: www.crta.org.cy.  
 
Επιτροπή Δημοσιογραφικής  Δεοντολογίας: www.cmcc.org.cy.   

 
6.3 Υλικό για το Κυπριακό πλαίσιο 
 
• Κατευθυντήριες αρχές των ΜΜΕ κατά του ρατσισμού, τη ξενοφοβίας και των 

διακρίσεων που εκδώθηκε από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης και την 
Αρχή κατά του Ρατσισμού (Σημ.: δεν πρόκειται για κώδικα): http://www.no-
discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kateythintiries_arhes_MME
_kata_ratsismoy_xenofovias_diakriseon.pdf.  

• Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για τα Ηλεκτρονικά ΜΜΕ (Παράρτημα 
VIII, Περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμοί 2000): 
http://www.cyprus.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/C1455B6578A5A0F9C2256D7F003
91012?OpenDocument. 

 
6.4 Κώδικες πρακτικής 
 
• Κώδικας πρακτικής για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και 

της παρενόχλησης στην εργασία, που εκδόθηκε από την Αρχή Ισότητας:  

http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kateythintiries_arhes_MME_kata_ratsismoy_xenofovias_diakriseon.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kateythintiries_arhes_MME_kata_ratsismoy_xenofovias_diakriseon.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kateythintiries_arhes_MME_kata_ratsismoy_xenofovias_diakriseon.pdf
http://www.esk.org.cy/
http://www.crta.org.cy/
http://www.cmcc.org.cy/
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kateythintiries_arhes_MME_kata_ratsismoy_xenofovias_diakriseon.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kateythintiries_arhes_MME_kata_ratsismoy_xenofovias_diakriseon.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kateythintiries_arhes_MME_kata_ratsismoy_xenofovias_diakriseon.pdf
http://www.cyprus.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/C1455B6578A5A0F9C2256D7F00391012?OpenDocument
http://www.cyprus.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/C1455B6578A5A0F9C2256D7F00391012?OpenDocument
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Σεμινάρια ευαισθητοποίησης στους τομείς της μη διάκρισης και της ισότητας για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
 

http://www.no-
discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kodikas_gia_katapolemisi_
sexoualikis_parenohlisis_ergasia.PDF. 

• Κώδικας καλής πρακτικής για τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας στην εργασία και 
την απασχόληση, που εκδόθηκε από την Αρχή Ισότητας: http://www.no-
discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kodikas_gia_diakriseis_log
o_anapirias_ergasia.pdf. 

• Κατευθυντήριες αρχές των ΜΜΕ κατά του ρατσισμού, τη ξενοφοβίας και των 
διακρίσεων που εκδώθηκε από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης και την 
Αρχή κατά του Ρατσισμού (Σημ.: δεν πρόκειται για κώδικα): http://www.no-
discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kateythintiries_arhes_MME
_kata_ratsismoy_xenofovias_diakriseon.pdf.  

• Kώδικας καλής πρακτικής για τη μη-διάκριση στο χώρο εργασίας, που εκδόθηκε 
από την ΟΕΒ. 

• Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας για τα Ηλεκτρονικά ΜΜΕ (Παράρτημα 
VIII, Περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμοί 2000): 
http://www.cyprus.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/C1455B6578A5A0F9C2256D7F003
91012?OpenDocument. 
 

Ο Νόμος για την Επίτροπο (Ν. 42(Ι)/2004), Μέρος VI, προβλέπει για το δικαίωμα της 
Επιτρόπου, υπό την ιδιότητα της σαν Αρχή κατά του Ρατσισμού/Αρχή Ισότητας, να 
εκδίδει δεσμευτικούς κώδικες πρακτικής (άρθρα 40-42). 

http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kodikas_gia_katapolemisi_sexoualikis_parenohlisis_ergasia.PDF
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kodikas_gia_katapolemisi_sexoualikis_parenohlisis_ergasia.PDF
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kodikas_gia_katapolemisi_sexoualikis_parenohlisis_ergasia.PDF
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kodikas_gia_diakriseis_logo_anapirias_ergasia.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kodikas_gia_diakriseis_logo_anapirias_ergasia.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kodikas_gia_diakriseis_logo_anapirias_ergasia.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kateythintiries_arhes_MME_kata_ratsismoy_xenofovias_diakriseon.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kateythintiries_arhes_MME_kata_ratsismoy_xenofovias_diakriseon.pdf
http://www.no-discrimination.ombudsman.gov.cy/sites/default/files/kateythintiries_arhes_MME_kata_ratsismoy_xenofovias_diakriseon.pdf
http://www.cyprus.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/C1455B6578A5A0F9C2256D7F00391012?OpenDocument
http://www.cyprus.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/All/C1455B6578A5A0F9C2256D7F00391012?OpenDocument
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