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Ζ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΔΔΓΑ) είλαη ην αλεμάξηεην 

ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξώπνπ. Έρεη ζπζηαζεί κε ην Ν 2667/1998 ζύκθσλα κε θαλόλεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ηηο 

«Αξρέο ησλ Παξηζίσλ». ε απηήλ κεηέρνπλ πξόζσπα νξηδόκελα από ηξηάληα δύν θνξείο 

(αλεμάξηεηεο Αξρέο, παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο λνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ επηζηεκώλ, 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο, ΜΚΟ, πνιηηηθά θόκκαηα θαη ππνπξγεία). 
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Παξαηεξήζεηο ηεο ΔΔΓΑ επί ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ «Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλεμαξηήηωο θπιήο, ρξώκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγωγήο, γελεαινγηθώλ θαηαβνιώλ, 

ζξεζθεπηηθώλ ή άιιωλ πεπνηζήζεωλ, αλαπεξίαο ή ρξόληαο αζζέλεηαο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο 

ή θνηλωληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, ηαπηόηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθώλ 

θύινπ θαη άιιεο δηαηάμεηο»
1
 

 

Ι. ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ  

Με ηελ απφ 1
ε
 Ινπιίνπ 2016 επηζηνιή ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΑΠ 672/1.7.2016), δηαβηβάζηεθε ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (εθεμήο ΔΔΓΑ), πξνο ελεκέξσζε θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο, ην 

ρέδην Νφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κε 

ηίηιν Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιήο, ρξώκαηνο, εζληθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθώλ θαηαβνιώλ, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, 

αλαπεξίαο ή ρξόληαο αζζέλεηαο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ, ηαπηόηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθώλ θύινπ θαη άιιεο Γηαηάμεηο (εθεμήο ρΝ).  

Σν παξφλ ρΝ ηέζεθε ζε δηαδηθαζία δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο απφ ηηο 30 Ινπλίνπ 2016 

έσο ηηο 13 Ινπιίνπ 2016
2
 θαη ε θαηάζεζή ηνπ ζηελ αξκφδηα Κνηλνβνπιεπηηθή Δπηηξνπή 

επίθεηηαη.  

Λφγσ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ δεηεκάησλ πνπ ξπζκίδεη ην παξφλ ρΝ, ε ΔΔΓΑ, σο ην 

αλεμάξηεην ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ, θξίλεη αλαγθαίν λα επαλαθέξεη παιαηφηεξεο ζπζηάζεηο ηεο δηαηππψλνληαο ηηο 

αθφινπζεο παξαηεξήζεηο: 

                                                 
1
 Οη παξνχζεο Παξαηεξήζεηο εγθξίζεθαλ απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο ΔΔΓΑ. Δηζεγήηξηεο: Δ. Βαξραιακά, Β΄ 

Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΔΓΑ (Μέινο ηεο ΔΔΓΑ νξηζζέλ απφ ηε ΓΔΔ), Ρ. Φξάγθνπ, Δπηζηεκνληθή πλεξγάηηδα ηεο 

ΔΔΓΑ. ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεηκέλνπ ειήθζεζαλ ππφςε νη ζπκβνιέο ησλ κειψλ ηεο ΔΔΓΑ: πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε, πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή, Μ. Σζαπφγα (Μέινο ηεο ΔΔΓΑ νξηζζέλ απφ ηελ Διιεληθή Έλσζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ), Α. Υξηζηνδνπινπνχινπ (Πξφεδξνο ηεο Δηδηθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 

Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο). 
2
 Γεκφζηα Γηαβνχιεπζε γηα ην ρΝ κε ηίηιν Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιήο, 

ρξώκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθώλ θαηαβνιώλ, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, 

αλαπεξίαο ή ρξόληαο αζζέλεηαο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, 

ηαπηόηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθώλ θύινπ θαη άιιεο δηαηάμεηο, αλάξηεζε 30 Ινπλίνπ έσο 13 Ινπιίνπ 2016.  

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=6739
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=6739
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=6739
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=6739
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=6739
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ΙΙ. ΓΔΝΙΚΈ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΝΟΜΟΘΔΣΗΗ  

θνπφο ηνπ παξφληνο ρΝ, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην πξψην ηνπ άξζξν, είλαη «ε 

πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ: α) ιφγσ 

θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ ζχκθσλα κε 

ηελ Οδεγία 2000/43/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29
εο

 Ινπλίνπ 2000, Πεξί εθαξκνγήο ηεο αξρήο 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πξνζώπσλ αζρέησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο, β) ιφγσ 

ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο αζζέλεηαο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο 

ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ 

θχινπ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/78/ΔΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27
εο

 Ννεκβξίνπ 2000, γηα ηε Γηακόξθσζε γεληθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε 

κεηαρείξηζε ζηελ απαζρόιεζε θαη ηελ εξγαζία, θαζψο επίζεο θαη ε ελζσκάησζε ζηελ 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε ηεο Οδεγίαο 2014/54/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 16
εο

 Απξηιίνπ 2014, Πεξί κέηξσλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ εξγαδόκελσλ ζην πιαίζην ηεο ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εξγαδόκελσλ».  

Ωο πξψηε γεληθή παξαηήξεζε, ε ΔΔΓΑ επηζεκαίλεη φηη ην παξφλ ρΝ επηρεηξεί θαηά 

θχξην ιφγν: 

 λα εληζρχζεη ην ηζρχνλ απφ ην 2005 εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, φπσο απηφ ζεζπίζηεθε κε ην Ν 

3304/2005 γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνύ
3
, πνπ ελζσκάησζε ηηο Οδεγίεο 2000/43/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29

εο
 

Ινπλίνπ 2000 θαη 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27
εο

 Ννεκβξίνπ 2000,  

 λα εληζρχζεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ην ξφιν ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε, ελαπνζέηνληαο ζε απηφλ ην θέληξν βάξνπο ηεο πξνψζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ 

εξγαζία θαη ηελ απαζρφιεζε ηφζν ζην δεκφζην, φζν θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην θαη ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα θαη  

 λα ελζσκαηψζεη παξάιιεια θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/54/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16
εο

 Απξηιίνπ 2014, πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, θσδηθνπνηψληαο ην πεξηερφκελν θαη ησλ ηξηψλ Οδεγηψλ ζε 

έλα λέν θαη εληαίν λνκνζεηηθφ πιαίζην.  

                                                 
3
 ΦΔΚ 16/Α΄/27.1.2005.  

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://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043: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:32000L0078:el:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32014L0054
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32014L0054


Παξαηεξήζεηο ΔΔΓΑ                                                                                                                               

επί ηνπ ρΝ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 
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Πξάγκαηη, ε πην πξφζθαηε απηή Οδεγία (2014/54/ΔΔ) ζθνπεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

εληαίαο εθαξκνγήο θαη ηεο πξαγκάησζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ 

εξγαδφκελσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (εθεμήο ΔΔ) θαη ησλ κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 

αλεμαξηήησο Κξάηνπο Μέινπο πνπ έρνπλ ηελ θχξηα θαηνηθία ηνπο. Δηδηθφηεξα, ε ελ ιφγσ 

Οδεγία πξνζηαηεχεη ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ απφ ηηο δηαθξίζεηο ιφγσ ηζαγελείαο αλαθνξηθά κε 

ηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο θαη εξγαζίαο, ηδίσο ηελ ακνηβή, 

ηελ απφιπζε, θαζψο θαη ηηο θνηλσληθέο παξνρέο θαη ηα θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα, 

εμαζθαιίδνληάο ηνπο ίζε κεηαρείξηζε, δπλάκεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ, ηεο πξαθηηθήο ή ησλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εκεδαπνχο. Η πξνζηαζία, δε, απηή πξέπεη λα 

παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ πνπ αζθνχλ ην δηθαίσκα ειεχζεξεο θπθινθνξίαο, 

αδηαθξίησο. 

Απφ ηηο πην πάλσ επηζεκάλζεηο πξνθχπηεη ζαθψο ε ζεκαζία ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ 

αξκφδησλ δεκφζησλ Αξρψλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ Οδεγηψλ ηεο ΔΔ, θαη δε ηεο 

Οδεγίαο 2014/54/ΔΔ, ε νπνία δελ έρεη αθφκε ελζσκαησζεί ζηελ εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε. Σν 

παξφλ ρΝ, κάιηζηα, πνπ επηρεηξεί ηελ ελζσκάησζε ηεο ηξίηεο απηήο Οδεγίαο, νθείινπκε λα 

ππνγξακκίζνπκε φηη έξρεηαη κε κηα ζρεηηθή θαζπζηέξεζε, θαζψο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 1, ηεο ζρεηηθήο Οδεγίαο ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζα έπξεπε λα 

έρεη νινθιεξσζεί έσο ηηο 21 Μαΐνπ 2016. 

Λακβάλνληαο επίζεο ππφςε αθελφο φηη είραλ δηαηππσζεί ζεκαληηθέο επηθπιάμεηο θαη 

απφ ηελ ΔΔΓΑ σο πξνο ηελ νξζή ελζσκάησζε ησλ Οδεγηψλ 2000/43/ΔΚ θαη 2000/78/ΔΚ 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν 3304/2005, αθεηέξνπ φηη ε απνθαηάζηαζε αιιά θαη ε 

ελίζρπζε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζα πξέπεη λα βαζηζζεί ζηελ εκπεηξία πνπ έρεη 

απνθηεζεί ζηα 11 ρξφληα εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ απηνχ, ηίζεηαη έλα θξίζηκν επί ηεο αξρήο 

εξψηεκα πνπ αθνξά ζηε ζχλζεζε ηεο νηθείαο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο. Όπσο 

πξνθχπηεη απφ ηε κε αξηζκ. 58367/1.10.2015 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
4
, ε ΔΔΓΑ δηαπηζηψλεη κε ηθαλνπνίεζε ηε 

ζπκκεηνρή ζε απηήλ εθπξνζψπσλ φρη κφλν ηνπ επηζπεχδνληνο Τπνπξγείνπ θαη ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, αιιά θαη ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

(εθεμήο ΔΠΔ) θαη ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, δεδνκέλνπ φηη ε κέρξη ηψξα εκπεηξία ηνπο 

ζην πεδίν ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ αλακθηζβήηεηα ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ 

                                                 
4
 Με ηίηιν ύζηαζε θαη ζπγθξόηεζε Δηδηθήο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο κε αληηθείκελν ηελ επεμεξγαζία 

θαη θαηάξηηζε ζρεδίνπ λόκνπ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν 3304/2005 γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, 

ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ, ηε ζύληαμε ηεο ζρεηηθήο αηηηνινγηθήο έθζεζεο θαη ηεο έθζεζεο 

αμηνιόγεζεο ζπλεπεηώλ ξπζκίζεσλ (ΦΔΚ 2165/Β΄/8.10.2015).  
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πξνψζεζε ελφο πιέγκαηνο δηαηάμεσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ φζν ην δπλαηφλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Παξφια απηά θαη κε 

αθεηεξία ηελ επηδίσμε ηνπ παξφληνο ρΝ γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ ζεζκηθψλ 

κεραληζκψλ ηεο Πνιηηείαο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζνχλ 

ζηελ πξάμε νη δηαθξίζεηο ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο, ε ΔΔΓΑ δηαηππψλεη 

ην εξψηεκα γηαηί ζηηο εξγαζίεο ηεο αξκφδηαο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο επηηξνπήο δελ 

πξνζθιήζεθαλ λα εθπξνζσπεζνχλ νη εζληθνί θνηλσληθνί εηαίξνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ 

εξγαηηθή θαη ηελ εξγνδνηηθή πιεπξά, ησλ νπνίσλ ε ζπκβνιή θαη εκπεηξία ζην ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν αλακέλεηαη φηη ζα ήηαλ θαζνξηζηηθή. Αλάινγε πξσηνβνπιία λα εκπιαθνχλ ζηε 

λνκνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία νη θνηλσληθνί εηαίξνη είρε, άιισζηε, αλαιεθζεί ην 2007, 

ελφςεη ηεο ελαξκφληζεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2006/54/ΔΚ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο (Ν 3896/2010), νπφηαλ θαη είραλ πξνζθιεζεί 

ζηηο εξγαζίεο ηεο νηθείαο επηηξνπήο, εθηφο απφ εθπξνζψπνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ θαη 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ιζφηεηαο, θαη εθπξφζσπνη ηεο Γεληθήο πλνκνζπνλδίαο Δξγαηψλ 

Διιάδαο (ΓΔΔ), ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ), ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε, θαζψο επίζεο θαη Γηθεγφξνη σο εκπεηξνγλψκνλεο
5
. ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζπλεπψο, 

ε ΔΔΓΑ ζπζηήλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηηο λνκνπαξαζθεπαζηηθέο 

επηηξνπέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ λφκνπ πνπ αθνξνχλ, φπσο ελ 

πξνθεηκέλσ, ζηελ ελζσκάησζε Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ ζην εζληθφ δίθαην πνπ πεξηέρνπλ 

ξπζκίζεηο ζε ζέκαηα εξγαζίαο.  

Δπηπξφζζεηα, δεδνκέλνπ φηη ην πεδίν πξνζηαζίαο ησλ ηξηψλ Οδεγηψλ ηηο νπνίεο 

επηρεηξεί λα ελζσκαηψζεη ην παξφλ ρΝ ζπκπίπηεη ζε πνιιά ζεκεία κε ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε (εθεμήο Αλαζ. ΔΚΥ), ν νπνίνο 

πξφζθαηα θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα
6
, ε ΔΔΓΑ παξαηεξεί φηη εγείξνληαη ζεκαληηθά ζέκαηα 

ζπλεθηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεηεκάησλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηα αλσηέξσ 

θαλνληζηηθά θείκελα.  

Η ΔΔΓΑ, κάιηζηα, δξάηηεηαη ηεο επθαηξίαο γηα λα εθθξάζεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο γηα 

ηελ απφθαζε ηεο Πνιηηείαο λα πξνρσξήζεη ζηελ θχξσζε ηνπ Αλαζ. ΔΚΥ, ε νπνία 

απνηεινχζε πάγηα ζχζηαζή ηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ
7
. Η απφθαζε απηή ζπκπίπηεη κε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νξζψλνληαη, 

εμαηηίαο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηα Κξάηε, ζνβαξά 

                                                 
5
 Βι. έηζη Απφθαζε αξηζ. 95296/11.10.2007 ηνπ Τπνπξγνχ Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ζρεηηθά 

κε ηε πγθξόηεζε Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο (ΦΔΚ 445/ΤΟΓΓ/16.10.2007).  
6
 Ν 4359/2016 (ΦΔΚ 5/Α΄/20.1.2016).  

7
 ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην ρέδην λόκνπ «Κύξσζε Αλαζεσξεκέλνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλσληθνύ Υάξηε» (2010).  

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/EEDA_RevSocCharter.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/EEDA_RevSocCharter.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/EEDA_RevSocCharter.pdf
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εκπφδηα ζηελ άζθεζε θαη ηελ πινπνίεζε, απφ ηνπο πνιίηεο, ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ ηνπο. ηελ εμαηξεηηθά απηή δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηελ νπνία δηαλχεη ε 

Υψξα καο, ε θχξσζε ηνπ Αλαζ. ΔΚΥ έξρεηαη λα θαιχςεη έλα ζεκαληηθφ θελφ, ην νπνίν έρεη 

ελ κέξεη πξνθιεζεί απφ ηηο πξφζθαηεο ηάζεηο απνξξχζκηζεο θαη απνδφκεζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Μνληέινπ
8
. Όπσο, άιισζηε, κε έκθαζε έρεη επηζεκάλεη ζε ζεηξά 

Παξαηεξήζεψλ ηεο ε ΔΔΓΑ
9
, ραξαθηεξηζηηθέο είλαη νη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ επί ζπιινγηθψλ πξνζθπγψλ ειιεληθψλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ θαηά ηεο Διιάδαο
10

, κε ηηο νπνίεο δηαπηζηψλεηαη φηη ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ 

έρνπλ ιεθζεί ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ φξσλ δηεζλνχο δαλεηζκνχ ηεο Xψξαο (φπσο, 

αλάκεζα ζε άιιεο, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο ακνηβήο ιφγσ ειηθίαο γηα ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο 

έσο 25 εηψλ) παξαβηάδνπλ εξγαζηαθά θαη θνηλσληθν-αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλα 

απφ ηνλ Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Υάξηε (εθεμήο ΔΚΥ)
11

 θαη φηη νη παξαβηάζεηο απηέο δελ 

έρνπλ αθφκα απνθαηαζηαζεί
12

.  

Παξακέλνληαο ζηε δηαδηθαζία λνκνζέηεζεο, ε ΔΔΓΑ επηζεκαίλεη φηη ηo παξφλ ρΝ 

έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε ζεηξά ινηπψλ ζρεδίσλ λφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ πξφθεηηαη άκεζα λα θαηαηεζνχλ ζηε Βνπιή 

θαη γηα ηα νπνία ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε έρεη ήδε νινθιεξσζεί. Πξφθεηηαη κάιηζηα γηα 

ζρέδηα λφκνπ πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ξπζκίδνπλ δεηήκαηα ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο γηα ηελ 

                                                 
8
 Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ζην ρΝ «Κύξσζε Αλαζεσξεκέλνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Υάξηε», ζει. 1.  

9
 ΔΔΓΑ, Γήισζε ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΔΔΓΑ) γηα ηελ επίδξαζε ησλ 

ζπλερηδόκελσλ κέηξσλ ιηηόηεηαο ζηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ (2015), ύζηαζε θαη θξίζεηο δηεζλώλ νξγάλσλ 

γηα ηε ζπκβαηόηεηα κέηξσλ ιηηόηεηαο πξνο δηεζλείο θαλόλεο πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ (2013), 

ύζηαζε : Δπηηαθηηθή αλάγθε λα αληηζηξαθεί ε πνξεία θαηαξξάθσζεο ησλ αηνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ 

δηθαησκάησλ (Γεθέκβξηνο 2011), Απόθαζε γηα ηελ αλάγθε δηαξθνύο ζεβαζκνύ ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ 

θαηά ηελ άζθεζε ηεο ζηξαηεγηθήο εμόδνπ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο από ηελ θξίζε ηνπ εμσηεξηθνύ 

ρξένπο (Ινχληνο 2010).  
10

 ΔCSR 23.05.2012, Complaint 65/2011. General Federation of Employees of the National Electric Power Corporation 

(GENOP-DEI) and Confederation of Greek Civil Servants’ Trade Unions (ADEDY) v. Greece; Complaint 66/2011, General 

Federation of Employees of the National Electric Power Corporation (GENOP-DEI) and Confederation of Greek Civil 

Servants’ Trade Unions (ADEDY) v. Greece; 07.12.2012, Complaints Nos. 76/2012, Federation of employed pensioners of 

Greece (IKA-ETAM) v. Greece, 77/2012, Panhellenic Federation of Public Service Pensioners (POPS) v. Greece, 78/2012, 

Pensioners’ Union of the Athens-Piraeus Electric Railways (I.S.A.P.) v. Greece, 79/2012, Panhellenic Federation of 

pensioners of the Public Electricity Corporation (POS-DEI) v. Greece, 80/2012, Pensioners’ Union of the Agricultural Bank 

of Greece (ATE) v. Greece. 
11

 Ο ΔΚΥ ηνπ 1961 θπξψζεθε κε ην Ν 1426/1984 γηα ηελ Κύξσζε ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Υάξηε 

(ΦΔΚ 32/Α΄/21.3.1984). Σν Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηνπ 1995, πνπ δηεπξχλεη ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ θαη ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηνπ 1988, πνπ ζεζπίδεη «κεραληζκφ ζπιινγηθψλ αλαθνξψλ» ζηελ 

ΔΔΚΓ, θπξψζεθαλ κε ην Ν 2595/1998 γηα ηελ Κύξσζε ηνπ πξόζζεηνπ Πξσηνθόιινπ ζηνλ Δπξσπατθό 

Κνηλσληθό Υάξηε (1988) θαη ηνπ πξόζζεηνπ Πξσηνθόιινπ ζηνλ Δπξσπατθό Κνηλσληθό Υάξηε πνπ πξνβιέπεη 

Μεραληζκό πιινγηθώλ Αλαθνξώλ (1995) (ΦΔΚ 63/Α΄/24.3.1998).    
12

 ESCR, Follow-up to decisions on the merits of collective complaints, Findings 2015, January 2016. 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/k-euromap-eis-synoliko.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/EEDA_Dilwsi_%20metra_litotitas_2015.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/EEDA_Dilwsi_%20metra_litotitas_2015.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/metra.litothtas.eeda.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/EEDA_Krisi.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/EEDA_Krisi.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/EEDA_Oikonomiki_krisi.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/EEDA_Oikonomiki_krisi.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/EEDA_Oikonomiki_krisi.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/EEDA_Oikonomiki_krisi.pdf
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805939f5
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πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζηελ Διιάδα θαη ηα νπνία ε ΔΔΓΑ έρεη 

δηαρξνληθά αλαδείμεη ζηα θείκελά ηεο
13

.  

Σν γεγνλφο φηη ε ξχζκηζε επηκέξνπο δεηεκάησλ επηρεηξείηαη ζην πιαίζην πεξηζζφηεξσλ 

ηνπ ελφο ζρεδίσλ λφκνπ θαη φρη ζσξεπηηθά ζε έλα, απνηηκάηαη ζεηηθά θαζψο βξίζθεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηηο ζπζηάζεηο πνπ έρεη απεπζχλεη ζρεηηθά ε ΔΔΓΑ. Πξάγκαηη, ζην πιαίζην ηεο 

πξν κελψλ εμέηαζεο ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κε ηίηιν ύκθσλν ζπκβίσζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, ε ΔΔΓΑ είρε 

θαη πάιη επηζεκάλεη φηη ε ζσξεπηηθή λνκνζέηεζε δηαθνξηθψλ δεηεκάησλ ζην πιαίζην ελφο 

ζρεδίνπ λφκνπ ζπληζηά παξαβίαζε ηεο ζπληαγκαηηθά πξνβιεπφκελεο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο (ηππηθή αληηζπληαγκαηηθφηεηα), ε νπνία δελ κπνξεί φκσο λα πξνζβιεζεί απφ ηνλ 

πνιίηε, νχηε λα ειεγρζεί δηθαζηηθά θαη εγθπκνλεί ηνλ θίλδπλν ηεο ππνβάζκηζεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ αιιά εμίζνπ ζνβαξψλ ππφ λνκνζέηεζε ζεκάησλ
14

. 

Η αληηκεηψπηζε ηνπ σο άλσ δεηήκαηνο δελ επαξθεί, φκσο, γηα ηε δηαζθάιηζε κίαο 

πνηφηεηαο λνκνζέηεζεο πνπ ζα εγγπάηαη επαξθψο ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ. Σν γεγνλφο φηη ηίζεληαη, εληφο ηδηαίηεξα ζχληνκνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, ζε 

δηαβνχιεπζε θαη άκεζε θαηάζεζε ζηε Βνπιή, ζεηξά λνκνζρεδίσλ θαζηζηά αβέβαην ηνλ 

έγθαηξν θαη απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο ζπκβαηφηεηάο ηνπο κε ην δίθαην ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ.  

Η ΔΔΓΑ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, δηαηίζεηαη λα ζπκβάιεη κε ηνλ 

πιεξέζηεξν δπλαηφ ηξφπν ζηελ εμέηαζε ησλ ππφ θαηάζεζε ζρεδίσλ λφκνπ. Η παξάιιειε, 

φκσο, θαηάζεζε κεγάινπ αξηζκνχ ζρεδίσλ λφκνπ, κε ζχληνκε πξνζεζκία δεκφζηαο 

δηαβνχιεπζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε έγθαηξε απνζηνιή ησλ ζρεδίσλ λφκνπ γηα 
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 ρΝ γηα ηελ Παξνρή λνκηθήο βνήζεηαο ζε θπζηθά πξόζσπα (νινθιήξσζε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο: 5 Ινπιίνπ 

2016), ρΝ γηα ηελ Αλαδηνξγάλσζε ησλ ππνζεθνθπιαθείσλ ηεο ρώξαο (νινθιήξσζε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο: 5 

Ινπιίνπ 2016), ρΝ γηα Παξάβνια θαη ηέιε ελδίθσλ βνεζεκάησλ θαη δηαδηθαζηηθώλ πξάμεσλ θαη  δηθαζηηθά 

έμνδα (νινθιήξσζε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο: 5 Ινπιίνπ 2016), ρΝ γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιήο, ρξώκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθώλ θαηαβνιώλ, 

ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξόληαο αζζέλεηαο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο 

θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, ηαπηόηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθώλ θύινπ θαη άιιεο Γηαηάμεηο 

(νινθιήξσζε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο: 13 Ινπιίνπ 2016), ρΝ γηα ηε ύζηαζε Δζληθνύ Μεραληζκνύ Γηεξεύλεζεο 

Πεξηζηαηηθώλ Απζαηξεζίαο ζηα ζώκαηα αζθαιείαο θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο  

(νινθιήξσζε δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο: 22 Ινπιίνπ 2016). Αλαθέξεηαη, επίζεο, φηη θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν (11.7.2016) θαηαηέζεθε απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ζηε Βνπιή ρΝ γηα ηελ Κύξσζε ηεο ύκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ην έγθιεκα ζηνλ Κπβεξλνρώξν 

θαη ηνπ Πξνζζέηνπ Πξσηνθόιινπ ηεο, ζρεηηθά κε ηελ πνηληθνπνίεζε πξάμεσλ ξαηζηζηηθήο θαη μελνθνβηθήο θύζεο, 

πνπ δηαπξάηηνληαη κέζσ πζηεκάησλ Τπνινγηζηώλ - Μεηαθνξά ζην ειιεληθό δίθαην ηεο Οδεγίαο 2013/40/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο επηζέζεηο θαηά ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απόθαζεο - πιαηζίνπ 2005/222/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ξπζκίζεηο ζσθξνληζηηθήο θαη 

αληεγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε θάζε επεμεξγαζίαο απφ ηελ αξκφδηα 

Γηαξθή Δπηηξνπή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Γηθαηνζχλεο.  
14

 Βι. Παξαηεξήζεηο ηεο ΔΔΓΑ επί ηνπ ρεδίνπ Νόκνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο «ύκθσλν πκβίσζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (2015). 
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επί ηνπ ρΝ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 
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παξαηεξήζεηο ζηελ ΔΔΓΑ, ππνλνκεχνπλ ηελ πξνζπάζεηα επαξθνχο ειέγρνπ ησλ ππφ 

λνκνζέηεζε δηαηάμεσλ.  

Σν θαηλφκελν κάιηζηα απηφ επηηείλεηαη πεξαηηέξσ απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ ΔΔΓΑ δελ 

απνζηέιινληαη νη αηηηνινγηθέο εθζέζεηο ησλ ζρεδίσλ λφκνπ, γεγνλφο πνπ δελ δηεπθνιχλεη ηελ 

πιήξε απνηίκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα πεξίπησζε, 

παξφηη αλαγλσξίδνληαη σο ζεηηθέο εμειίμεηο ηφζν ε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ 

πιαηζίνπ πνπ επηρεηξείηαη λα ζεζπηζηεί κε ην παξφλ ρΝ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ, φζν θαη ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ πνιίηε σο θνξέα πξνψζεζεο 

ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ζε θξίζηκεο δηαηάμεηο απφ ηηο νπνίεο 

νπζηαζηηθά εμαξηάηαη ε άζθεζε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξψλνληαη κε ηηο 

Οδεγίεο δελ παξαηεξείηαη θακία πξφνδνο. Με άιια ιφγηα, ελφςεη θαη ησλ εηδηθφηεξσλ 

παξαηεξήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ, ε ΔΔΓΑ νθείιεη λα επηζεκάλεη φηη κε ην παξφλ ρΝ δελ 

επέξρεηαη νπζηαζηηθή απνθαηάζηαζε ηεο πιεκκεινχο ελζσκάησζεο θξίζηκσλ δηαηάμεσλ ησλ 

Οδεγηψλ, αιιά αληίζεηα δηαπηζηψλεηαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ πξνεγνχκελνπ γεληθνχ πιαηζίνπ 

ξχζκηζεο ηνπ Ν 3304/2005. Παξαηεξείηαη ινηπφλ εθ λένπ ζε αξθεηά ζεκεία δηαθνξνπνίεζε 

κεηαμχ ηνπ πλεχκαηνο ησλ δηαηάμεσλ ησλ Οδεγηψλ, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζην Πξννίκηφ 

ηνπο, θαη ηνπ γξάκκαηφο ηνπο, γεγνλφο πνπ δελ επηηξέπεη πάληα ηελ πξαγκάησζε ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο επηηαγψλ ησλ Οδεγηψλ
15

. χκθσλα, δε, κε ηε 

λνκνινγία ηνπ ΓΔΔ, νξζή κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ κίαο Οδεγίαο ζην εζσηεξηθφ δίθαην 

είλαη εθείλε πνπ, κεηαμχ άιισλ, εμαζθαιίδεη ηελ έληαμε ησλ δηαηάμεψλ ηεο ζην εζσηεξηθφ 

δίθαην θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα κε επρέξεηα λα αληινχλ ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ πξάμε δηθαηψκαηα
16

. Η εθπφλεζε, ζπλεπψο, αηηηνινγηθήο έθζεζεο 

εμππεξεηεί απηφλ αθξηβψο ην ζθνπφ, παξέρνληαο ζηνλ εθαξκνζηή ηνπ δηθαίνπ έλα ζεκαληηθφ 

εξγαιείν θαηά ηνλ έιεγρν ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ ηνπ λνκνζέηε θαη 
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 Οη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκππθλσζνχλ ζηνπο εμήο ηξεηο άμνλεο: α) ελζσκάησζε ζην ειιεληθφ δίθαην ησλ 

νπζηαζηηθψλ δηαηάμεσλ ησλ νδεγηψλ, β) ελζσκάησζε ησλ επηηαγψλ απμεκέλεο θαη απνηειεζκαηηθήο έλλνκεο 

πξνζηαζίαο ηνπ αηνκηθνχ δηθαηψκαηνο ζηελ ίζε κεηαρείξηζε θαη γ) πξνζαξκνγή ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ζηελ 

αμίσζε ησλ θνηλνηηθψλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ γηα θνηλσληθή ξχζκηζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ. Βι. ζρεηηθά θαη ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή 

ηεο αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ 

Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε 

ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 5.  
16

 Βι. ζρεηηθά ΓΔΚ, Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θ. Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο (C-

361/88), πιινγή 1991, ζει. Ι-2567, ζθ. 15 θαη 245, θπξίσο δε ΓΔΚ, Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θ. 

Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, (C-197/96), πιινγή 1997, ζει. Ι-1489, ζηελ νπνία νξίδεηαη φηη «[ν]η δηαηάμεηο κίαο 

νδεγίαο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη κέζσ θαλόλσλ αλακθηζβήηεηεο δεζκεπηηθόηεηαο, κε ηελ απαηηνύκελε αθξίβεηα 

θαη ζαθήλεηα, ώζηε λα πιεξνύηαη ε απαίηεζε ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ ε νπνία επηβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε όπνπ κία 

νδεγία ζθνπεί ζηε γέλεζε δηθαησκάησλ γηα ηνπο ηδηώηεο, λα κπνξνύλ νη δηθαηνύρνη λα έρνπλ πιήξε γλώζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο» (ζθ. 15). 
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δηεπθνιχλνληαο ηελ θαηαλφεζε ηπρφλ δηαθνξνπνηεκέλεο αληηκεηψπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

δεηεκάησλ.  

Οθείιεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ην γεγνλφο απηφ, ην νπνίν είλαη άιισζηε 

επαλαιακβαλφκελν, θαζηζηά θαη πάιη επίθαηξε ηε δηαρξνληθή ζχζηαζε ηεο ΔΔΓΑ γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ – ηδίσο 

ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ – ζηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ
17

.  

Με ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ δχν 

πξψησλ Οδεγηψλ κε ην Ν 3304/2005, ε ΔΔΓΑ έρεη εθηεηακέλα αζρνιεζεί ζην παξειζφλ
18

. 

Λακβάλνληαο, δε, ππφςε φηη ε Πνιηηεία δελ ελζσκάησζε νξζά ηα ζρεηηθά θνηλνηηθά 

λνκνζεηηθά θείκελα ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, αιιά θαη νχηε – απφ ηε ζέζπηζε ηνπ N 

3304/ 2005 θαη ζην εμήο – δελ κεξίκλεζε ψζηε λα εκπεδσζεί ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ην 

αμηαθφ ππφβαζξν ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο σο sine qua non πξνυπφζεζεο, ζχκθσλα κε ην 

γξάκκα θαη ην πλεχκα ησλ δχν νδεγηψλ, ηεο πιεξφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο
19

, ε ΔΔΓΑ επαλαθέξεη κε ηηο παξνχζεο Παξαηεξήζεηο ηεο ζεκεία ηα νπνία 

δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ νξζή ελζσκάησζε ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ κε ην παξφλ ρΝ.  

Τπφ ην θσο ησλ αλσηέξσ επηζεκάλζεσλ, ε ΔΔΓΑ επαλέξρεηαη ζηηο αθφινπζεο 

παξαηεξήζεηο θαη επηθπιάζζεηαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ ινηπψλ δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζε ρξφλν θαη ππφ ζπλζήθεο πνπ αξκφδνπλ ζην 

θχξνο ηεο ζεζκηθήο ηεο απνζηνιήο. 
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 Βι. ηδίσο ην Παξάξηεκα ππφ ηνλ ηίηιν «ΙV. Η Αλάιπζε Δπηπηψζεσλ ζηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ σο κέζν 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηδίσο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο», ζηε Γήισζε ηεο 

Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΔΔΓΑ) γηα ηελ επίδξαζε ησλ ζπλερηδόκελσλ κέηξσλ 

ιηηόηεηαο ζηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ (2015). 
18

 Βι. ελδεηθηηθά ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρΝ.«Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή 

εζληθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνύ» (2003), Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

µεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, 

ειηθίαο ή γελεηήζηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), 

Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ Γεχηεξεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ην Γηεζλέο 

χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα (ΓΑΠΓ) (2013), Πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ειηθησκέλσλ αηόκσλ (2014), Παξαηεξήζεηο επί ηεο 24
εο

 Διιεληθήο Έθζεζεο εθαξκνγήο ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλσληθνύ Υάξηε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη ηεο 9
εο

 Διιεληθήο Έθζεζεο γηα ην Πξόζζεην Πξσηόθνιιν 

ζηνλ Δπξσπατθό Κνηλσληθό Υάξηε (Πεξίνδνο Αλαθνξάο 1.1.2009-31.12.2012) (2014) θαη Παξαηεξήζεηο επί ηνπ 

ζρεδίνπ ηεο Δηθνζηήο θαη Δηθνζηήο πξώηεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

Γηεζλνύο ύκβαζεο γηα ηελ Δμάιεηςε θάζε Μνξθήο Φπιεηηθώλ Γηαθξίζεσλ (ICERD) (2015).  
19

 Παξά ηαχηα, απφ ηελ ςήθηζε ηνπ Ν 3304/2005 έσο ζήκεξα, ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζρεηηθψλ πξνηάζεσλ ηεο 

ΔΔΓΑ γηα ηε ζπλεπή πξνζαξκνγή ηνπ ειιεληθνχ δηθαίνπ ζην γξάκκα θαη ην πλεχκα ησλ δχν Οδεγηψλ ηνπ 2000 

δελ δφζεθε ε δένπζα ζπλέρεηα. Σνχην ζπλέβε ηε ζηηγκή πνπ, θαζ’ φιν απηφ ην δηάζηεκα, ξπζκίζεηο θαη 

δεκφζηεο ή ηδησηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο επάισησλ νκάδσλ ή θαηεγνξηψλ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο καο εμαπιψλνληαη ζηνπο θφιπνπο ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία, έηζη, δπζθνιεχεηαη έθδεια λα 

αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ηεο απεπζχλεη ε εηεξφηεηα πνπ επηθξαηεί ζηνπο θφιπνπο ηεο. Βι. έηζη θαη 

ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο 

θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 2-3.  

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/EEDA_Dilwsi_%20metra_litotitas_2015.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/EEDA_Dilwsi_%20metra_litotitas_2015.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/EEDA_Dilwsi_%20metra_litotitas_2015.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/sepe/Efarmogh__ths__isis__metaxeirishs__2003.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/sepe/Efarmogh__ths__isis__metaxeirishs__2003.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/sepe/Efarmogh__ths__isis__metaxeirishs__2003.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/sepe/Efarmogh__ths__isis__metaxeirishs__2003.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/ellinikes_ektheseis_en_ell_org/OHE/dsapd.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/ellinikes_ektheseis_en_ell_org/OHE/dsapd.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/Hlikiomena_atoma/EEDA_Ilikiwmena_atoma.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/Hlikiomena_atoma/EEDA_Ilikiwmena_atoma.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/Hlikiomena_atoma/EEDA_Ilikiwmena_atoma.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/ellinikes_ektheseis_en_ell_org/CoE/EKX_2014_ell.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/ellinikes_ektheseis_en_ell_org/CoE/EKX_2014_ell.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/ellinikes_ektheseis_en_ell_org/CoE/EKX_2014_ell.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EEDA%20CERD%202015.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EEDA%20CERD%202015.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EEDA%20CERD%202015.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EEDA%20CERD%202015.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
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ΙΙΙ. ΔΙΓΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΥΝ  

Α. Δπί ηωλ επηκέξνπο δηαηάμεωλ ηνπ παξόληνο ρΝ 

Άπθπο 1 (Άπθπο 1 Οδηγίαρ 2000/43/ΔΚ, Άπθπο 1 Οδηγίαρ 2000/78/ΔΚ και Άπθπο 1 

Οδηγίαρ 2014/54/ΔΔ) – Σκοπόρ  

Η ΔΔΓΑ ζεσξεί ηε δηεχξπλζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ παξφληνο ρΝ πνπ ηειείηαη κέζσ ηεο 

επέθηαζεο ησλ ιφγσλ δηάθξηζεο πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα θαη εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ην γεγνλφο φηη νη ζπζηάζεηο 

ηεο ζην πεδίν απηφ εηζαθνχνληαη απφ ηελ Πνιηηεία, φπσο ελδεηθηηθά πξνθχπηεη απφ ηε 

ζπκπεξίιεςε ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ κεηαμχ ησλ ιφγσλ 

δηαθξίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο
20

.  

Παξφια απηά, ζεσξεί φηη ε πνιχ ζεκαληηθή απηή δηεχξπλζε ησλ απαγνξεπκέλσλ 

ιφγσλ δηάθξηζεο, πνπ ηζνδπλακεί νπζηαζηηθά κε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ, έρεη ζέζε φρη απαξαίηεηα ζην άξζξν 

1 πνπ πεξηγξάθεη ην ζθνπφ ηνπ ρΝ, αιιά ζην άξζξν 3 πνπ αλαθέξεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ
21

.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔΓΑ ζα ήζειε λα επηζχξεη ηελ πξνζνρή ηνπ λνκνζέηε ζηε 

δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 1, θαζψο παξφηη γίλεηαη ζαθέο φηη ν ζθνπφο ηνπ 

παξφληνο ρΝ είλαη ε ελζσκάησζε ησλ ηξηψλ Οδεγηψλ (2000/43/ΔΚ, 2000/78/ΔΚ θαη 

2014/54/ΔΔ), ε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ λνκνζεηηθνχ (βι. πην θάησ, άξζξν 3 

ηνπ παξφληνο ρΝ) ζπκπαξαζχξεη εζθαικέλα θαη ηε δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, ε νπνία ζα 

έπξεπε λα πεξηνξίδεηαη ζηε δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ θάζε Οδεγίαο μερσξηζηά. Δηδηθφηεξα, 

παξαηεξείηαη φηη ζθνπφο ηεο Οδεγίαο 2000/43/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Ινπλίνπ 2000 

είλαη «λα ζεζπηζζεί πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιόγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο» (ην ρξψκα, ε εζληθή θαηαγσγή ή νη γελεαινγηθέο θαηαβνιέο δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ ιφγσλ δηάθξηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Οδεγίαο), ελψ ζθνπφο 

ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000 είλαη «ε ζέζπηζε γεληθνύ 

πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιόγσ ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, 

ειηθίαο ή ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρόιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο» (ε 

ρξφληα αζζέλεηα, ε νηθνγελεηαθή ή θνηλσληθή θαηάζηαζε, ε ηαπηφηεηα θχινπ ή ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θχινπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ ιφγσλ δηάθξηζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο). 

                                                 
20

 Βι. έηζη ΔΔΓΑ, Γηεκθπιηθά άηνκα θαη Ννκηθή Αλαγλώξηζε ηεο Σαπηόηεηαο Φύινπ (2015).  
21

 Βι. έηζη θαη παιαηφηεξεο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ηεο ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρΝ «Δθαξκνγή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζληθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, 

ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ» (2003), ζει. 5. 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EKTHESI_Nomiki%20anagnorisi%20taytotitas%20fylou.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/sepe/Efarmogh__ths__isis__metaxeirishs__2003.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/sepe/Efarmogh__ths__isis__metaxeirishs__2003.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/sepe/Efarmogh__ths__isis__metaxeirishs__2003.pdf
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πκπεξαζκαηηθά, παξά ην γεγνλφο φηη αλαγλσξίδεηαη ε πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε λα 

βειηηψζεη θαη λα θσδηθνπνηήζεη ζε έλα εληαίν θαη ζπλεθηηθφ λνκνζεηηθφ θείκελν ηελ 

ηζρχνπζα κέρξη ζήκεξα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ – εγρείξεκα θηιφδνμν θαη λεσηεξηζηηθφ, νθείινπκε 

λα παξαδερηνχκε –, ε ΔΔΓΑ δελ παξαγλσξίδεη φηη ε πξνζπάζεηα απηή ελέρεη θηλδχλνπο 

νξζήο ελζσκάησζεο ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ ζηα ζεκεία πνπ νη ελ ιφγσ Οδεγίεο πεξηέρνπλ 

δηαθνξέο ζε βαζηθέο θαλνληζηηθέο παξαδνρέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην πεδίν εθαξκνγήο θαη 

νη πξνβιεπφκελεο παξεθθιίζεηο.  

Άπθπο 2 (Άπθπο 2 Οδηγίαρ 2000/43/ΔΚ, Άπθπο 2 Οδηγίαρ 2000/78/ΔΚ) – Η έννοια ηυν 

διακπίζευν 

Η ΔΔΓΑ εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ηε δηεχξπλζε ηεο έλλνηαο ησλ δηαθξίζεσλ 

θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην λνκνζέηε νξηζκψλ ηεο, κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πιεξέζηεξε θαηαπνιέκεζή ηνπο. Έηζη, ζεκεηψλεη σο ζεηηθή εμέιημε 

ηε ζπκπεξίιεςε κεηαμχ ησλ νξηζκψλ ηεο δηάθξηζεο, πέξαλ ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ 

δηαθξίζεσλ, ηεο «δηάθξηζε ιόγσ ζρέζεο» (σο ε ιηγφηεξε επλντθή κεηαρείξηζε ελφο πξνζψπνπ 

ιφγσ ηεο ζηελήο ηνπ ζρέζεο κε πξφζσπν ή πξφζσπα κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ 

ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο αζζέλεηαο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο 

θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ) ή ηεο 

«δηάθξηζεο ιόγσ λνκηδόκελσλ ραξαθηεξηζηηθώλ» (σο ε ιηγφηεξε επλντθή κεηαρείξηζε ελφο 

πξνζψπνπ πνπ εηθάδεηαη φηη δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θπιήο, ρξψκαηνο, 

εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο αζζέλεηαο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο 

θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ).  

Η ΔΔΓΑ, ζα ήζειε λα ζηαζεί ηδηαηηέξσο ζηελ εηζαγσγή ζην άξζξν 2, παξ. 2, ηνπ 

παξφληνο ρΝ, κεηαμχ ησλ νξηζκψλ ησλ πηζαλψλ κνξθψλ δηάθξηζεο, πξφβιεςεο γηα ηελ 

απαγφξεπζε ηεο «πνιιαπιήο δηάθξηζεο» (σο νπνηαδήπνηε δηάθξηζε, απνθιεηζκφο ή 

πεξηνξηζκφο, ζε βάξνο πξνζψπνπ, πνπ βαζίδεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ απφ ηνπο 

αλσηέξσ ιφγνπο), θαζψο απηφ ζπληζηά πάγηα θαη επαλαιακβαλφκελε ζχζηαζε ηεο ΔΔΓΑ, κε 

ηελ νπνία ζεκείσλε κε έκθαζε ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ
22

. 

                                                 
22

 ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο 

θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 6 επ., Παξαηεξήζεηο επί 

ηνπ ζρεδίνπ Γεύηεξεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ην Γηεζλέο ύκθσλν γηα ηα Αηνκηθά 

θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα (ΓΑΠΓ) (2013), ζει. 17, Πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ειηθησκέλσλ αηόκσλ 

(2014), ζει. 39 θαη Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ ηεο Δηθνζηήο θαη Δηθνζηήο πξώηεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/ellinikes_ektheseis_en_ell_org/OHE/dsapd.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/ellinikes_ektheseis_en_ell_org/OHE/dsapd.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/ellinikes_ektheseis_en_ell_org/OHE/dsapd.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/ellinikes_ektheseis_en_ell_org/OHE/dsapd.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/Hlikiomena_atoma/EEDA_Ilikiwmena_atoma.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EEDA%20CERD%202015.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/EEDA%20CERD%202015.pdf
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Παξφια απηά θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην Πξννίκην θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ 

Οδεγηψλ, εξκελεπφκελσλ ππφ ην θσο ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο γηα ηε 

Λεηηνπξγία ηεο ΔΔ
23

 θαη ηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ
24

, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο δηαξθείο ζπζηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα γεληθφηεξε ξεηή απαγφξεπζε 

ησλ πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ ζε επίπεδν ΔΔ
25

, ε ΔΔΓΑ επαλαιακβάλεη φηη ε δηαθξηηφηεηα ηνπ 

πεδίνπ ησλ Οδεγηψλ θαη ην γεγνλφο φηη εθδφζεθαλ δηαθνξεηηθέο πξάμεηο γηα μερσξηζηνχο 

ιφγνπο δηάθξηζεο αιιά κε ελ πνιινίο παξαπιήζην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν, πξνθαιεί ηελ 

εληχπσζε φηη δεκηνπξγείηαη κία ηεξάξρεζε κεηαμχ ησλ ιφγσλ δηάθξηζεο
26

. Παξάγσγε ηεο 

εληχπσζεο απηήο είλαη θαη ε εληχπσζε φηη νη Οδεγίεο δελ απαγνξεχνπλ ηηο πνιιαπιέο 

δηαθξίζεηο, ηηο πξάμεηο δειαδή ή παξαιείςεηο πνπ εηζάγνπλ δηάθξηζε γηα πεξηζζφηεξνπο ηνπ 

ελφο ιφγνπο (πρ ιφγσ θπιεηηθήο θαηαγσγήο θαη ζξεζθεχκαηνο ή ειηθίαο ή/θαη θχινπ, πνπ 

είλαη ζπλεζηζκέλνη πνιιαπινί ιφγνη δηάθξηζεο). Σελ εληχπσζε απηή θαίλεηαη λα εληζρχεη ε 

Οδεγία 2000/78, πνπ ζην άξζξν 2, παξ. 1 (έλλνηα ησλ δηαθξίζεσλ) νξίδεη φηη ε αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ζεκαίλεη ηελ απνπζία άκεζεο ή έκκεζεο δηάθξηζεο «γηα έλαλ από ηνπο ιόγνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1». Δληνχηνηο, απφ άιιεο δηαηάμεηο ηεο ίδηαο νδεγίαο, φπσο 

εθείλεο ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 2 (δηάθξηζε ιφγσ ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ θαη άιινπ ιφγνπ) ή 

                                                                                                                                                         
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο γηα ηελ Δμάιεηςε θάζε Μνξθήο Φπιεηηθώλ 

Γηαθξίζεσλ (ICERD) (2015), ζει. 7. 
23

 Δηδηθφηεξα, φπσο άιισζηε έρεη ζην παξειζφλ ηνλίζεη ε ΔΔΓΑ, ην πξννίκην ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ (παξ. 3), 

θαζψο θαη ην πξννίκην ηεο Οδεγίαο 2000/43 (παξ. 14) νξίδνπλ φηη «θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, ε Κνηλόηεηα ζα πξέπεη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 3, παξ. 2 ΔΚ, λα επηδηώμεη λα εμαιείςεη ηηο 

αληζόηεηεο θαη λα πξνσζήζεη ηελ ηζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, ηδίσο δηόηη νη γπλαίθεο είλαη ζπρλά ηα 

ζύκαηα πνιιαπιώλ δηαθξίζεσλ». Δπίζεο, ην άξζξν 19 ηεο Οδεγίαο 2000/78 θαη ην άξζξν 17 ηεο Οδεγίαο 

2000/43, νξίδνπλ φηη ε έθζεζε, ηελ νπνία ζπληάζζεη ε Δπηηξνπή βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ νθείινπλ ηα 

Κξάηε κέιε λα ηεο παξέρνπλ, ζα πεξηέρεη, «ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ζπζηεκαηηθήο ζπλεθηίκεζεο ηεο αξρήο ησλ 

ίζσλ επθαηξηώλ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ» θαη «αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ ζηηο γπλαίθεο 

θαη ηνπο άλδξεο». Απφ ηε δηάηαμε απηή θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ησλ δχν νδεγηψλ, εξκελεπφκελεο ππφ ην θσο 

ηνπ άξζξνπ 8 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο ΔΔ (πξφθεηηαη γηα ην παιηφ άξζξν 3, παξ. 2 ηεο πλζήθεο 

ΔΚ) θαη ηνπ πξννηκίνπ ηνπο, κπνξνχκε λα ζπλαγάγνπκε απαγφξεπζε ησλ πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ θαηά ησλ 

γπλαηθψλ. Δληέιεη, κε ηειενινγηθή εξκελεία ησλ δχν θνηλνηηθψλ νδεγηψλ, ππφ ην θσο ηεο αξρήο ηεο κε 

δηάθξηζεο πνπ θαηνρπξψλεηαη ξεηά ζην άξζξν 10 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο ΔΔ, κπνξνχκε λα 

ζπλαγάγνπκε απαγφξεπζε ησλ πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ θαη εηο βάξνο αηφκσλ ησλ επάισησλ νκάδσλ πνπ 

πξνζηαηεχνπλ νη νδεγίεο απηέο. Βι. έηζη ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ 

Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε 

ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 6 επ.  
24

 Βι. ηδίσο άξζξν 21.  
25

 Βι. έηζη Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, Πξόηαζε 

Φεθίζκαηνο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000, γηα ηε 

δηακόξθσζε γεληθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρόιεζε θαη ηελ εξγαζία («νδεγία γηα ηελ ηζόηεηα 

ζηελ απαζρόιεζε») (2015/2116(INI)), 1 Ινπιίνπ 2016, Δηζεγήηξηα Renate Weber (ηδίσο παξ. 70-71). ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε βι. επίζεο Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 9εο Ηνπλίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ ζηξαηεγηθή 

ηεο ΔΔ γηα ηελ ηζόηεηα κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ κεηά ην 2015 (2014/2152(INI)), 9 Ινπλίνπ 2015.  
26

 Βι. E. Howard, “The Case for a Considered Hierarchy of Discrimination Grounds in EU Law”, Maastricht 

Journal of European and Comparative Law, 2006, 13 (4), ζει. 445 επ. 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0225+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0225+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0225+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0225+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0225+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0218+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0218+0+DOC+XML+V0//EL
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ηνπ άξζξνπ 6, παξ. 2 (δηάθξηζε ιφγσ ειηθίαο θαη θχινπ) κπνξεί λα ζπλαρζεί απαγφξεπζε 

πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ. 

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη, ζπλεπψο, ζην ζεκείν απηφ είλαη θαηά πφζν κφλε ε εηζαγσγή 

ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο ρΝ ηνπ νξηζκνχ ηεο «πνιιαπιήο δηάθξηζεο», ρσξίο θακία άιιε 

πξνζζήθε, αξθεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ ζηε 

Υψξα καο. Η ΔΔΓΑ, ζε ζρεηηθέο Παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ην N 3304/2005 θαη ηελ 

αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ, έρνληαο θαηά λνπ ηε ζθνπηκφηεηα λα γίλεη θαη απφ ηνλ έιιελα 

λνκνζέηε έλα πξψην βήκα ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ, είρε πξνηείλεη ην 

άξζξν 2, παξ. 1, ηνπ λφκνπ λα θαζηεξψζεη ηελ απαγφξεπζε φρη «γηα έλαλ» κφλν απφ ηνπο 

ιφγνπο δηάθξηζεο, αιιά ζσξεπηηθά «γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1»
27

. 

Δπαλεξρφκελε ζηε ζχζηαζή ηεο απηή, ε ΔΔΓΑ πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 2, 

παξ. 1, ηνπ παξφληνο ρΝ, κε ηελ εηζαγσγή ηεο πξφβιεςεο φηη «απαγνξεύεηαη θάζε κνξθή 

δηάθξηζεο γηα έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1». Η 

πξνηεηλφκελε λέα δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. 1, ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ κέζσ ηεο πξφβιεςεο απαγφξεπζεο ησλ 

πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ.  

Παξάγξαθνο 2: Αλάινγε ηξνπνπνίεζε πξνηείλεηαη λα γίλεη θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο ρΝ, νη νπνίεο παξέρνπλ ηνπο νξηζκνχο ηεο 

έλλνηαο ηεο δηάθξηζεο, πξνθεηκέλνπ ε έλλνηα ηεο απαγφξεπζεο ησλ πνιιαπιψλ δηαθξίζεσλ 

λα δηαπλέεη ζπλνιηθά φιν ην θείκελν ρΝ.  

ε φ,ηη αθνξά ζηνπο ιφγνπο δηάθξηζεο πνπ ξεηά νξίδνληαη ζην άξζξν 2, παξ. 2, ηνπ 

παξφληνο ρΝ θαη δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο πνπ ζα κπνξνχζε 

ελδερνκέλσο λα δψζεη θάπνηεο απαληήζεηο, εχινγα γελληέηαη ε απνξία γηαηί ν λνκνζέηεο 

πξνέθξηλε, δίπια ζηνλ φξν αλαπεξία, ηνλ φξν «ρξόληα αζζέλεηα» αληί ηνπ φξνπ «αζζέλεηα». 

Πξάγκαηη, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο 

(ΠΟΤ) γηα ηε ρξφληα λφζν – ή αιιηψο κε κεηαδνηηθή λφζν – σο θαηάζηαζε πνπ εκθαλίδεη 

ρξφληα νξγαληθά ζπκπηψκαηα θαη ελνριήζεηο, παξνπζηάδεη ρξφληα εμειηθηηθή επηδείλσζε θαη 

ζπληζηά βαζηθή αηηία είηε ζαλάηνπ είηε αλαπεξίαο
28

 θαη ειιείςεη ζην παξφλ λνκνζεηηθφ 

θείκελν ζπγθεθξηκέλνπ νξηζκνχ ηνπ φξνπ, δελ πξνθχπηεη ε αθξηβήο έλλνηα πνπ πξνζδίδεη ν 

λνκνζέηεο ζηνλ φξν «ρξφληα αζζέλεηα» θαη σο πξνο ηί δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ αλαπεξία, 

νχηε πνηα κπνξεί λα είλαη ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ έλλνηα ηεο «αλαπεξίαο πνπ θαζνξίδεηαη επ’ 

                                                 
27

 ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο 

θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 10.  
28

 WHO, Non communicable diseases (NCDs).  
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αόξηζηνλ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16, παξ. 1, ηνπ Ν 3846/2010
29

. πλεπψο, 

θξίλεηαη σο αζθαιέζηεξν, φπσο άιισζηε παγίσο ε ΔΔΓΑ ην πξνηείλεη
30

, λα απαιεηθζεί ν 

φξνο «ρξόληα» θαη νη ιφγνη απαγνξεπκέλεο δηάθξηζεο λα ζπλίζηαηαη ζηελ αλαπεξία θαη ηελ 

αζζέλεηα. Η αλαδηαηχπσζε απηή ζπζηήλεηαη λα γίλεη θαηά κήθνο ηνπ λνκνζεηηθνχ θεηκέλνπ, 

φπνπ απαληάηαη ν φξνο «ρξόληα αζζέλεηα».  

ην άξζξν 2, παξ. 2δ΄, ηνπ παξφληνο ρΝ («δ) σο «δηάθξηζε», λνείηαη επίζεο, 

νπνηαδήπνηε εληνιή γηα ηελ εθαξκνγή δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζε βάξνο πξνζώπνπ γηα 

νπνηνλδήπνηε από ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο»), πξνηείλεηαη επίζεο ε αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ 

«δηαθξηηηθή» κε ηελ έλλνηα ηεο κεηαρείξηζεο πνπ ελέρεη δηάθξηζε, σο πξνθαλψο αδφθηκνο λα 

απνδψζεη ηελ έλλνηα απηή, αθελφο, γηαηί δελ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ φξν «discrimination» ή «to 

discriminate» θαη, αθεηέξνπ, γηαηί ε δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε δελ είλαη απαξαίηεηα θαη 

παξάλνκε. Ωο νξζφηεξνο θαη πην δφθηκνο πξνηείλεηαη ν φξνο «άληζε» κεηαρείξηζε
31

. Η 

αλσηέξσ πξνζαξκνγή ζπζηήλεηαη λα γίλεη ζε φιν ην λνκνζεηηθφ θείκελν, φπνπ γίλεηαη 

αλαθνξά ζηνπο φξνπο «δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε». 

Άπθπο 3 (Άπθπο 3 Οδηγίαρ 2000/43/ΔΚ, Άπθπο 3 Οδηγίαρ 2000/78/ΔΚ και Άπθπο 2 

Οδηγίαρ 2014/54/ΔΔ) – Πεδίο εθαπμογήρ 

Παξάγξαθνο 1: Η ΔΔΓΑ ζεσξεί ηε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 

ρΝ σο πνιχ ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα θαη 

εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο ηδίσο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ κεηαμχ ησλ ιφγσλ δηαθξίζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

εξγαζίαο.  

 Δηδηθφηεξα, ε ΔΔΓΑ έρεη ζην παξειζφλ επαλεηιεκκέλσο αλαγλσξίζεη φηη, ζε επίπεδν 

λνκνζεηηθήο αλαγλψξηζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηε Υψξα καο, ν Ν 3304/2005 

γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνύ, µε ηνλ νπνίν κεηαθέξζεθαλ ζηελ ειιεληθή έλλνµε ηάμε νη Οδεγίεο 

2000/43/ΔΚ θαη 2000/78/ΔΚ, απνηέιεζε ηνκή γηα ηελ πξναγσγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη 

ηελ πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζηε Υψξα καο. Με ηε ζχζηαζε, κάιηζηα, 

                                                 
29

 Βι. Απφθαζε αξηζκ. Φ. 11321/νηθ. 31102/1870 ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο ζρεηηθά κε ηελ Δπέθηαζε ησλ παζήζεσλ γηα ηηο νπνίεο ε δηάξθεηα αλαπεξίαο ησλ αζθαιηζκέλσλ 

θαζνξίδεηαη επ’ αόξηζηνλ (ΦΔΚ 2906/Β΄/18.11.2013).  
30

 ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρΝ «Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζληθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ» (2003), 

ζει. 5, 8.  
31

 Βι. έηζη θαη ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην ζρέδην λόµνπ «Δθαξµνγή ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ όζνλ αθνξά ζηελ πξόζβαζε ζηελ απαζρόιεζε, ζηελ επαγγειµαηηθή εθπαίδεπζε θαη πξνώζεζε, ζηνπο 

όξνπο θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο» (2006), ζει. 6-7.  

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/sepe/Efarmogh__ths__isis__metaxeirishs__2003.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/diakriseis/sepe/Efarmogh__ths__isis__metaxeirishs__2003.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/isothta_fullwn/sxedio_nomou_isotita_2006.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/isothta_fullwn/sxedio_nomou_isotita_2006.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/isothta_fullwn/sxedio_nomou_isotita_2006.pdf
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ησλ θνξέσλ πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο (άξζξν 19), δφζεθε ε δπλαηφηεηα 

ζε «επάισηεο νµάδεο ηνπ πιεζπζµνχ», νη νπνίεο ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα 

πνζνζηά θηψρεηαο θαη αλεξγίαο ζε ζρέζε µε ηνλ ππφινηπν πιεζπζµφ, λα αλαδεηήζνπλ άιιε 

νδφ πξνζηαζίαο πέξαλ ηεο δηθαηνζχλεο, πνπ ιφγσ ηεο βξαδππνξίαο θαη ηεο δαπάλεο, δελ 

είλαη πάληα θαη ε πιένλ απνηειεζκαηηθή
32

.  

Η ΔΔΓΑ δελ έρεη παξαιείςεη λα επηζεκάλεη, σζηφζν, φηη, παξφηη απνηειεί βαζηθφ 

λνκνζεηηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο θαη 

επζχλεηαη γηα ηελ εηζαγσγή γηα πξψηε θνξά ηνπ φξνπ «ζεμνπαιηθόο πξνζαλαηνιηζκόο» ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία, ν Ν 3304/2005 δελ παξέρεη θακία πξνζηαζία ζηα ηξαλο άηνκα πνπ 

παξακέλνπλ εθηεζεηκέλα ζηνλ θίλδπλν δηαθξίζεσλ ιφγσ ηαπηφηεηαο θχινπ. Γηα ην ιφγν απηφ 

θαη κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ηαπηφηεηαο 

θχινπ, ε ΔΔΓΑ έρεη εζηηάζεη κε έκθαζε ζηελ αλάγθε ζπκπεξίιεςεο ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ 

ζην Ν 3304/2005
33

.  

Δπηπιένλ, αλαγλσξίδνληαο ην δηαπηζησκέλν έιιεηκκα ζηελ πξνζηαζία ζεκειησδψλ 

δηθαησκάησλ ησλ νξνζεηηθψλ αηφκσλ, έιιεηκκα πνπ επηηείλεηαη απφ ην ζηηγκαηηζκφ, ηηο 

ξαηζηζηηθέο εθδειψζεηο, ηελ παξαβίαζε ηνπ απνξξήηνπ θαη άιιεο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο ζε 

βάξνο ηνπο, ε ΔΔΓΑ επαλαθέξεη ηε ζχζηαζε πνπ έρεη δηαηππψζεη ήδε απφ ην 2011 γηα 

ζπκπεξίιεςε ηεο νξνζεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ιφγσλ δηάθξηζεο ηνπ Ν 3304/2005
34

. 

Αλαγλσξίδνληαο, ζπλεπψο, φηη ζε θαλέλα δηεζλέο ή επξσπατθφ λνκνζεηηθφ θείκελν, 

δεζκεπηηθφ γηα ηελ Διιάδα ή άιιν εζληθφ λνκνζεηηθφ θείκελν ζρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε 

δηαθξίζεσλ – ηφζν γεληθά, φζν θαη εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο – 

δελ γίλεηαη ξεηή αλαθνξά ζηελ νξνζεηηθφηεηα σο ιφγνπ δηάθξηζεο θαη απνζθνπψληαο ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηίγκαηνο, ε ΔΔΓΑ θξίλεη αλαγθαία ηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ηνπ 

ζθνπνχ ηνπ παξφληνο ρΝ, κε ηε ζπκπεξίιεςε ηεο νξνζεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ιφγσλ δηάθξηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο.  

Η ΔΔΓΑ επαλαιακβάλεη ηελ πξφηαζή ηεο, πνπ ζηαζεξά δηαηππψλεη απφ ην 2003, γηα 

πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ησλ πξνο ελζσκάησζε Οδεγηψλ κε 

πιεξφηεηα θαη ζπλέπεηα. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ρΝ δελ 

πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία, αιιά πξέπεη λα 

επεθηείλεηαη θαη ζηελ απηναπαζρφιεζε. πλεπψο, ζην άξζξν 3, παξ. 1, πξνηείλεηαη ε 

αλαδηαηχπσζε ηεο θξάζεο «ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρόιεζεο» σο αθνινχζσο: 

«ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρόιεζεο, ζπκπεξηιακβαλόκελεο θαη ηεο 

                                                 
32

 Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ – Ιλζηηηνχην Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΔΚΚΔ-ΙΚΠ), Δξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα «χζηαζε Παξαηεξεηεξίνπ Καηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ», Σν Θεζκηθό πιαίζην θαηαπνιέκεζεο 

ησλ δηαθξίζεσλ, Ν. αξξήο, ζει. 8-9.  
33

 Βι. ΔΔΓΑ, Γηεκθπιηθά άηνκα θαη Ννκηθή Αλαγλώξηζε ηεο Σαπηόηεηαο Φύινπ (2015), ζει. 21 θαη 55.  
34

 Βι. ΔΔΓΑ, Εεηήµαηα πξνζηαζίαο δηθαησµάησλ ησλ νξνζεηηθώλ ζην HIV αηόµσλ (2011), ζει. 7 θαη 34. 
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απηναπαζρόιεζεο»
35

. Η αλσηέξσ πξνζαξκνγή ζπζηήλεηαη λα γίλεη ζε φιν ην λνκνζεηηθφ 

θεηκέλνπ, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο φξνπο «εξγαζία θαη απαζρφιεζε».  

Παξάγξαθνο 2: Γπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 2, ηνπ παξφληνο ρΝ, 

εηδηθφηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ 

δηεπθνιχλζεσλ ή πιενλεθηεκάησλ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηε δηάζεζε θαη ηελ 

παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη (ζπλαιιαθηηθά) ζην θνηλφ, 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ζηέγεο, ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο εθαξκφδεηαη αλεμαξηήησο 

θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ.  

Η ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε πεξηνξίδεη νπζηαζηηθά ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο απαγφξεπζεο 

δηαθξίζεσλ γηα φινπο ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο, αθήλνληαο ζπλεπψο εθηφο ηνπ 

πξνζηαηεπηηθνχ πιαηζίνπ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ηα πεδία ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, ησλ 

θνξνινγηθψλ δηεπθνιχλζεσλ ή πιενλεθηεκάησλ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηε 

δηάζεζε θαη παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, γηα ιφγνπο φπσο νη ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο 

πεπνηζήζεηο, ε αλαπεξία ή ε ρξφληα αζζέλεηα, ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή ή θνηλσληθή 

θαηάζηαζε, ν ζεμνπαιηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε ηαπηφηεηα ή ηα ραξαθηεξηζηηθά θχινπ.  

Η πξνζηαζία πνπ ζα παξέρεηαη απφ ην άξζξν 29 ηνπ παξφληνο ρΝ κέζσ Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθή, σζηφζν δελ θαίλεηαη λα είλαη αξθεηή ψζηε λα 

ζεξαπεχζεη ηε δηάθξηζε πνπ πξνβιέπεη ν ίδηνο ν λνκνζέηεο ζην άξζξν 3, κεηαμχ ησλ δχν 

εηδψλ πξνζηαζίαο πνπ παξέρεη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, απνθιίλνληαο απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο κε ηφζν ξεηφ ηξφπν. Πνιιψ δε 

κάιινλ φηαλ δελ πξνθχπηεη – δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο ηνπ παξφληνο 

ρΝ – ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν λνκνζέηεο επέιεμε κηα ηέηνηα δηαθνξνπνηεκέλε κεηαρείξηζε. 

Τπφ ην θσο ησλ αλσηέξσ επηζεκάλζεσλ, ζπλεπψο, ε ΔΔΓΑ πξνηείλεη ηελ εμίζσζε ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ νκάδσλ θαη ηε ξεηή πξφβιεςε πξνζηαζίαο απφ ηηο δηαθξίζεηο ζε φινπο 

ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηνκείο γηα ην ζχλνιν ησλ ιφγσλ δηάθξηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 3, παξ. 1, ηνπ παξφληνο ρΝ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ζπζηήλεη ηελ επέθηαζε ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη πέξαλ ηνπ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

εξγαζίαο αζρέησο ιφγνπ δηάθξηζεο. Δμάιινπ, έρεη απνδεηρηεί φηη ε εμαζθάιηζε ηεο 

                                                 
35

 ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρΝ «Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζληθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ» (2003), 

ζει. 6 θαη  Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο 

θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 14.  
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πξφζβαζεο ζηνπο αλσηέξσ ηνκείο, φπσο είλαη απηφο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη 

αζθάιηζεο, ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο πξφζβαζεο ζηε δηάζεζε θαη ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, είλαη αθφκε πην 

αλαγθαία φηαλ θνξείο ησλ δηθαησκάησλ απηψλ είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο, 

φπσο κεηαμχ άιισλ ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη/ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο
36

 ή ηα 

δηεκθπιηθά άηνκα
37

. 

Σέινο, εηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηε δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 2δ), 

ηνπ παξφληνο ρΝ, ε ΔΔΓΑ επηζεκαίλεη φηη ν φξνο «ζπλαιιαθηηθά» πξέπεη λα απαιεηθζεί, 

θαζψο δελ ππάξρεη ζην αληίζηνηρν άξζξν 3, παξ. 1
ε
) ηεο Οδεγίαο 2000/43/ΔΚ

38
.  

Παξάγξαθνο 3: Σν άξζξν 3, παξ. 3, ηνπ παξφληνο ρΝ επαλαιακβάλεη απηνχζηα ζρεδφλ 

ηε δηάηαμε ησλ άξζξσλ 3, παξ. 2, ησλ δχν Οδεγηψλ (2000/43/ΔΚ θαη 2000/78/ΔΚ), κε ηελ 

νπνία πξνβιέπεηαη φηη ην θαζεζηψο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πνπ ζεζπίδεηαη δελ θαιχπηεη ηε 

δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ηζαγέλεηαο, νχηε ζίγεη ηηο δηαηάμεηο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εηζδνρή, ηελ παξακνλή θαη ηε λνκηθή θαηάζηαζε ζηελ επηθξάηεηα ησλ 

Κξαηψλ-κειψλ ησλ πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ θαη ησλ απάηξηδσλ. Σν Πξννίκην ηεο Οδεγίαο 

2000/43 (παξ. 13) θαη ην Πξννίκην ηεο Οδεγίαο 2000/78 (παξ. 12) δηεπθξηλίδνπλ φκσο φηη «ε 

απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ πξέπεη λα εθαξκόδεηαη θαη ζε ππεθόνπο ηξίησλ ρσξώλ, αιιά δελ 

θαιύπηεη ηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιόγσ ηζαγέλεηαο θαη δελ ζίγεη ηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ 

ηελ είζνδν θαη ηελ παξακνλή ππεθόσλ ηξίησλ ρσξώλ θαη ηελ πξόζβαζή ηνπο ζηελ απαζρόιεζε 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα». Έηζη, νη δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ, ππφ ην θσο ηνπ 

Πξννηκίνπ ηνπο, έρνπλ ηελ έλλνηα φηη, εθφζνλ θάπνηα δηάθξηζε νθείιεηαη ζε έλαλ απφ ηνπο 

απαγνξεπκέλνπο απφ ηηο νδεγίεο ιφγνπο, δελ πξέπεη λα εμεηάδεηαη ε ηζαγέλεηα ηνπ ζχκαηνο 

ηεο δηάθξηζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ηζαγέλεηαο, ε 

ΔΔΓΑ επηζεκαίλεη φηη ε δηαθνξεηηθή απηή κεηαρείξηζε κπνξεί λα ζπγθαιχςεη δηάθξηζε πνπ 

νθείιεηαη ζηε θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή ηνπ ζηγφκελνπ πξνζψπνπ
39

. Καηά ζπλέπεηα, ε 

                                                 
36

 Η ΔΔΓΑ έρεη αζρνιεζεί ζην παξειζφλ κε δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Βι. ΔΔΓΑ, πζηάζεηο ηεο ΔΔΓΑ κε αθνξκή ην ρέδην 

Νόκνπ γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (2014).  
37

 Η ΔΔΓΑ έρεη αζρνιεζεί ζην παξειζφλ κε δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε ζηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ηελ εξγαζία ησλ δηεκθπιηθψλ αηφκσλ. Βι. ΔΔΓΑ, Γηεκθπιηθά άηνκα θαη Ννκηθή 

Αλαγλώξηζε ηεο Σαπηόηεηαο Φύινπ (2015), ζει. 35 επ. θαη 42 επ.  
38

 Βι. έηζη θαη παιαηφηεξεο πζηάζεηο ηεο ΔΔΓΑ, φπσο ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρΝ «Δθαξκνγή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζληθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, 

ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ» (2003), ζει. 6.  
39

 Βι. έηζη θαη ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο 

αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή 

γελεηήζηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 10 επ., 

Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ Γεύηεξεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ην Γηεζλέο ύκθσλν 

γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα (ΓΑΠΓ) (2013), ζει. 17 θαη Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ ηεο 
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ΔΔΓΑ πξνηείλεη ηε ξεηή απαγφξεπζε απφ ην λφκν ηεο πξνζρεκαηηθήο επίθιεζεο ηεο 

ηζαγέλεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθαιχπηνληαη θπιεηηθνί ή εζλνηηθνί ιφγνη πνπ ππαγνξεχνπλ 

κεηαρείξηζε πνπ ελέρεη δηάθξηζε.  

ε φ,ηη αθνξά ζηελ αζπιία πνπ παξέρεηαη έλαληη ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαηά ησλ 

δηαθξίζεσλ απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εηζδνρή, ηελ παξακνλή θαη ηελ ελ γέλεη 

λνκηθή θαηάζηαζε ζην εζληθφ έδαθνο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ή απαηξίδσλ, 

επηζεκαίλεηαη φηη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Οδεγηψλ ηεο ΔΔ ζεζπίζηεθαλ γηα λα 

δηαζθεδαζηνχλ, εθείλε ηελ επνρή, νη θφβνη ησλ πεξηζζφηεξσλ Κξαηψλ-κειψλ κήπσο ην 

θνηλνηηθφ θαζεζηψο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζίμεη ηελ εμνπζία ηνπο λα αζθνχλ κε ηα κέζα ηνπ 

εζληθνχ δηθαίνπ πνιηηηθή ειέγρνπ ησλ κεηαλαζηεχζεσλ απφ ηξίηεο ρψξεο
40

. Όκσο, ν 

πεξηνξηζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο εμνπζίαο ησλ Κξαηψλ-κειψλ ακβιχλζεθε κε κεηαγελέζηεξεο 

ησλ δχν Οδεγηψλ ηνπ 2000 Οδεγίεο, κε ηηο νπνίεο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πνιηηψλ 

ηξίησλ ρσξψλ ξεηά απνλεκήζεθαλ δηθαηψκαηα ίζεο κεηαρείξηζεο αλαθνξηθά κε 

δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλσληθά ή άιια πιενλεθηήκαηα πνπ αζθνχληαη θαη παξέρνληαη ζην 

Κξάηνο-κέινο ππνδνρήο θαη ηαπηίδνληαη ελ πνιινίο κε εθείλα πνπ ππνδεηθλχνπλ νη Οδεγίεο 

ηνπ 2000. Σνχην ζπλέβε θπξίσο κε ηελ Οδεγία 2003/109/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25
εο

 

Ννεκβξίνπ 2003 ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ νη νπνίνη είλαη επί 

καθξφλ δηακέλνληεο θαη, ζε κηθξφηεξε έθηαζε, κε ηελ Οδεγία 2003/86/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 22
εο

 επηεκβξίνπ 2003 ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, θαζψο επίζεο 

θαη ηελ Οδεγία 2004/81/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29
εο

 Απξηιίνπ 2004 ζρεηηθά κε ηνλ ηίηιν 

παξακνλήο πνπ ρνξεγείηαη ζηνπο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ-ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ ή 

ζπλέξγεηαο ζηε ιαζξνκεηαλάζηεπζε, νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο. Καη νη 

ηξεηο νδεγίεο έρνπλ κεηαθεξζεί ζην ειιεληθφ δίθαην κε ην Ν 3386/2005
41

. 

Ο θνηλνηηθφο λνκνζέηεο δελ πξνλφεζε λα άξεη ηελ ελδερφκελε αληίθαζε πνπ ππάξρεη 

αλάκεζα, αθελφο, ζηηο Οδεγίεο ηνπ 2000, νη νπνίεο εμαηξνχλ κε ηηο πξναλαθεξζείζεο 

δηαηάμεηο ηνπο απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ, πνπ σο πξνο ηελ εηζδνρή, 

ηελ παξακνλή θαη ηε λνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ππφθεηληαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ηνπ 

Κξάηνπο-κέινπο θαη, αθεηέξνπ, ζηηο θαηνπηλέο Οδεγίεο νη νπνίεο ζε θάπνηνπο απφ ηνπο 

πνιίηεο απηνχο παξαρψξεζαλ θαζεζηψο ίζεο κεηαρείξηζεο αθξηβψο ζε πεδία πνπ αλήθνπλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ ηνπ 2000. Ωζηφζν, ε «απξνλνεζία» ηνπ λνκνζέηε ηεο ΔΔ 

                                                                                                                                                         
Δηθνζηήο θαη Δηθνζηήο πξώηεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηεζλνύο 

ύκβαζεο γηα ηελ Δμάιεηςε θάζε Μνξθήο Φπιεηηθώλ Γηαθξίζεσλ (ICERD) (2015), ζει. 7. 
40

 Βι. ηε καξηπξία ζηειέρνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ ηελ εθπξνζσπνχζε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηα 

Κξάηε-κέιε γηα ηελ εθπφλεζε ησλ νδεγηψλ, A. Tyson, “The Negotiation of the European Community Directive 

on Racial Discrimination”, 3 European Journal of Migration and Law (2001), ζει. 209-210. 
41

 ΦΔΚ 212/Α΄/23.8.2005.  
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πνπ επηζεκάλζεθε δελ είλαη θπξηνιεθηηθή, ππφ ηελ έλλνηα φηη ελ απνπζία ξχζκηζεο ζε 

επίπεδν δηθαίνπ ηεο ΔΔ ελαπφθεηηαη ζηα Κξάηε-κέιε, θαη’ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο (άξζξν 5, παξ. 3, ΔΔ), λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ ελφηεηα θαη ηε ζπλνρή ησλ 

ξπζκίζεσλ κε ηα κέζα ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο δηθαίνπ, πνιιψ δε κάιινλ φηαλ πξφθεηηαη γηα 

ξπζκίζεηο Οδεγηψλ, νη νπνίεο δελ αλαπηχζζνπλ πιήξσο ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηνπο παξά 

κφλνλ αθνχ ελζσκαησζνχλ δεφλησο ζην εζσηεξηθφ δίθαην. Πάλησο, φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, ην επξσπατθφ παξάγσγν δίθαην εηζάγεη έλα minimum πξνζηαζίαο, ην νπνίν ν 

εζληθφο λνκνζέηεο κπνξεί λα ππεξβεί, θαη νθείιεη λα ην πξάμεη, ζπκκνξθνχκελνο πξνο 

επηθπξσκέλεο δηεζλείο ζπλζήθεο πνπ απαγνξεχνπλ ηηο δηαθξίζεηο θαη ιφγσ ηζαγέλεηαο
42

.  

Τπφ ην θσο ησλ αλσηέξσ επηζεκάλζεσλ, ε ΔΔΓΑ επαλέξρεηαη ζε παιαηφηεξα 

δηαηππσζείζα ζχζηαζή ηεο θαη πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 3, ηνπ 

παξφληνο ρΝ θαηά ηξφπν ψζηε, αθελφο, ε πξφβιεςε δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο λα κελ 

εθαξκφδεηαη εάλ ζπγθαιχπηεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ιφγνπο δηάθξηζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην παξφλ ρΝ, αθεηέξνπ, λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα δηθαηψκαηα ίζεο 

κεηαρείξηζεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζε πνιίηεο ηξίησλ ρσξψλ δπλάκεη ηνπ Ν 3386/2005, 

θαζψο επίζεο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ παξέρνπλ επηθπξσκέλεο δηεζλείο ζπλζήθεο ζε ππεθφνπο 

ηξίησλ ρσξψλ
43

.  

Παξάγξαθνο 4: Σν άξζξν 3, παξ. 4, ηνπ παξφληνο ρΝ, πξνβιέπεη εμαίξεζε απφ ηελ 

αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηελ πεξίπησζε παξνρψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα δεκφζηα 

ζπζηήκαηα ή ηα εμνκνηνχκελα πξνο ηα δεκφζηα, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ δεκφζησλ 

ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή πξφλνηαο. Η ΔΔΓΑ, εκκέλνληαο ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο 

ζρεηηθά κε ηελ νπζία ηεο δηάηαμεο θαη ηνλ αδηθαηνιφγεην πεξηνξηζκφ ησλ ιφγσλ δηάθξηζεο 

ζε φ,ηη αθνξά παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη πξφλνηαο
44

 παξαηεξεί παξφια απηά φηη 

ζπλερίδεη λα απνδίδεηαη, φπσο θαη ζην Ν 3304/20015, ε θαηά ιέμε απνηχπσζε ηεο ζρεηηθήο 

δηάηαμεο (άξζξν 3, παξ. 3, ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ).  

Η ΔΔΓΑ ζεσξεί ζεκαληηθφ λα επηζεκάλεη φηη ε εμαίξεζε απφ ηε γεληθή αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεκηηή θαη ζθφπηκε ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο αλαπεξίαο ή θαη 

ηεο ειηθίαο, ιφγσ ηεο αλάγθεο πξφβιεςεο εηδηθψλ ξπζκίζεσλ, νη νπνίεο πάλησο πξέπεη 

θαηαξρήλ λα είλαη επλντθφηεξεο. Ωζηφζν, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

                                                 
42

 Βι. ζρεηηθά ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο 

αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή 

γελεηήζηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 12-13. 
43

 Idem, ζει. 13.  
44

 Βι. supra, ζει. 19.  
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πεπνηζήζεσλ ή ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ, ε ratio κηαο 

ηέηνηαο εμαίξεζεο δελ είλαη θαηαλνεηή
45

. 

Παξάγξαθνο 5: Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 3 εηζάγεη κία αθφκε εμαίξεζε απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί ίζεο κεηαρείξηζεο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ ηνπ πξνο εμέηαζε 

ρΝ ζηελ πεξίπησζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, θαη εηδηθφηεξα ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθήο 

κεηαρείξηζεο «ιόγσ ειηθίαο, αλαπεξίαο ή ρξόληαο αζζέλεηαο ζρεηηθήο κε ηελ Τπεξεζία». Η 

ΔΔΓΑ επηδνθηκάδεη ηελ ελαξκφληζε ηνπ ειιεληθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ κε ηε λνκνζεζία 

ηεο ΔΔ, θαη εηδηθφηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 4, ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ. Γελ 

κπνξεί, σζηφζν, λα κελ εθθξάζεη ηελ απνξία ηεο γηα ηε δηαηήξεζε (φπσο θαη ζην άξζξν 8, 

παξ. 4, ηνπ Ν 3304/2005) ηεο αφξηζηεο δηαηχπσζεο «ζρεηηθήο κε ηελ ππεξεζία», ε νπνία, 

αθελφο, δελ αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή Οδεγία
46

, αθεηέξνπ, δελ πξνθχπηεη ε αλάγθε πξφβιεςήο 

ηεο νχηε απφ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ζην Ν 3304/2005 νχηε απφ ηε ratio ηεο ελ ιφγσ 

εμαίξεζεο, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ απηψλ
47

. Δπίζεο, δελ δηθαηνινγείηαη επαξθψο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν 

λνκνζέηεο ζπλαξηά ηε κε εθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο κε ηελ 

αηηηψδε ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο «ειηθίαο, αλαπεξίαο ή ρξόληαο αζζέλεηαο» θαη ηεο ππεξεζίαο, 

αιιά νχηε θαη πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζρέζε απηή (πρ. αλ πξέπεη ε αλαπεξία λα νθείιεηαη 

ζηελ ππεξεζία). Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, ε ΔΔΓΑ πξνηείλεη ηελ απάιεηςε ηεο θξάζεο 

«ζρεηηθήο κε ηελ ππεξεζία» απφ ηελ παξνχζα δηάηαμε.  

Άπθπο 4 (Άπθπο 4 Οδηγίαρ 2000/43/ΔΚ, Άπθπο 4 Οδηγίαρ 2000/78/ΔΚ) – 

Γικαιολογημένη διαθοπεηική μεηασείπιζη λόγυ ειδικών επαγγελμαηικών απαιηήζευν 

Παξάγξαθνο 2: Σν άξζξν 4 ηνπ παξφληνο ρΝ εηζάγεη κηα αθφκε εμαίξεζε απφ ηελ 

αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, φηαλ ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε βαζίδεηαη ζε έλα απφ ηα 

πξνζηαηεπφκελα απφ ην παξφλ ρΝ ραξαθηεξηζηηθά, ην νπνίν σζηφζν ιφγσ ηεο θχζεο ή ηνπ 

πιαηζίνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί νπζηαζηηθή θαη 

θαζνξηζηηθή επαγγεικαηηθή πξνυπφζεζε θαη ππφ ηνλ φξν φηη ν νηθείνο ζθνπφο είλαη ζεκηηφο 

θαη ε πξνυπφζεζε αλάινγε. Δηδηθφηεξα, δε, ζηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ άξζξνπ 4, ππάξρεη 

εηδηθή πξφβιεςε γηα ηελ πεξίπησζε ηεο δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο πνπ εδξάδεηαη ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο πεπνηζήζεηο ελφο πξνζψπνπ, ε νπνία ζεσξείηαη απφ ην λνκνζέηε, θαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 2, ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ, δηθαηνινγεκέλε 
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 Βι. έηζη θαη ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρΝ «Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή 

εζληθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνύ» (2003), ζει. 9. 
46

 χκθσλα κε ην άξζξν 3, παξ. 4, ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ, «[η]α Κξάηε κέιε κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ όηη ε 

παξνύζα νδεγία δελ εθαξκόδεηαη ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, ζην βαζκό πνπ αθνξά ηηο δηαθνξέο κεηαρείξηζεο ιόγσ 

εηδηθήο αλάγθεο ή ειηθίαο». 
47

 Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ην Πξννίκην ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ (παξ. 18).  
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φηαλ ιφγσ ηεο θχζεο ησλ ελ ιφγσ δξαζηεξηνηήησλ ή ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ 

αζθνχληαη νη πεπνηζήζεηο απηέο απνηεινχλ νπζηψδε, ζεκηηή θαη δηθαηνινγεκέλε 

επαγγεικαηηθή απαίηεζε. Η ΔΔΓΑ ζα ήζειε λα επηζεκάλεη φηη, γηα λα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε 

ξχζκηζε πιήξσο ζπκβαηή κε ηελ αληίζηνηρε πξφβιεςε ηεο επξσπατθήο Οδεγίαο, είλαη 

αλαγθαία ε πξνζζήθε ζην άξζξν 4, παξ. 2, εδ. γ΄, ηνπ παξφληνο ρΝ – ην νπνίν πξνο ην 

παξφλ θάλεη ιφγν κφλν γηα ηελ ηήξεζε ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ – ηεο 

δηαηχπσζεο ηνπ β΄ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 2, ηεο Οδεγίαο («[α]πηή ε δηαθνξεηηθή 

κεηαρείξηζε αζθείηαη ηεξνπκέλσλ ησλ ζπληαγκαηηθώλ δηαηάμεσλ θαη αξρώλ ησλ Κξαηώλ 

κειώλ …») θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο
48

.  

Η ΔΔΓΑ πξνηείλεη, επίζεο, ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο δηαηχπσζεο «ησλ γεληθώλ αξρώλ 

ηνπ θνηλνηηθνύ δηθαίνπ» απφ ηελ πην δφθηκε θαη επίθαηξε απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο πλζήθεο 

ηεο Ληζζαβφλαο, ην 2009, «ησλ γεληθώλ αξρώλ ηνπ δηθαίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο».  

ε φ,ηη αθνξά, δε, ζην ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 4, παξ. 2, ην νπνίν δελ θαίλεηαη λα 

έρεη ζπλνρή, νχηε λφεκα θαη θαηφπηλ παξάιιειεο αλάγλσζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ 

αληίζηνηρνπ άξζξνπ 9, παξ. 2, ηνπ Ν 3304/2005, ην νπνίν θαη αλαπαξάγεηαη εδψ, πξνηείλεηαη 

ε πξνζζήθε ηεο θξάζεο «δελ ζίγεηαη επίζεο» ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ, ψζηε ζπλνιηθά ε 

πξφηαζε λα έρεη σο εμήο: «Γελ ζίγεηαη επίζεο ην δηθαίσκα ησλ εθθιεζηώλ ή άιισλ δεκόζησλ 

ή ηδησηηθώλ νξγαληζκώλ, ησλ νπνίσλ ε δενληνινγία εδξάδεηαη ζε ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο 

πεπνηζήζεηο, λα απαηηνύλ από ηα πξόζσπα πνπ εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκό ηνπο ζπκπεξηθνξά 

θαιήο πίζηεο θαη ζπκκόξθσζεο πξνο ηε δενληνινγία ηνπο».  

Άπθπο 5 (Άπθπο 5 Οδηγίαρ 2000/78/ΔΚ) – Δύλογερ πποζαπμογέρ για ηα άηομα με 

αναπηπία ή σπόνια αζθένεια 

Η ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο ρΝ ζρεηηθά κε ηηο εχινγεο πξνζαξκνγέο γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξία δελ είλαη λέα, θαζψο αλαπαξάγεη νπζηαζηηθά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ Ν 3304/2005 πνπ ελζσκάησλε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ. Πξφθεηηαη γηα 

έλλνηα πνπ βαζίδεηαη ζην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αλαπεξία είλαη ζπλέπεηα ηεο αδπλακίαο ηεο θνηλσλίαο λα 

ιάβεη ππφςε ηεο ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη φρη ησλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνξηζκψλ 

πνπ απηή ζέηεη θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ κπνξεί παξά κφλν ζεηηθή λα ζεσξείηαη ε 

πξνζαξκνγή ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ελφο αηφκνπ κε 

αλαπεξίαο. ηελ θαηεχζπλζε απηή, κάιηζηα, ε ΔΔΓΑ επηζπκεί λα αλαδείμεη σο θαιή 

πξαθηηθή δηάηαμε πνπ είρε ζπκπεξηιεθζεί ζε παιαηφηεξε Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε 
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 Βι. έηζη θαη παιαηφηεξεο πζηάζεηο ηεο ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ 

Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε 

ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 14. 
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Δξγαζία (γηα ηα έηε 2008 θαη 2009), ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν εξγνδφηεο, ζην πιαίζην ησλ 

επηβεβιεκέλσλ παξεκβάζεψλ ηνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ αλαπεξίαο 

ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ εξγαδφκελσλ ΑκεΑ ζηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή (άξζξν 14)
49

.  

ε φ,ηη αθνξά ζηε δηαηχπσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο, ε ΔΔΓΑ επαλέξρεηαη ζην 

ζεκείν απηφ ζηελ πξφηαζή ηεο πεξί αλαδηαηχπσζεο ηνπ φξνπ «ρξόληα αζζέλεηα» σο ελφο εθ 

ησλ ιφγσλ απαγνξεπκέλεο δηάθξηζεο, ν νπνίνο πξνθξίλεηαη ζεκαληηθφ λα αληηθαηαζηαζεί ζε 

φιν ην παξφλ λνκνζεηηθφ θείκελν απφ ηνλ φξν «αζζέλεηα»
50

.  

Άπθπο 6 (Άπθπο 6 Οδηγίαρ 2000/78/ΔΚ) – Γικαιολογημένη διαθοπεηική μεηασείπιζη 

λόγυ ηλικίαρ 

 Σν δήηεκα ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ειηθίαο έρεη επαλεηιεκκέλσο απνηειέζεη αληηθείκελν 

ελαζρφιεζεο ηεο ΔΔΓΑ, ε νπνία κε ζεηξά Παξαηεξήζεσλ έρεη επηζεκάλεη ηηο 

«πξνβιεκαηηθέο» εθείλεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη πξαθηηθέο πνπ επζέσο θαη αδηθαηνιφγεηα 

παξαβηάδνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Δλδεηθηηθά, ζην ζεκείν απηφ αλαθέξεηαη φηη νη 

δηαηάμεηο ηνπ Ν 3863/2010 ζρεηηθά κε ην Νέν Αζθαιηζηηθό ύζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, 

ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο
51

 θαη ε Πξάμε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ κε αξηζ. 

6/28.2.2012 γηα ηε Ρύζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν 

4046/2012
52

, νη νπνίεο εηζάγνπλ κηζζφ ρακειφηεξν απφ ηνλ θαηψηαην γηα ηνπο λένπο 

εξγαδφκελνπο θαη ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ (εθεμήο 

ΔΔΚΓ) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο αληίθεηληαη ζην άξζξν 4 ηνπ ΔΚΥ, ηφζν θαζεαπηφ φζν 

θαη ππφ ην πξίζκα ηεο ξήηξαο κε δηάθξηζεο ηνπ Πξννηκίνπ ηνπ ΔΚΥ (δηάθξηζε ιφγσ 

ειηθίαο)
53

, δελ έρνπλ θαηαξγεζεί ή ηξνπνπνηεζεί
54

.  

Παξάιιεια, ε ΔΔΓΑ έρεη επίζεο ζεκεηψζεη κε έκθαζε φηη νη δηαθξίζεηο ιφγσ ειηθίαο 

ζπλερίδνληαη θαη εληείλνληαη πεξαηηέξσ, δπλάκεη, κάιηζηα, ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν 4093/2012 

γηα ηελ Έγθξηζε Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013-2016 − 
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 Όπσο, γηα παξάδεηγκα, αζχξµαηε δηθηχσζε, θνξεηνί ππνινγηζηέο, πξνζπειάζηµν πιεθηξνιφγην, 

ηρλφζθαηξεο, δηαθφπηεο ρεξηψλ, δηαθφπηεο πνδηψλ, ζχζηεµα ειέγρνπ Η/Τ µε ην θεθάιη, εηθνληθφ πιεθηξνιφγην, 

πλεπµαηηθφο δηαθφπηεο, νζφλε θαη µεηαθξαζηήο Braille, αλαγλψζηεο θαη µεγεζπληήο νζφλεο Η/Τ, αλαγλψξηζε 

νµηιίαο, ηξαπέδη ζηήξημεο µεηαβιεηνχ χςνπο θ.ά. 
50

 Βι. supra, ζει. 16.  
51

 ΦΔΚ 115/Α΄/15.7.2010.  
52

 ΦΔΚ 38/Α΄/28.2.2012.  
53

 ΔCSR 23.5.2012, Complaint 66/2011, General Federation of Employees of the National Electric Power 

Corporation (GENOP-DEI) and Confederation of Greek Civil Servants’ Trade Unions (ADEDY) v. Greece. 
54

 ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηεο 24
εο

 Διιεληθήο Έθζεζεο εθαξκνγήο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Υάξηε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη ηεο 9
εο

 Διιεληθήο Έθζεζεο γηα ην Πξόζζεην Πξσηόθνιιν ζηνλ Δπξσπατθό 

Κνηλσληθό Υάξηε (Πεξίνδνο Αλαθνξάο 1.1.2009-31.12.2012) (2014), ζει. 22. 
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Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ Ν 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξόζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013−2016
55

, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ κεηαγελέζηεξε 

λνκνζεζία, ηφζν κε ηελ πξφβιεςε κηζζνχ ρακειφηεξνπ ηνπ θαηψηαηνπ γηα λένπο 

εξγαδφκελνπο
56

, φζν θαη κε ηελ πξφβιεςε επηδνκάησλ αλεξγίαο 200 Δπξψ (πνιχ θάησ απφ 

ην φξην ηεο θηψρεηαο, ην νπνίν είλαη 580 Δπξψ) γηα κέγηζην ρξνληθφ δηάζηεκα 12 κελψλ, κε 

απζηεξά εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, ησλ νπνίσλ νη δηθαηνχρνη πξέπεη λα είλαη άλσ ησλ 20 θαη 

θάησ ησλ 66 εηψλ
57

.  

Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο ρΝ αλαθνξηθά 

κε ηε δηθαηνινγεκέλε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ειηθίαο, ε ΔΔΓΑ επαλέξρεηαη ζηε 

ζχζηαζε πνπ έρεη δηαηππψζεη απφ ην 2004, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην γεγνλφο φηη ε πξνο 

εμέηαζε δηάηαμε αλαπαξάγεη νπζηαζηηθά κε νξηζκέλεο παξαιιαγέο ην θείκελν ηνπ άξζξνπ 6 

ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ δελ ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ 

δηθαίνπ ηεο ΔΔ
58

. Η ΔΔΓΑ ππνγξακκίδεη γηα κία αθφκε θνξά φηη ππάξρεη ήδε εηδηθή θαη 

ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή δηάηαμε πνπ ζεζπίζηεθε ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο επηηαγέο ηεο 

Οδεγίαο απηήο. Πξφθεηηαη γηα ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 11, ηνπ Ν 3051/2002 ζρεηηθά 

κε ηηο πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ ζην δεκόζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο
59

, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ην άξζξν 9, παξ. 5, ηνπ Ν 3174/2003 γηα ηε Μεξηθή απαζρόιεζε θαη ππεξεζίεο 

θνηλσληθνύ ραξαθηήξα
60

, ε νπνία, επεθηεηλφκελε θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηνλ επαγγεικαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ην ινηπφ πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 

ρΝ, φπσο ηνχην ξεηά νξίδεηαη ζηα άξζξν 3, πξέπεη λα επαλαιεθζεί θαη ζην παξφλ ρΝ.  

                                                 
55

 ΦΔΚ 222/Α΄/12.11.2012.  
56

 Άξζξα 1, παξ. 1Α, εδ. 1Α.11 (3) Ν 4093/2012, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1, παξ. 1Α, εδ. 1Α.7 Ν 

4254/2014 θαη 1, παξ. 1Γ, εδ. 1Γ.1 Ν 4152/2013· Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 3. 24641/Οηθ/3.1574/2013, ΦΔΚ 

2091/Β΄/27.8.2013 θαη κεηαγελέζηεξεο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο.  
57

 Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο βι. ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηεο 24
εο

 Διιεληθήο Έθζεζεο εθαξκνγήο ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Υάξηε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο θαη ηεο 9
εο

 Διιεληθήο Έθζεζεο γηα ην Πξόζζεην 

Πξσηόθνιιν ζηνλ Δπξσπατθό Κνηλσληθό Υάξηε (Πεξίνδνο Αλαθνξάο 1.1.2009-31.12.2012) (2014), ζει. 22-23.  
58

 ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρΝ «Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζληθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ» (2003), 

ζει. 10 θαη Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο 

θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 14-15.  
59

 ΦΔΚ 220/Α΄/20.9.2002.  
60

 ΦΔΚ 205/Α΄/28.8.2003. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε, «[θ]αηαξγείηαη ην αλώηαην όξην ειηθίαο πξόζιεςεο 

ή δηνξηζκνύ ζην Γεκόζην, ηα ΝΠΓΓ, ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνύ θαη ηα ΝΠΗΓ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο απηό ηζρύεη, θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2527/1997, θαζώο θαη ην 

αλώηαην όξην ειηθίαο ηνπνζέηεζεο ή πξόζιεςεο ησλ πξνζηαηεπόκελσλ αηόκσλ ηνπ Ν. 2643/1998 πνπ νξίδεηαη 

ζην πξώην εδάθην ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ίδηνπ λόκνπ. Δηδηθά όξηα ειηθίαο πνπ απαηηνύληαη από ηε θύζε θαη 

ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ θαζεθόλησλ ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη κε ηελ νηθεία πξνθήξπμε, 

κεηά από γλώκε ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο».  
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ε θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλεηαη σο ζεηηθή ε ηππηθή απζηεξνπνίεζε ηεο δηαηχπσζεο 

ηνπ άξζξνπ 6, παξ. 1, ηνπ παξφληνο ρΝ κέζσ ηεο πξνζζήθεο ηεο θξάζεο «εηδηθώο 

αηηηνινγεκέλε», ε νπνία δελ ππήξρε ζην αληίζηνηρν άξζξν 11, παξ. 1, ηνπ Ν 3304/2005. 

Δπίζεο, επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο ρΝ έρεη 

εθ παξαδξνκήο παξαιεηθζεί ν αξηζκφο 1.  

εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη εθ παξαδξνκήο έρεη παξαιεηθζεί ε αξίζκεζε ηεο πξψηεο 

παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 6.  

Άπθπο 7 (Άπθπο 5 Οδηγίαρ 2000/43/ΔΚ, Άπθπο 7 Οδηγίαρ 2000/78/ΔΚ) – Θεηική δπάζη 

και ειδικά μέηπα 

Αλαθνξηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο ρΝ ζρεηηθά κε ηε ζεηηθή 

δξάζε θαη ηα εηδηθά κέηξα πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 7 αληίζηνηρα 

ησλ Οδεγηψλ 2000/43/ΔΚ θαη 2000/78/ΔΚ, ε ΔΔΓΑ επαλέξρεηαη ζε παιαηφηεξα 

δηαηππσζείζεο ζπζηάζεηο ηεο
61

 γηα λα επηζεκάλεη φηη νη δηαηάμεηο γηα ηε ζεηηθή δξάζε, πξέπεη 

λα αξρίδνπλ κε ηελ πξψηε θξάζε ησλ αληίζηνηρσλ άξζξσλ ησλ Οδεγηψλ, ε νπνία 

δηεπθξηλίδεη φηη ηα ζεηηθά κέηξα είλαη κέζα γηα ηελ επίηεπμε νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο θαη ε 

δηαηχπσζή ηεο είλαη ε αθφινπζε: «[π]ξνθεηκέλνπ λα πξαγκαησζεί πιήξεο ηζόηεηα …». 

Άπθπο 8 (Άπθπο 7 Οδηγίαρ 2000/43/ΔΚ, Άπθπο 9 Οδηγίαρ 2000/78/ΔΚ και Άπθπο 3 

Οδηγίαρ 2014/54/ΔΔ) – Παποσή πποζηαζίαρ 

Η απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ησλ δηαθξίζεσλ παξακέλεη δήηεκα 

επίθαηξν θαη εθθξεκέο. Κη απηφ γηαηί ηα ζηνηρεία κεησκέλεο εθαξκνγήο ηνπ Ν 3304/2005 ζηα 

έληεθα ρξφληα ηζρχνο ηνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα ζχκαηα δηαθξίζεσλ ζπρλά απφ θφβν 

εθδηθεηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπ εξγνδφηε ή άιινπ πξνζψπνπ πνπ επζχλεηαη γηα ηελ εηο βάξνο 

ηνπο δηάθξηζε ή απφ άγλνηα ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ή απφ έιιεηςε νηθνλνκηθψλ κέζσλ ή θαη 

(ζπρλφηεξα) απφ φιεο απηέο ηηο αηηίεο, απνθεχγνπλ λα πξνζθχγνπλ ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα 

ή ηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο Αξρέο.  

Η ΔΔΓΑ επαλέξρεηαη ζηε δηαρξνληθή ηεο επηζήκαλζε φηη ε φιε ιεηηνπξγία θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ 

                                                 
61

 ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρΝ «Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζληθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ» (2003), 

ζει. 7, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο 

θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 14, Παξαηεξήζεηο επί 

ηνπ ζρεδίνπ Γεύηεξεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ην Γηεζλέο ύκθσλν γηα ηα Αηνκηθά 

θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα (ΓΑΠΓ) (2013), ζει. 17 θαη Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ ηεο Δηθνζηήο θαη Δηθνζηήο 

πξώηεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο γηα ηελ 

Δμάιεηςε θάζε Μνξθήο Φπιεηηθώλ Γηαθξίζεσλ (ICERD) (2015), ζει. 7. 
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εμαξηάηαη θαηά κεγάιν κέξνο απφ ηελ νξζή δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο απηήο, ε νπνία φκσο 

ζην κεγαιχηεξφ ηεο κέξνο παξακέλεη ίδηα κε απηήλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν 3304/2005
62

. 

Ωζηφζν, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί σο ζεκαληηθφ βήκα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε έλλνκε 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ δηαθξίζεσλ, ηε δηεχξπλζε ηνπ θχθινπ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηα 

νπνία παξέρεηαη δπλαηφηεηα ππεξάζπηζεο ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ, δηνηθεηηθψλ Αξρψλ ή 

νξγάλσλ θάζε ζηγφκελνπ απφ ηελ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, πνπ 

επηρεηξείηαη απφ ην λνκνζέηε ζην άξζξν 8, παξ. 3, ηνπ παξφληνο ρΝ, θαζψο ζχκθσλα κε ην 

παξφλ ρΝ ην δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο ησλ ζηγφκελσλ επεθηείλεηαη θαη ζε «ελώζεηο ή 

νξγαλώζεηο ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ 

νξγαλώζεσλ» κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Δλζαξξχλεη, δε, ηελ 

επξεία εξκελεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο, ψζηε λα λνκηκνπνηείηαη λα παξέκβεη ππέξ ηνπ 

ζηγφκελνπ πξνζψπνπ θάζε λνκηθφ πξφζσπν, έλσζε ή νξγάλσζε πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ 

πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ
63

. 

Δπηπξφζζεηα, φπσο έρεη αλαιχζεη ιεπηνκεξψο ε ΔΔΓΑ
64

, γηα λα εθπιεξσζεί ν ζθνπφο 

ηεο παξνχζαο δηάηαμεο, δελ αξθεί λα κπνξνχλ ηα λνκηθά απηά πξφζσπα λα αζθνχλ ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ ζηγφκελνπ σο εθπξφζσπνί ηνπ, αιιά πξέπεη λα κπνξνχλ λα ελεξγνχλ θαη ζην 

δηθφ ηνπο φλνκα, κε ηε δηθνλνκηθή ηδηφηεηα ηνπ «κε δηθαηνύρνπ δηαδίθνπ». Έηζη ελεξγνχλ νη 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο βάζεη ηνπ άξζξνπ 669 ΚΠνιΓ, εθηφο αλ ν ζηγφκελνο εθθξάζεη 

ξεηή αληίξξεζε, ρσξίο λα απνθιείεηαη ε εθ κέξνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζηγφκελνπ άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχλ λα ελζαξξπλζνχλ ηα ζχκαηα δηαθξίζεσλ 

λα θαηαγγέιινπλ ηηο παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ρσξίο λα θνβνχληαη ηα αληίπνηλα 

ησλ εξγνδνηψλ ηνπο. Η ΔΔΓΑ είρε ηνλίζεη επίζεο φηη πξέπεη λα πξνβιεθζεί ξεηά φηη ην 
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 Βι. έηζη ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρΝ «Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζληθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ» (2003), 

ζει. 13.  
63

 Ibidem. Βι. επίζεο ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

µεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, 

ειηθίαο ή γελεηήζηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 16-

17 θαη Παξαηεξήζεηο επί ηνπ /Ν "Δθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ 
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2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006" (2010), ζει. 3.  
64

 ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρΝ «Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζληθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ» (2003), 

ζει. 13, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο 

θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 17-18, Παξαηεξήζεηο επί 

ηνπ /Ν "Δθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζε ζέκαηα 

εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο - Δλαξκόληζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006" (2010), ζει. 4 θαη Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ 

Γεύηεξεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ην Γηεζλέο ύκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά 

Γηθαηώκαηα (ΓΑΠΓ) (2013), ζει. 17 θαη Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ ηεο Δηθνζηήο θαη Δηθνζηήο πξώηεο 

Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο γηα ηελ Δμάιεηςε θάζε 

Μνξθήο Φπιεηηθώλ Γηαθξίζεσλ (ICERD) (2015), ζει. 7. 
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δπζκελέο γηα ην ζχκα ηεο δηάθξηζεο δεδηθαζκέλν πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη απφ δίθε πνπ 

δηεμήγαγε ην λνκηθφ πξφζσπν δελ ζα δεζκεχεη ην ζχκα ηεο δηάθξηζεο
65

. 

Πεξαηηέξσ, εθηφο ηνπ φηη είλαη αδφθηκν θαη αλαπνηειεζκαηηθφ λα πξνβιέπεηαη φηη ηα 

λνκηθά πξφζσπα ζα ελεξγνχλ σο εθπξφζσπνη ησλ ζπκάησλ δηαθξίζεσλ, νη πξνυπνζέζεηο 

ηεο άζθεζεο εθ κέξνπο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ δηθαησκάησλ πνπ ηνπο παξέρνπλ νη 

νδεγίεο, φπσο ηηο πξνβιέπεη ην άξζξν 8, παξ. 3, ηνπ παξφληνο ρΝ (πξνεγνχκελε 

ζπλαίλεζε ηνπ ζχκαηνο ηεο δηάθξηζεο κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή ηδησηηθφ έγγξαθν 

πνπ ζα θέξεη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο) δελ ζπλάδνπλ κε ην ζθνπφ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ξχζκηζεο πνπ είλαη ε επίηεπμε δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ πνπ δελ 

πξνζθεχγεη ην ίδην ζηα δηθαζηήξηα θνβνχκελν ηηο εθδηθεηηθέο ελέξγεηεο ησλ πξνζψπσλ πνπ 

επζχλνληαη γηα ηελ εηο βάξνο ηνπ δηάθξηζε, απνηειψληαο έηζη αλαζρεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7, παξ. 2 θαη 9, παξ. 2, ησλ Οδεγηψλ 

2000/43/ΔΚ θαη 2000/78/ΔΚ αληίζηνηρα απαηηνχλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, «έγθξηζε» ηνπ 

ζχκαηνο, πνπ κπνξεί λα δνζεί εθ ησλ πζηέξσλ, θαη φρη «ζπλαίλεζή» ηνπ, πνπ πξέπεη λα 

δνζεί εθ ησλ πξνηέξσλ. Δίλαη, επνκέλσο, πξνθαλέο φηη νη δηαηππψζεηο πνπ απαηηεί ε 

δηάηαμε απηή ηνπ ρΝ είλαη ππεξβνιηθέο θαη αλαζρεηηθέο. Δεκηνπξγείηαη, δε, ν θίλδπλνο, 

έσο φηνπ δνζεί ε ζπλαίλεζε, λα παξέιζεη ε πξνζεζκία γηα ηελ πξνζθπγή ζε δηθαζηήξην ή 

άιιε αξκφδηα Αξρή. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ζπληζηά ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 669 ΚΠνιΓ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ απαηηείηαη πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ ζηγφκελνπ, αιιά 

δπλαηφηεηά ηνπ λα εθδειψζεη ξεηά ηελ αληίζεζή ηνπ ζηελ αγσγή πνπ άζθεζε ε 

ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε
66

.  

Καηφπηλ φισλ απηψλ, ζπλνςίδνληαο, ε ΔΔΓΑ επαλέξρεηαη ζηηο παιαηφηεξεο ζπζηάζεηο 

ηεο θαη πξνηείλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 3, ηνπ παξφληνο ρΝ, 

βάζεη ησλ αθφινπζσλ αξρψλ:  

                                                 
65

 Βι. ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο 

αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή 

γελεηήζηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 17, 

Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ Γεύηεξεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ην Γηεζλέο ύκθσλν 

γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα (ΓΑΠΓ) (2013), ζει. 17 θαη Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ ηεο 

Δηθνζηήο θαη Δηθνζηήο πξώηεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηεζλνύο 

ύκβαζεο γηα ηελ Δμάιεηςε θάζε Μνξθήο Φπιεηηθώλ Γηαθξίζεσλ (ICERD) (2015), ζει. 7. 
66

 Βι. έηζη θαη ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρΝ «Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή 

εζληθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνύ» (2003), ζει. 13, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

µεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, 

ειηθίαο ή γελεηήζηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 17 

θαη Παξαηεξήζεηο επί ηνπ /Ν "Δθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο - Δλαξκόληζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2006/54/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006" (2010), ζει. 4 
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(α) Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζηγφκελσλ απφ ηελ 

παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πξνζψπσλ, θξίλεηαη αλαγθαίν λα πξνβιεθζεί ην 

δηθαίσκα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ελψζεσλ ή νξγαλψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηνπο ζθνπνχο ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλεηαη ε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ή ε δξάζε ζε ηνκείο πνπ 

θαιχπηεη ην παξφλ ρΝ ή ε πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ αηφκσλ πνπ θαιχπηεη ην παξφλ 

ρΝ: 

o αθελφο, λα αζθνύλ ππέξ ησλ ζηγόκελσλ πξνζώπσλ ηα δηθαηώκαηα πνπ απνξξένπλ από 

ην παξόλ ρΝ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ζηγφκελα πξφζσπα δελ ζα έρνπλ ξεηψο εθδειψζεη 

ηελ αληίζεζή ηνπο κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα,  

o αθεηέξνπ, λα παξεκβαίλνπλ ππέξ δηαδίθνπ, ν νπνίνο αζθεί ηα δηθαηψκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ην λφκν, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δίθεο, θαη ζηελ θαη’ αλαίξεζε δίθε.  

Τπνγξακκίδεηαη, κάιηζηα, φηη ην εηζαγσγηθφ ηεο δίθεο δηθφγξαθν πξέπεη λα 

θνηλνπνηείηαη ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ αζθνχληαη ηα δηθαηψκαηα, ελψ ην ζηγφκελν πξφζσπν 

ζα πξέπεη λα έρεη δηθαίσκα παξέκβαζεο ζε θάζε ζηάδην ηεο δίθεο, θαη ζηελ θαη’ αλαίξεζε 

δίθε.  

(β) Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, ζεσξείηαη θξίζηκε ε πξφβιεςε ηεο ελέξγεηαο ηνπ 

δεδηθαζκέλνπ από ηε δίθε ζηελ νπνία ην ζηγόκελν πξόζσπν δελ κεηείρε ππέξ απηνύ θαη φρη εηο 

βάξνο ηνπ. 

(γ) Δπίζεο, πξνο ην ζθνπφ ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ πιήξνπο δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ ησλ 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ (δειαδή έιεγρν εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο Γηνίθεζεο), ε ΔΔΓΑ ζεσξεί πνιχ 

ζεκαληηθή ηελ εηζαγσγή ζην άξζξν 8, παξ. 1, ηνπ παξφληνο ρΝ εηδηθήο δηάηαμεο πνπ λα 

νξίδεη ξεηά φηη ρσξεί πάληα ελδηθνθαλήο πξνζθπγή θαηά δηνηθεηηθήο πξάμεο πνπ ελέρεη 

δηάθξηζε (ε νπνία πξνζθπγή, αζθαιψο, ζα εμεηάδεη ηφζν ηε λνκηκφηεηα ηεο πξάμεο φζν θαη 

ηελ νπζία ηεο ππφζεζεο θαη ζα κπνξεί λα αθπξψζεη, ζπλνιηθά ή ελ κέξεη, ηελ πξάμε ή λα ηελ 

ηξνπνπνηήζεη). Απηή ε πξνζζήθε, ηελ νπνία ε ΔΔΓΑ είρε πξνηείλεη ζηελ απφ 17.12.2003 

απφθαζή ηεο
67

, αιιά θαη αξγφηεξα
68

, είλαη δηαδηθαζηηθά αλαγθαία, θαζψο, ζχκθσλα κε ηε 

                                                 
67

 ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρΝ «Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζληθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ» (2003), 

ζει. 16-17.  
68

 ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο 

θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 18-19 θαη 

Παξαηεξήζεηο επί ηνπ /Ν "Δθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο - Δλαξκόληζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2006/54/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006" (2010), ζει. 4. 
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δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25, παξ. 2, ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (εθεμήο ΚΓΓηαδ) (ζην 

νπνίν παξαπέκπεη ην άξζξν 8, παξ. 1, ηνπ παξφληνο ρΝ), ε αξκνδηφηεηα ηεο εθάζηνηε 

δηνηθεηηθήο Αξρήο λα ειέγμεη ηε δηνηθεηηθή πξάμε πεξηνξηδφκελε ζηνλ έιεγρν ηεο 

λνκηκφηεηάο ηεο (εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή) ή επεθηεηλφκελε θαη ζε έιεγρν ηεο νπζίαο ηεο 

(ελδηθνθαλήο πξνζθπγή) εμαξηάηαη απφ ηελ πξφβιεςε ησλ ζρεηηθψλ εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ. 

Με άιια ιφγηα, αλ δελ νξίδεηαη ξεηά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ρΝ (φπσο, άιισζηε, 

ζπκβαίλεη κε ην κέρξη ζήκεξα ηζρχνλ άξζξν 13, παξ. 1, ηνπ Ν 3304/2005), ε δηαηχπσζε σο 

έρεη αθήλεη αλνηρηφ ην δήηεκα ηεο παξνρήο πξνζηαζίαο έλαληη παξάλνκεο δηνηθεηηθήο 

πξάμεο πνπ ελέρεη δηάθξηζε, ρσξίο λα νξηνζεηεί ηελ αξκνδηφηεηα ηεο νηθείαο δηνηθεηηθήο 

Αξρήο πνπ ηελ έρεη εθδψζεη.  

Δπίζεο, θαηά ηνλ ΚΓΓηαδ, ηηο δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαη αλαθνξέο κπνξεί λα αζθήζεη 

κφλν ην άκεζα ζηγφκελν πξφζσπν. Η ΔΔΓΑ δεηά λα πξνζηεζεί ζην λφκν δηάηαμε πνπ λα 

νξίδεη φηη πξνζθπγή θαη αλαθνξά γηα παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ 

θαη ηα λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο θαη νξγαλψζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 8, παξ. 1, ηνπ 

παξφληνο ρΝ.  

(δ) Σέινο, πξνο ην ζθνπφ ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο πξφζβαζεο ζηε Γηθαηνζχλε, ε ΔΔΓΑ 

πξνηείλεη, σο κέηξν ζηήξημεο ησλ ζηγφκελσλ πξνζψπσλ απφ ηελ παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο 

γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε θαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο επηηαγέο ηνπ πληάγκαηνο, θαζψο θαη 

ηνπ άξζξνπ 6, παξ. 1, ηεο ΔΓΑ, ηελ θαηάξγεζε ησλ παξαβόισλ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ γηα ηηο 

ππνζέζεηο αληηπξνζώπεπζεο ησλ βιαπηόκελσλ πξνζώπσλ ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ από 

λνκηθά πξόζσπα, ελώζεηο ή νξγαλώζεηο. 

Δπίζεο, ε ΔΔΓΑ ζεκεηψλεη φηη ζα ήηαλ πξφζθνξν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ρΝ, ζε πεξίπησζε ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζην 

πλήγνξν ηνπ Πνιίηε γηα παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ παξφληνο ρΝ, λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ αλαζηνιή ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο 

πξνζθπγήο ζηε Γηθαηνζχλε κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο νξηζηηθήο απάληεζεο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν. 

Άπθπο 9 (Άπθπο 8 Οδηγίαρ 2000/43/ΔΚ, Άπθπο 10 Οδηγίαρ 2000/78/ΔΚ) – Βάπορ 

απόδειξηρ 

Η ΔΔΓΑ έρεη θαη ζην παξειζφλ εθθξάζεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλφλα πεξί κεηαθνξάο ηνπ βάξνπο απφδεημεο ελψπηνλ φρη κφλνλ ησλ δηθαζηεξίσλ, αιιά 

θαη θάζε άιιεο αξκφδηαο Αξρήο, φπσο απαηηεί ε Οδεγία θαη έρεη επαλεηιεκκέλσο πξνηαζεί 



Δηδηθέο παξαηεξήζεηο γηα ην παξόλ ρΝ  
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απφ ηελ ΔΔΓΑ
69. Θεσξεί, σζηφζν, φηη ε ηζρχο ηνπ θαλφλα ηεο κεηαθνξάο ηνπ βάξνπο 

απφδεημεο δελ ζα έπξεπε λα πεξηνξίδεηαη κφλν ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ησλ αξκφδησλ 

δηνηθεηηθψλ Αξρψλ, αιιά ζα έπξεπε λα επεθηαζεί θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηαγγειηψλ 

ελψπηνλ ησλ θνξέσλ πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
70

. Ωο εθ ηνχηνπ είλαη 

θξίζηκε ε αλαδηαηχπσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 σο εμήο «[…] ελώπηνλ δηθαζηεξίνπ 

ή αξκόδηαο δηνηθεηηθήο ή άιιεο Αξρήο […]».  

Δπίζεο, ε ΔΔΓΑ ζεκεηψλεη φηη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο ρΝ κεηαθέξεη 

ζρεδφλ απηνχζηα ηε ζρεηηθή δηάηαμε ησλ άξζξσλ 8 θαη 10
 

αληίζηνηρα ησλ Οδεγηψλ 

2000/43/ΔΚ θαη 2000/78/ΔΚ. Όπσο φκσο έρεη επαλαιάβεη θαη ζην παξειζφλ ε ΔΔΓΑ, γηα ηελ 

πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ θαλφλα ηεο κεηαθνξάο ηνπ βάξνπο ηεο απφδεημεο 

πνπ εηζάγνπλ νη Οδεγίεο, είλαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή ησλ αλαγθαίσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηνπο 

ΚΠνιΓ, Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο (εθεμήο ΚΓΓ), ΚΓΓηαδ, θαζψο επίζεο θαη ζηε 

λνκνζεζία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (εθεμήο ηΔ), δεδνκέλνπ φηη ν θαλφλαο ησλ 

Οδεγηψλ απνηειεί εμαίξεζε απφ ην γεληθφ θαλφλα πνπ ηζρχεη ζηελ πνιηηηθή θαη δηνηθεηηθή 

δίθε, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην πξφζσπν πνπ πξνζθεχγεη ζηα δηθαζηήξηα ή ηηο αξκφδηεο 

δηνηθεηηθέο Αξρέο θέξεη ην βάξνο επίθιεζεο θαη απφδεημεο ησλ γεγνλφησλ ζηα νπνία 

ζηεξίδεη ην αίηεκά ηνπ (άξζξα 338 ΚΠνιΓ θαη 145 ΚΓΓ)
71

. Δμάιινπ, φπσο έρεη ήδε 

πξναλαθεξζεί, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ΓΔΔ, νξζή κεηαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ κίαο 

Οδεγίαο ζην εζσηεξηθφ δίθαην είλαη εθείλε πνπ, κεηαμχ άιισλ, εμαζθαιίδεη ηελ έληαμε ησλ 

δηαηάμεψλ ηεο ζην εζσηεξηθφ δίθαην θαηά ηξφπν ψζηε ηα ελδηαθεξφκελα πξφζσπα κε 

επρέξεηα λα αληινχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ πξάμε δηθαηψκαηα
72

. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, 

                                                 
69

 Πξάγκαηη, νη ζπζηάζεηο ηεο ΔΔΓΑ είραλ εηζαθνπζηεί απφ ην λνκνζέηε, ν νπνίνο πέξαλ ηεο επέθηαζεο ηνπ 

θαλφλα ηεο κεηαθνξάο ηνπ βάξνπο απφδεημεο, είρε δηνξζψζεη θαη ηε ιεθηηθή δηαηχπσζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο. 

Βι. ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρΝ «Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζληθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ» (2003), 

ζει. 17, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην ζρέδην λόµνπ «Δθαξµνγή ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ όζνλ 

αθνξά ζηελ πξόζβαζε ζηελ απαζρόιεζε, ζηελ επαγγειµαηηθή εθπαίδεπζε θαη πξνώζεζε, ζηνπο όξνπο θαη ζηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο» (2006), ζει. 21 θαη Παξαηεξήζεηο επί ηνπ /Ν "Δθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο - Δλαξκόληζε ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 

2006" (2010), ζει. 5.  
70

 Βι. ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρΝ «Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζληθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ» (2003), 

ζει. 17 θαη Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην ζρέδην λόµνπ «Δθαξµνγή ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ 

όζνλ αθνξά ζηελ πξόζβαζε ζηελ απαζρόιεζε, ζηελ επαγγειµαηηθή εθπαίδεπζε θαη πξνώζεζε, ζηνπο όξνπο θαη 

ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο» (2006), ζει. 21.  
71

 Βι. ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρΝ «Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζληθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ» (2003), 

ζει. 17 θαη Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην ζρέδην λόµνπ «Δθαξµνγή ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ 

όζνλ αθνξά ζηελ πξόζβαζε ζηελ απαζρόιεζε, ζηελ επαγγειµαηηθή εθπαίδεπζε θαη πξνώζεζε, ζηνπο όξνπο θαη 

ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο» (2006), ζει. 21. 
72

 Βι. ζρεηηθά ΓΔΚ, Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θ. Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο (C-

361/88), πιινγή 1991, ζει. Ι-2567, ζθ. 15 θαη 245, θπξίσο δε ΓΔΚ, Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θ. 

Γαιιηθήο Γεκνθξαηίαο, (C-197/96), πιινγή 1997, ζει. Ι-1489, ζηελ νπνία νξίδεηαη φηη «Οη δηαηάμεηο κίαο 

νδεγίαο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη κέζσ θαλόλσλ αλακθηζβήηεηεο δεζκεπηηθόηεηαο, κε ηελ απαηηνύκελε αθξίβεηα 
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ην ηΔ, ζην Πξαθηηθφ Δπεμεξγαζίαο 348/2002 επί ηνπ ρεδίνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 

(εθεμήο ΠΓ) γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 97/80/ΔΚ ζρεηηθά κε ην βάξνο ηεο απφδεημεο ζε 

πεξηπηψζεηο δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ, επεζήκαλε φηη δελ απνηειεί νξζή εθαξκνγή ηεο 

Οδεγίαο ε επαλάιεςε ησλ δηαηάμεψλ ηεο ζην ΠΓ, ρσξίο ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

ΚΠνιΓ θαη ηνπ ΚΓΓ. Δληνχηνηο, απηφ δελ έγηλε, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζνβαξή 

αλαζθάιεηα δηθαίνπ θαη λα αλακέλεηαη παξέκβαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
73

.  

Τπέξ ηεο δηαρξνληθήο παξαηήξεζεο ηεο ΔΔΓΑ ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε 

απνηειεζκαηηθήο ελίζρπζεο ηνπ θαλφλα ηεο αληηζηξνθήο ηνπ βάξνπο απφδεημεο ζε 

πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζπλεγνξνχλ θαη νη δηαπηζηψζεηο 

ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ν νπνίνο ζε Δηδηθέο ηνπ Δθζέζεηο γηα ηελ Ίζε κεηαρείξηζε αλδξώλ 

θαη γπλαηθώλ ζηελ απαζρόιεζε θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο έρεη επηζεκάλεη ηε δπζθνιία ηεο 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο πεξί αληηζηξνθήο ηνπ βάξνπο απφδεημεο ζε δηαδηθαζίεο 

ελψπηφλ ηνπ
74

. Πξάγκαηη, ε έιιεηςε εκπεηξίαο θαη ε άγλνηα ησλ εθαξκνζηψλ ηνπ δηθαίνπ γηα 

ηελ χπαξμε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε κε επίθιεζή ηεο ζην αθξναηήξην, 

θαζψο επίζεο θαη ηελ απνπζία ζρεηηθήο λνκνινγίαο. Πξνο ην ζθνπφ κάιηζηα απηφ, ν 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε έρεη πξνηείλεη ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ηε δηνξγάλσζε 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή ρνιή Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμνηθεησζνχλ νη δηθαζηέο κε ην λέν δίθαην ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη λα παξαρζεί ρξήζηκε λνκνινγία, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζην δήηεκα ηεο 

αληηζηξνθήο ηνπ βάξνπο απφδεημεο, ψζηε λα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη ε ζρεηηθή δηάηαμε
75

.  

Δπίζεο, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί αλαγθαία κία αθφκε βειηίσζε ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 

9, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηψλνληαη νξζά ηα άξζξα 8 θαη 10 ηεο Οδεγίαο 2000/43/ΔΚ θαη ηεο 

Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ αληίζηνηρα. Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί βάξνπο 

απφδεημεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ Οδεγηψλ, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ην βάξνο απφδεημεο ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ ή άιιεο αξκφδηαο Αξρήο 

                                                                                                                                                         
θαη ζαθήλεηα, ώζηε λα πιεξνύηαη ε απαίηεζε ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ ε νπνία επηβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε όπνπ κία 

νδεγία ζθνπεί ζηε γέλεζε δηθαησκάησλ γηα ηνπο ηδηώηεο, λα κπνξνύλ νη δηθαηνύρνη λα έρνπλ πιήξε γλώζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο» (ζθ. 15). Βι. έηζη θαη supra, ζει. 11.  
73

 Βι. έηζη ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρΝ «Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζληθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ» (2003), 

ζει. 17, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην ζρέδην λφµνπ «Δθαξµνγή ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε, ζηελ επαγγειµαηηθή εθπαίδεπζε θαη πξνψζεζε, ζηνπο φξνπο 

θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο» (2006), ζει. 21 θαη Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ 

Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε 

ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 14-15.  
74

 πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Κχθινο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ, Ίζε κεηαρείξηζε αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηελ απαζρόιεζε 

θαη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, Δηδηθή Έθζεζε, Ννέκβξηνο 2009, ζει. 75; Φύιν θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, Δηδηθή 

έθζεζε 2015 (άξζξν 25, παξ. 8, Ν 3896/2010), ζει. 122. 
75

 Ibidem. 
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αληηζηξέθεηαη θαη ελαπφθεηηαη ζηνλ ελαγφκελν λα απνδείμεη φηη δελ ππήξμε παξαβίαζε ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. πλεπψο, ζε ζπκθσλία κε ηελ αληίζηνηρε δηάηαμε ησλ 

Οδεγηψλ, ηφζν ην αληίδηθν κέξνο φζν θαη ε εκπιεθφκελε δηνηθεηηθή Αξρή νθείινπλ λα 

απνδείμνπλ φηη δελ ζπλέηξεμαλ πεξηζηάζεηο πνπ ζπληζηνχλ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζπλεπψο, ζηε θξάζε «ε δηνηθεηηθή Αξρή λα ζεκειηώζεη», 

ζπζηήλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ «λα ζεκειηώζεη» απφ ηνλ φξν «λα απνδείμεη».  

Άπθπο 10 (Άπθπο 9 Οδηγίαρ 2000/43/ΔΚ, Άπθπο 11 Οδηγίαρ 2000/78/ΔΚ) – Πποζηαζία 

ένανηι ανηιμέηπυν 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία έλαληη αληηπνίλσλ, ε ΔΔΓΑ 

ζεσξεί βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηελ ελίζρπζε – θαη ζπκπιήξσζε – ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδφκελσλ θαηά ηπρφλ δπζκελνχο κεηαρείξηζεο σο αληίδξαζεο ζε θάπνηα θαηαγγειία ή 

δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξαγκάησζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηελ εηζαγσγή 

ηεο δηάζηαζεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ καξηχξσλ θαηά απφιπζεο ή άιιεο δπζκελνχο 

κεηαρείξηζεο πνπ εθδειψλεηαη σο αληίδξαζε ηνπ εξγνδφηε ζε δηακαξηπξία ηνπ εξγαδφκελνπ 

ή εθπξνζψπνπ ηνπ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ε ΔΔΓΑ πξνηείλεη λα ιεθζεί ππφςε απφ ην 

λνκνζέηε ε δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν 3896/2010 γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο 

αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο 

θαη απαζρόιεζεο − Δλαξκόληζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006 θαη άιιεο ζπλαθείο 

δηαηάμεηο
76

, ε νπνία αληηκεησπίδεη ηε δηάζηαζε απηή ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, ζεζπίδνληαο σο 

απηνηειή ιφγν αθπξφηεηαο ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο ηελ πεξίπησζε δπζκελνχο 

κεηαρείξηζεο ηνπ εξγνδφηε σο αληίδξαζε, κεηαμχ άιισλ, ζε καξηπξία ηνπ εξγαδφκελνπ
77

.  

Άπθπο 11 (Άπθπο 15 Οδηγίαρ 2000/43/ΔΚ, Άπθπο 17 Οδηγίαρ 2000/78/ΔΚ) – 

Γιοικηηικέρ κςπώζειρ 

Πξνο ην ζθνπφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, 

ε ΔΔΓΑ πξνηείλεη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πιέγκαηνο θπξψζεσλ πνπ επαπεηινχληαη ζε 

πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο αξρήο, ζην πξφηππν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 23, παξ. 3, Ν 

3896/2010. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπζηήλεηαη ε εηζαγσγή δεχηεξεο παξαγξάθνπ ζην άξζξν 11 

ηνπ παξφληνο ρΝ, ε νπνία ζα επεθηείλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 107, παξ. 1, ηνπ Κψδηθα 

                                                 
76

 ΦΔΚ 207/Α΄/8.12.2010.  
77

 Βι. άξζξν 14 Ν 3896/2010, δπλάκεη ηνπ νπνίνπ «[α]παγνξεύεηαη ε θαηαγγειία ή ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ιύζε 

ηεο ζρέζεσο εξγαζίαο θαη ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεσο, θαζώο θαη θάζε άιιε δπζκελήο κεηαρείξηζε: α) γηα ιόγνπο 

θύινπ ή νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, β) όηαλ ζπληζηά εθδηθεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγνδόηε, ιόγσ κε 

ελδνηηθόηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζε ζεμνπαιηθή ή άιιε παξελόριεζε ζε βάξνο ηνπ, ζύκθσλα κε ηνπο νξηζκνύο ηνπ 

άξζξνπ 2, γ) όηαλ γίλεηαη σο αληίδξαζε ηνπ εξγνδόηε, ή ππεύζπλνπ γηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζε δηακαξηπξία, 

θαηαγγειία, καξηπξία ή νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα πξνζώπνπ εξγαδνκέλνπ επαγγεικαηηθά θαηαξηηδόκελνπ, ή 

εθπξνζώπνπ ηνπ, ζην ρώξν ηεο επηρείξεζεο ή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ελώπηνλ δηθαζηεξίνπ ή άιιεο αξρήο, ε 

νπνία είλαη ζρεηηθή κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο λόκνπ». 



Παξαηεξήζεηο ΔΔΓΑ                                                                                                                               

επί ηνπ ρΝ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 
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Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ΝΠΓΓ
78

 πεξί 

πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.  

Παξάιιεια θαη πέξαλ ηεο αλαγθαίαο ζπκπιήξσζεο ησλ θπξψζεσλ πνπ ζα 

επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ν λνκνζέηεο ζα 

θάλεη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ αξρή δηακφξθσζεο ελφο ζπλεθηηθνχ πιαηζίνπ θνηλήο 

αληηκεηψπηζεο νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο 

θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη ηα νπνία ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο.  

Άπθπο 12 – Σςνεκηίμηζη ηηρ απσήρ ηηρ ίζηρ μεηασείπιζηρ 

Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 ζρεηηθά κε ηε ζπλεθηίκεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, 

σο άκεζε απφξξνηα ηνπ νξηδφληηνπ ραξαθηήξα ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο 

απαγφξεπζεο δηαθξίζεσλ (mainstreaming), ζεσξείηαη ζεηηθή εμέιημε γηα ηε ζεζκηθή 

ζσξάθηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο αλακέλεηαη φηη ζα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά 

ζηελ εθηίκεζε ηνπ εάλ θαη ζε πνην βαζκφ έλα λνκνζεηηθφ ή δηνηθεηηθφ κέηξν ή κηα πνιηηηθή 

δξάζε ή πξφηαζε νδεγνχλ ή φρη ζε πξάμε ή/θαη αλαπαξάγνπλ ή φρη κηα αληίιεςε 

απαγνξεπκέλεο δηάθξηζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ξεηά αλαθέξνληαη ζην παξφλ ρΝ. Απφ ην 

Πξννίκην, άιισζηε, ηεο Οδεγίαο 2014/54/ΔΔ (ηδίσο παξ. 8 θαη 22) πξνθχπηεη ζαθψο φηη ηα 

Κξάηε νθείινπλ λα πξνάγνπλ εληνλφηεξα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηελ 

αιιαγή λννηξνπίαο, κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, 

ζε δεκφζην θαη ηδησηηθφ επίπεδν
79

. ηελ θαηεχζπλζε κάιηζηα απηή, έλα βήκα πην πέξα, ε 

ΔΔΓΑ πξνηείλεη ηελ πξνζζήθε ηνπ φξνπ «θαη ελεξγψο» ακέζσο κεηά ηνλ φξν «ηδηαηηέξσο» 

ζηε θξάζε «ιακβάλεηαη ηδηαηηέξσο ππόςε», πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζηεί ε απαίηεζε πην 

πξφζθνξσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο, 

πξάγκα πνπ απνηειεί θαη ζπληαγκαηηθή επηηαγή (άξζξν 4, παξ. 2, ζε ζπλδπαζκφ κε άξζξν 

116, παξ. 2 εδ. β΄, ηνπ πληάγκαηνο)
80

.  

                                                 
78

 Όπσο θπξψζεθε κε ην Ν 3528/2007 ζρεηηθά κε ηελ Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ΝΠΓΓ (ΦΔΚ 26/Α΄/9.2.2007).  
79

 Πξάγκαηη, ην Πξννίκην ηεο Οδεγίαο 2014/54/ΔΔ (παξ. 8) θάλεη αλαθνξά ζηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο 

ηεο 18
εο

 Απξηιίνπ 2012 κε ηίηιν «ηνρεχνληαο ζε κηα αλάθακςε κε άθζνλεο ζέζεηο απαζρφιεζεο» (δέζκε 

κέηξσλ γηα ηελ απαζρφιεζε), κε ηελ νπνία ε Δπηηξνπή εμήγγεηιε ηελ πξφζεζή ηεο λα ππνβάιεη λνκνζεηηθή 

πξφηαζε γηα ηε ζηήξημε ησλ κεηαθηλνχκελσλ εξγαδνκέλσλ (ελεκέξσζε θαη ζπκβνπιέο) θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ΛΔΔ θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 492/2011 θαη ελζάξξπλε ηα Κξάηε 

κέιε λα εληζρχζνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε λνκνζεζία ηεο Έλσζεο κε 

ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 
80

 Βι. έηζη θαη ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ /Ν "Δθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο - Δλαξκόληζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο 

κε ηελ Οδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006" (2010), 

ζει. 5-6.  
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ην ίδην πιαίζην άιισζηε, ε ΔΔΓΑ έρεη επαλεηιεκκέλσο επηζεκάλεη ηελ αλάγθε 

ζχκπξαμεο ηφζν ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ θαη ησλ Κξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, φζν θαη ησλ 

νξγάλσλ ηεο ειιεληθήο Πνιηηείαο ζηε δηακφξθσζε κφληκνπ κεραληζκνχ αμηνιφγεζεο θαη 

απνηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ ησλ κέηξσλ ιηηφηεηαο, φρη κφλν σο πξνο ηελ απφιαπζε, αιιά 

θαη σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ δηαβηνχλ 

ζην έδαθνο ηεο ΔΔ (Human Rights Impact Assessment), πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

απνθαηάζηαζεο ηεο ξπζκηζηηθήο βαξχηεηαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηεο δηαξθνχο ζηάζκηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία θαη αζθάιεηα θαη ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηα νπνία νη επξσπατθνί ζεζκνί θαη ηα Κξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ, ρσξηζηά θαη απφ θνηλνχ, έρνπλ ππνρξέσζε λα εγγπψληαη
81

. 

Τπφ ην θσο ησλ αλσηέξσ παξαηεξήζεσλ, ζπλεπψο, θαη δεδνκέλεο ηεο ζπλάθεηαο 

κεηαμχ ηεο απνηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο 

ζπλεθηίκεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, εχινγα πξνθχπηνπλ πην ηερληθά εξσηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ εηδηθφηεξα ζηελ εθαξκνγή ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο παξνχζαο δηάηαμεο (φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, πνηνο ζα αλαιάβεη ην έξγν απηφ ηεο ζπλεθηίκεζεο, ζην πιαίζην πνηαο 

δηαδηθαζίαο θ.ά.). Οη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά ζα έπξεπε λα παξαζρεζνχλ θαη 

δηεπθξηληζηνχλ ζην παξφλ λνκνζεηηθφ θείκελν, ψζηε νη δηαηάμεηο ηνπ λα κε κείλνπλ γξάκκα 

θελφ πεξηερνκέλνπ. Σαπηφρξνλα, πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζε αληίζηνηρεο δηάηαμεο θαη ζην Ν 

3896/2010 γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ 

θαη γπλαηθώλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο − Δλαξκόληζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε 

ηελ Οδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 

2006 θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο.  

Άπθπο 13 (Άπθπα 11 και 12 Οδηγίαρ 2000/43/ΔΚ, 2000/43/ΔΚ, Άπθπα 13 και 14 

Οδηγίαρ 2000/78/ΔΚ και Άπθπο 5 Οδηγίαρ 2014/54/ΔΔ) – Κοινυνικόρ διάλογορ  

Σν πξφηαγκα πνπ ζπρλά δηαθηλείηαη απφ ηε λνκηθή ζεσξία θαη ηε δηνηθεηηθή επηζηήκε 

φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ Κξάηνπο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, 

είλαη φηη νη ζεζκνί ηεο ηειεπηαίαο επλννχλ, αλ δελ επηβάιινπλ, ηελ εγθαζίδξπζε ζηνπο 

θφιπνπο φισλ ησλ Κξαηψλ κειψλ λέσλ κεραληζκψλ επεμεξγαζίαο ηνπ δηθαίνπ, ηθαλνχο λα 

επηηεινχλ κία ξχζκηζε απνηειεζκαηηθή, ε νπνία ζα λνκηκνπνηείηαη βάζεη ησλ αμηνινγηθψλ 

ζηφρσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα θαη ηε ζηελά ζπλδεδεκέλε κε απηφ 

πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ. Όπσο εχζηνρα έρεη επηζεκαλζεί, 

ππάξρεη ε βεβαηφηεηα φηη θαλνληζηηθέο παξεκβάζεηο ηεο ΔΔ ζε έλαλ ηνκέα, ζην βαζκφ πνπ 
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 Βι. έηζη ΔΔΓΑ, Γήισζε γηα ηελ επίδξαζε ησλ ζπλερηδόκελσλ κέηξσλ ιηηόηεηαο ζηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ 

(2015).  

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/oikonomikh_krish/EEDA_Dilwsi_%20metra_litotitas_2015.pdf
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ελεξγνπνηνχλ δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ξπζκηζηηθνχ ραξαθηήξα ζηα Κξάηε κέιε, ράξε 

ζηνπο κεραληζκνχο απηνχο δελ ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξψλνληαη θάζε ηφζν κε λέεο 

κεηαβηβάζεηο εζληθψλ αξκνδηνηήησλ ζηελ ΔΔ, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη σο άλσ εζληθέο 

απνθαζηζηηθέο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγνχλ ελαξκνληζκέλα
82

. 

Η επέθηαζε ησλ θαλνληζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο EE ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο 

αλαδηαλνκήο είλαη δεισηηθή φιεο απηήο ηεο δηεξγαζίαο: ην παξάγσγν θνηλνηηθφ δίθαην 

δεκηνπξγεί θαη λνκηκνπνηεί ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο ησλ εζληθψλ κεραληζκψλ θνηλσληθήο 

ξχζκηζεο, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε δεκηνπξγία λέσλ κεραληζκψλ επεμεξγαζίαο-εθαξκνγήο ηνπ 

δηθαίνπ, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο κίαο δεκφζηαο απφθαζεο θαη 

βειηηψλνπλ θαη απμάλνπλ ηελ θνηλσληθή απνδνρή ηεο απφθαζεο πνπ ηειηθά ζα ιεθζεί
83

.  

Γχν είλαη ηα θχξηα κέζα πνπ ην δίθαην ηεο ΔΔ πξνηείλεη ζηα Κξάηε κέιε ζην πεδίν ηεο 

εγθαζίδξπζεο λέσλ δηαδηθαζηψλ θνηλσληθήο ξχζκηζεο. Απφ ηε κία πιεπξά, ν αγγινζαμνληθήο 

έκπλεπζεο ζεζκφο ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ηεο δηαβνχιεπζεο, ν νπνίνο απνηειεί έλα 

πιαίζην «δηαδξαζηηθήο» αλαδήηεζεο ηνπ βέιηηζηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ξχζκηζεο κέζσ ηεο 

ππνβνιήο ησλ ιχζεσλ πνπ πξνηείλνληαη ζε δεκφζην δηάινγν, κέζσ ηεο ζεζκηθήο 

θαηνρχξσζεο ηεο παξέκβαζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηεο ππνρξέσζεο, αθελφο, ηα 

πνξίζκαηα ηνπ δηαιφγνπ λα ελζσκαηψλνληαη ζηα ιεθζέληα κέηξα θαη, αθεηέξνπ, λα 

αμηνινγείηαη ζε ζπλερή βάζε ε πνηφηεηα ησλ κέηξσλ απηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

πξνηείλεηαη ε εθρψξεζε ζε δνκέο ιηγφηεξν δπζθίλεηεο θαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηεο απφ ηελ 

θιαζηθή δεκφζηα δηνίθεζε ηεο θξνληίδαο ξχζκηζεο νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ.  

ηηο Οδεγίεο 2000/43/ΔΚ, 2000/78/ΔΚ θαη 2014/54/ΔΔ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε 

πξνζψπσλ αζρέησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία θαη ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

πιαίζην ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ εξγαδνκέλσλ αληίζηνηρα, ζπλαληάκε αλαιινίσηε ηε 

ζπλχπαξμε ησλ δχν απηψλ ζεζκηθψλ κέζσλ θνηλσληθήο ξχζκηζεο, πνπ επηβάιιεηαη ζηα 

Κξάηε κέιε λα ηελ πηνζεηήζνπλ (άξζξα 11, 12 θαη 13 ηεο Οδεγίαο 2000/43/ΔΚ, άξζξα 13 

θαη 14 ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ θαη άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2014/54/ΔΔ). Δίλαη γεγνλφο φηη νη 

Οδεγίεο δελ επηβάιινπλ ζηα Κξάηε κέιε λα είλαη έλα θαη κνλαδηθφ ην ζεζκηθφ φξγαλν πνπ 

ζα επηθνξηηζηεί θαη κε ηα δχν κέζα θνηλσληθήο ξχζκηζεο ζην πεδίν ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

Δμάιινπ, ε παξαδνρή απφ ην δίθαην ηεο ΔΔ ηνπ πξνβαδίζκαηνο ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο 
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θξαηηθήο εμνπζίαο είλαη πξνθαλήο: γηα παξάδεηγκα, ζην άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο 2000/43/ΔΚ 

πξνηάζζεηαη ηεο ζέζπηζεο ηεο ππνρξέσζεο ηνπ Κξάηνπο λα εληζρχζεη ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν 

ε ππφκλεζε ηεο πξσηαξρίαο ησλ «εζληθώλ παξαδόζεσλ θαη πξαθηηθώλ», φπσο θαη ην άξζξν 

12 παξαπέκπεη ζην «εζληθό δίθαην θαη [ηελ εζληθή] πξαθηηθή» πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί ε 

«θαηαιιειόηεηα» ησλ ΜΚΟ πνπ ζα δηεμάγνπλ δηάινγν κε ηηο θξαηηθέο Αξρέο. Απφ ηελ άιιε 

φκσο πιεπξά, δηάρπην είλαη θαη ζηα ηξία άξζξα ηεο ίδηαο Οδεγίαο ην ζηνηρείν ηεο θνηλσληθήο 

ξχζκηζεο πνπ ηα Κξάηε κέιε ππνρξεψλνληαη λα πξαγκαηψζνπλ: ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηα θαηάιιεια κέηξα νθείινπλ λα «πξνσζνύλ» ηελ ίζε κεηαρείξηζε (κε 

ζπκπεξίιεςε «ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ πξαθηηθώλ ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν, ησλ ζπιινγηθώλ 

ζπκβάζεσλ, ησλ θσδίθσλ δενληνινγίαο, ηεο έξεπλαο ή ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηώλ θαη νξζώλ 

πξαθηηθώλ»). ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ε «πξνώζεζε» δίλεη πξφζθαηξα ηε ζέζε 

ηεο ζηελ «ελζάξξπλζε» (ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, λα ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο γηα ηε ζέζπηζε 

θαλφλσλ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ), αιιά αλαθηά ην ξφιν ηεο ζην πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ κε ηηο 

ΜΚΟ (άξζξν 12) θαη αλαδεηθλχεηαη, ζην άξζξν 13, ζε πεδίν δξάζεο μερσξηζηνχ δεκφζηνπ 

θνξέα δξάζεο, πνπ θαηά ηε δηεθπεξαίσζή ηεο νθείιεη λα πεξηβάιιεηαη κε έλα λέν, 

θαζνξηζηηθφ γηα ηε ξπζκηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα, ζηνηρείν: ηελ «αλεμαξηεζία» ηνπ.  

Δηδηθφηεξα, σο πξνο ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 γηα ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, 

ε ΔΔΓΑ δηαηππψλεη ηηο αθφινπζεο παξαηεξήζεηο: 

Παξάγξαθνο 1: Η ΔΔΓΑ επηδνθηκάδεη σο ζεηηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη ζπληνληζκέλεο θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα ηελ 

εηζαγσγή ζην άξζξν 13 μερσξηζηήο παξαγξάθνπ κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

θνηλσληθνχ δηαιφγνπ
84

.  

Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν 3304/2005, ε απνζηνιή ηεο 

ελίζρπζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ δηαιφγνπ κε αληηπξνζσπεπηηθέο νξγαλψζεηο θαη άιιεο 

Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (εθεμήο ΜΚΟ), ζε εζληθφ ή ηνπηθφ επίπεδν, γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο έρεη αλαηεζεί ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή 

Δπηηξνπή (εθεμήο ΟΚΔ). Σν άξζξν 13 ηνπ παξφληνο ρΝ έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ηηο 

δηαηάμεηο απηέο ζρεηηθά κε ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, νξίδνληαο ξεηά ζηελ πξψηε ηνπ 

παξάγξαθν φηη «[η]ν Κξάηνο ελζαξξύλεη ην δηάινγν κεηαμύ ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ, θαζώο 

θαη ην δηάινγν κε ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο, νη νπνίεο έρνπλ σο θαηαζηαηηθό ζθνπό ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ γηα ιόγνπο ιόγσ θπιήο, ρξώκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο 
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 ε φ,ηη αθνξά ζην ζεζκφ ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, βι. ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 
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ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 20επ.  
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θαηαγσγήο, γελεαινγηθώλ θαηαβνιώλ, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή 

ρξόληαο αζζέλεηαο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ, ηαπηόηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθώλ θύινπ, κε ζηόρν ηελ πξναγσγή ηεο αξρήο 

ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζην πιαίζην ησλ ζθνπώλ ηνπ παξόληνο λόκνπ». 

Η ΔΔΓΑ θαισζνξίδεη ηε δηεχξπλζε ηνπ θχθινπ ησλ εκπιεθφκελσλ νξγαλψζεσλ πέξαλ ησλ 

νξγαλψζεσλ-κειψλ ηεο ΟΚΔ σο ζεκαληηθφ ζεηηθφ βήκα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ. Παξάιιεια θαη κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο γηα ην 

ζεζκηθφ ηξηκεξή θνηλσληθφ δηάινγν
85

, δηαηππψλεη ζην ζεκείν απηφ θαη ηηο αθφινπζεο 

παξαηεξήζεηο: 

Σέινο, ζε φ,ηη αθνξά ζηε δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 13, παξ. 1, ηνπ παξφληνο 

ρΝ, ε ΔΔΓΑ ζεκεηψλεη φηη ζηε θξάζε «θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ γηα ιόγνπο ιόγσ 

θπιήο» εθ παξαδξνκήο αλαθέξνληαη νη ιέμεηο «γηα ιόγνπο» πνπ πξέπεη λα απαιεηθζνχλ. Η 

ίδηα δηφξζσζε ζπζηήλεηαη θαη ζηε δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 13, παξ. 2α, ηνπ 

παξφληνο ρΝ («α. Γηαζθαιίδεη ην δηάινγν κε αληηπξνζσπεπηηθέο νξγαλώζεηο θαη κε κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο, νη νπνίεο έρνπλ σο θαηαζηαηηθό ζθνπό ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ γηα ιόγνπο θπιήο […]»). 

Παξάγξαθνο 2: ε φ,ηη αθνξά ζηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηε 

γεληθή πνιηηηθή ηεο Υψξαο θαη εηδηθφηεξα γηα ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ΜΚΟ ζηελ ΟΚΔ, ζην πιαίζην ηεο θαηά ην άξζξν 82, παξ. 3, ηνπ 

πληάγκαηνο, απνζηνιήο ηεο, ε ΔΔΓΑ δηαπηζηψλεη φηη ε δηαηχπσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δηάηαμεο επηδέρεηαη βειηίσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, επηζεκαίλεηαη φηη ε ΟΚΔ δελ κπνξεί λα 

ελζαξξχλεη ηνλ δηάινγν ΜΔ ηηο νξγαλψζεηο κέιε ηεο, αιιά ΜΔΣΑΞΤ ησλ νξγαλψζεσλ πνπ 

κεηέρνπλ ζηε ζχλζεζή ηεο. Δπηπξφζζεηα, ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηεο, βαζηθή ηεο 

επηδίσμε πξέπεη λα είλαη θαη ε ελζάξξπλζε θαη δηαζθάιηζε ηνπ δηαιφγνπ ηεο Πνιηηείαο κε ηηο 

νξγαλψζεηο-κέιε ηεο, θαζψο κφλν έηζη ζα επηηεπρζεί ε άκβιπλζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ απφςεσλ θαη ε αλάδεημε, κέζσ ηεο παξάζεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

επηρεηξεκάησλ θαη πξνηάζεσλ, ηεο θνηλήο θνηλσληθήο ζπληζηακέλεο, εθφζνλ ππάξρεη ή είλαη 

δπλαηφλ λα δηακνξθσζεί. 

Η ΔΔΓΑ δξάηηεηαη κάιηζηα ηεο επθαηξίαο γηα λα παξαηεξήζεη φηη, παξφηη δπλάκεη ηνπ 

ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ε ΟΚΔ κεηαμχ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο νθείιεη λα ζπληάζζεη 

εηήζηα έθζεζε ζηελ νπνία ζα θαηαγξάθεη ηελ πξφνδν ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο (άξζξν 18, εδ. α΄, ηνπ Ν 

3304/2005), ε άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο θαίλεηαη λα ζηακαηάεη ζην έηνο 2011, νπφηαλ 
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 Βι. infra, ζει. 32 επ.  
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θαη πξνθχπηεη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΟΚΔ φηη εγθξίζεθε ε Δηήζηα Έθζεζε γηα ηα Έηε 2010-

2011
86

. Έθηνηε, δελ παξαηεξείηαη θακία ζρεηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ηνπιάρηζηνλ δελ 

πξνθχπηεη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο φηη πινπνηνχληαη νη λνκνζεηηθά αλαηεζεηκέλεο 

αξκνδηφηεηέο ηεο, θαη ηδίσο ε ζχληαμε εηήζηαο έθζεζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο.  

Σέινο, πξνο ην ζθνπφ ηεο ελζάξξπλζεο θαη πξναγσγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε θαη ηξίηεο παξαγξάθνπ ζην άξζξν 13 ζρεηηθά κε ηνλ 

θνηλσληθφ δηάινγν, θαηά ην πξφηππν ηνπ άξζξνπ 29, παξ. 3, ηνπ Ν 3896/2010
87

, νη δηαηάμεηο 

ηνπ νπνίνπ πξνβιέπνπλ ηελ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα ιακβάλεη ηδηαηηέξσο ππφςε ηελ 

αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαηά ηε ζχληαμε θαη εθαξκνγή θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

δηαηάμεσλ ή πξάμεσλ, θαζψο θαη θάζε κνξθήο πξνγξακκάησλ γηα ηελ εξγαζία, ηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, αλακέλεηαη φηη ζα 

ελζαξξπλζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν αιιαγέο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην (proactive legislation) 

θαη ηηο πνιηηηθέο ζηε Υψξα, ζεζπίδνληαο έλα πιέγκα δηαηάμεσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο.  

Άπθπο 14 (Άπθπο 13 Οδηγίαρ 2000/43/ΔΚ και Άπθπο 4 Οδηγίαρ 2014/54/ΔΔ) – Φοπέαρ 

πποώθηζηρ ηηρ απσήρ ηηρ ίζηρ μεηασείπιζηρ 

Παξάγξαθνο 1: Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε απνηειεζκαηηθφηεξεο πξνψζεζεο θαη 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιήο, ρξψκαηνο, εζληθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, 

αλαπεξίαο ή ρξφληαο αζζέλεηαο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, 

ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ, ε ΔΔΓΑ εθθξάδεη 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ηελ ελαπφζεζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη 

πξνψζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή πνπ θαηεμνρήλ ζπκπαξίζηαηαη ηνλ πνιίηε γηα ηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη εθπξνζσπεί απηφ πνπ εχζηνρα απνθαιείηαη «πνιηηηζκφο 

εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε», ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, φπσο άιισζηε έρεη θαη ε ίδηα 

επαλεηιεκκέλσο ζπζηήζεη
88

.  
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 ΟΚΔ, Δηήζηα Έθζεζε Έηνπο 2010-2011 γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο Ίζεο Μεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ 

(Άξζξν 18 ηνπ Ν 3304/2005).  
87

 Σν νπνίν νξίδεη φηη «[θ]αηά ηε ζύληαμε θαη εθαξκνγή θαλνληζηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ δηαηάμεσλ ή πξάμεσλ, 

θαζώο θαη θάζε κνξθήο πξνγξακκάησλ γηα ηελ εξγαζία, ηελ απαζρόιεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ηδηαηηέξσο ππόςε ε αξρή ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ».  
88

 ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην ζρέδην λόµνπ «Δθαξµνγή ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ 

όζνλ αθνξά ζηελ πξόζβαζε ζηελ απαζρόιεζε, ζηελ επαγγειµαηηθή εθπαίδεπζε θαη πξνώζεζε, ζηνπο όξνπο θαη 

ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο» (2006), ζει. 20, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο 

ίζεο µεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, 

αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ 

http://www.oke.gr/opinion/op_280.pdf
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ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε ΔΔΓΑ θαισζνξίδεη, επίζεο, σο ζεηηθή εμέιημε γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ην 

ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ παξαθνινχζεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο, εληαία γηα ην δεκφζην, ηνλ επξχηεξν δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα.  

Όπσο άιισζηε είρε ηνλίζεη θαη ζην παξειζφλ ε ΔΔΓΑ, ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ 

αξκνδηνηήησλ παξαθνινχζεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ πνπ νξίδνληαη σο θνξείο πξνψζεζεο ηεο αξρήο 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο έσο θαη ζήκεξα κε ην Ν 3304/2005 – φπσο ηνπ ΔΠΔ, ηεο Δπηηξνπήο 

Ίζεο Μεηαρείξηζεο, ηεο Τπεξεζίαο Ίζεο Μεηαρείξηζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηεο ΟΚΔ – απνδεηθλχεηαη φηη δελ έρεη 

ζπκβάιεη ηειηθά ζηελ παξαθνινχζεζε, ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ 

θαη ηελ νπζηαζηηθή πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Δμάιινπ, ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο ηα πξναλαθεξζέληα φξγαλα θαίλεηαη λα κελ αληαπνθξίλνληαη ζην ξφιν 

ηνπο σο θνξείο πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, θαζψο είηε δελ έρνπλ 

ιεηηνπξγήζεη (πρ ε Δπηηξνπή Ίζεο Μεηαρείξηζεο), είηε δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο παξαθνινχζεζεο ηνπ πεδίνπ (πρ φπσο ραξαθηεξηζηηθά παξαηεξείηαη ην ΔΠΔ 

δελ ζπληάζζεη εηδηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζην πεδίν εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο
89

).  

Παξφια απηά, ε ΔΔΓΑ επηζεκαίλεη φηη, γηα ιφγνπο λνκηθήο ζαθήλεηαο θαη 

επηζηεκνληθήο αθξίβεηαο, είλαη αλαγθαία ε ζπκπιήξσζε ηνπ ηίηινπ ηνπ άξζξνπ 14, ψζηε λα 

θαζίζηαηαη ζαθέο ήδε απφ ηνλ ηίηιν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ φηη ε αξκνδηφηεηα ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηελ πξνψζεζε αιιά θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, φπσο άιισζηε νξίδεηαη ξεηά ζην άξζξν 14, 

παξ. 1 ηνπ παξφληνο ρΝ. Απηή ε δηαηχπσζε έρεη κάιηζηα πηνζεηεζεί θαη απφ ην Ν 

3896/2010, ν νπνίνο ζην άξζξν 25 αλαθέξεηαη ξεηψο ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε σο Φνξέα 

                                                                                                                                                         
(2010), ζει. 26 επ., Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ Γεύηεξεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα 

ην Γηεζλέο ύκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα (ΓΑΠΓ) (2013), ζει. 17 θαη Παξαηεξήζεηο επί 

ηνπ ζρεδίνπ ηεο Δηθνζηήο θαη Δηθνζηήο πξώηεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο γηα ηελ Δμάιεηςε θάζε Μνξθήο Φπιεηηθώλ Γηαθξίζεσλ (ICERD) (2015), ζει. 7.  
89

 Όπσο ζπγθεθξηκέλα επηζεκαίλεηαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηεο ΟΚΔ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, βι. ΟΚΔ, Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο: Δηήζηεο Δθζέζεηο εηψλ 2005-2009. Βι. έηζη 

θαη Υξ. Αγγέιε, Ο. Δπηηξνπάθε, Ζ ζπκβνιή ηνπ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ ζηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο ακνηβώλ ιόγσ 

θύινπ. Μέξνο Α΄ Ζ ζπκβνιή ηνπ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ ζηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο ακνηβώλ ιόγσ θύινπ ζηελ 

Διιάδα, Ννέκβξηνο 2015, ζει. 34 επ. Η παξνχζα κειέηε αλαηέζεθε απφ ην ΙΝΔ ΓΔΔ ζην πιαίζην πινπνίεζεο 

ηνπ Τπνέξγνπ 4 Δλίζρπζε ηνπ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ κε ζηόρν ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ απαγνξεπκέλσλ από ην λόκν 

δηαθξίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ην νπνίν απνηειεί δηαθξηηή δξάζε ηνπ Έξγνπ Κνηλέο Γξάζεηο ησλ εζληθώλ 

θνηλσληθώλ εηαίξσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζύλεο θαη ηεο ελδπλάκσζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο ηνπο 

ζπκκεηνρήο ζηνλ θνηλσληθό δηάινγν.   
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παξαθνινχζεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. Γεδνκέλεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηφζν ηεο απνζηνιήο φζν 

θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ 

θνξέσλ παξαθνινχζεζεο, ησλ θνξέσλ πξνψζεζεο θαη ησλ θνξέσλ πνπ επηθνξηίδνληαη θαη 

κε ηηο δχν αξκνδηφηεηεο.  

Δηδηθφηεξα, γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηάζεψλ ηεο ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

ζεζκηθνχ ζπζηήκαηνο πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ε ΔΔΓΑ έιαβε ππφςε 

ηεο:  

o ηε ζεζκηθή δνκή πξνψζεζεο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ 

εγθαζίδξπζαλ ν Ν 3488/2006 γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ όζνλ αθνξά ζηελ πξόζβαζε ζηελ απαζρόιεζε, ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 

αλέιημε, ζηνπο όξνπο θαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο
90

 θαη ν Ν 

3769/2009 γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ όζνλ αθνξά ηελ 

πξόζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ηελ παξνρή απηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο
91

, 

o ηελ πξψηε Δηδηθή Έθζεζή ηνπ σο θνξέα πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

(2005), ζηελ νπνία ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε είρε επηζεκάλεη ηα πξνβιήκαηα επαξθνχο 

ελαξκφληζεο πνπ δεκηνπξγνχζε ε αλάζεζε κέξνπο ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο ζε θνξείο πνπ δελ 

πιεξνχζαλ ην θξηηήξην ηεο αλεμαξηεζίαο (ΔΠΔ, Δπηηξνπή Ίζεο Μεηαρείξηζεο Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ)
92

,  

o ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηεο ΟΚΔ, φπνπ δηαπηζηψλεηαη ε απνπζία ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ 

ζηε δηεξεχλεζε αηνκηθψλ ππνζέζεσλ θαη ε ελ γέλεη πιεκκειήο άζθεζε ησλ νηθείσλ 

αξκνδηνηήησλ, ηδίσο ζε δεηήκαηα πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο
93

,  

o ηηο δηαηάμεηο ησλ ζρεηηθψλ Οδεγηψλ (2000/43/ΔΚ θαη 2014/54/ΔΔ), απφ ηηο νπνίεο 

ζπλάγεηαη ζαθψο φηη νη αξκνδηφηεηεο απηέο πξέπεη λα αλαηίζεληαη ζε θνξέα κε αληηθείκελν 

ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ θαη κε ερέγγπα παξνρήο ζπλδξνκήο ζηα ζχκαηα 

δηαθξίζεσλ, δηελέξγεηαο εξεπλψλ θαη δεκνζίεπζεο αλεμάξηεησλ εθζέζεσλ,  

o ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ πνπ θηλήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ηεο Διιάδαο 

γηα πηζαλή παξαβίαζε ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ
94

,  

                                                 
90

 ΦΔΚ 191/Α΄/11.9.2006.  
91

 ΦΔΚ 105/Α΄/1.7.2009.  
92

 πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε Φνξέαο Πξνώζεζεο ηεο Αξρήο ηεο Ίζεο Μεηαρείξηζεο, Δηδηθή 

Δηήζηα Έθζεζε γηα ηελ Ίζε Μεηαρείξηζε 2005, ζει. 3.  
93

 ΟΚΔ, Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο: Δηήζηεο Δθζέζεηο εηψλ 2005-2009.  
94

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Απόθαζε αξηζ. 2005/2356, 18 επηεκβξίνπ 2008. Βι. επίζεο FRA, Annual Report 

2009, ζει. 19. 

http://www.synigoros.gr/resources/docs/201_synig_2005_32sel_gr_internet.pdf
http://www.oke.gr/oke_treat.html
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/480-FRA-AnnualReport09_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/480-FRA-AnnualReport09_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/480-FRA-AnnualReport09_en.pdf
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o ηηο Αξρέο ησλ Παξηζίσλ
95

, ηηο νπνίεο κάιηζηα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλεθηηκά
96

, 

δπλάκεη ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη ζπληαγκαηηθά ή λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλε αλεμαξηεζία, 

απηνλνκία έλαληη ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, επξεία λνκηκνπνίεζε, εθηελέο πεδίν 

αξκνδηνηήησλ, απνηειεζκαηηθή ηζρχο γηα ηελ δηεμαγσγή εξεπλψλ θαη επαξθείο πφξνη,  

o θαζψο επίζεο θαη ηηο επαλεηιεκκέλεο επηθξίζεηο, ζε βάξνο ηεο εζληθήο λνκνζεηηθήο 

επηινγήο γηα δηαζπνξά ησλ ζρεηηθψλ αξκνδηνηήησλ, απφ δηεζλή φξγαλα κε αληηθείκελν ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, φπσο ε Δπηηξνπή ηνπ ΟΗΔ γηα ηελ Δμάιεηςε ησλ Φπιεηηθψλ 

Γηαθξίζεσλ (CERD) ζηηο θαηαιεθηηθέο ηεο παξαηεξήζεηο κεηά ηελ 75
ε
 ζχλνδφ ηεο (2009)

97
 

θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ηνπ Ραηζηζκνχ θαη ηεο Μηζαιινδνμίαο (ECRI) ζε 

αιιεπάιιειεο εθζέζεηο ηεο γηα ηελ Διιάδα (2009, 2015)
98

. 

ηε βάζε ησλ αλσηέξσ επηζεκάλζεσλ, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί φηη ε αλάιεςε απφ ην 

πλήγνξν ηνπ Πνιίηε ηνπ ζπλφινπ ηεο εηδηθήο απηήο αξκνδηφηεηαο ηφζν γηα ην δεκφζην φζν 

θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζπληζηά πνιχ ζεηηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

απνηειεζκαηηθήο θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ. Τπελζπκίδεηαη, άιισζηε, φηη ν Ν 

3488/2006
99

 θαη ν Ν 3896/2010
100

 έρνπλ ήδε αλαζέζεη ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε ηελ 

αξκνδηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ησλ θχισλ ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθείεο 

Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο.  

Η ΔΔΓΑ επηζπκεί ζην ζεκείν απηφ λα εθθξάζεη ηνλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ ηεο, 

επηζεκαίλνληαο φηη ε ζέζε ηνπ Βνεζνχ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε γηα ζέκαηα Ιζφηεηαο ησλ 

θχισλ – ελφο ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθξίζεσλ 

ιφγσ θχινπ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη πξφζβαζεο 

ζηελ απαζρφιεζε, ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη αγαζά θαη ππεξεζίεο – δελ έρεη 

ζηειερσζεί απφ ην 2009.  

                                                 
95

 Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles), Adopted by General Assembly 

resolution 48/134 of 20 December 1993.  
96

 Πξόηαζε Οδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πξνζώπσλ 

αλεμαξηήησο ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ, 2.7.2008, 

COM(2008) 426, 2008/0140 (CNS), παξ. 28.  
97

   UN, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding Observations: Greece, 

CERD/C/GRC/CO/16-19, 14.9.2009, παξ. 18.  
98

 Βι. πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηά ηνπ Ραηζηζκνχ θαη ηεο Μηζαιινδνμίαο, Έθζεζε γηα 

ηελ Διιάδα (ηέηαξηνο θύθινο επηηήξεζεο), 2 Απξηιίνπ 2009, CRI(2009)31, παξ. 28 επ. θαη Έθζεζε γηα ηελ 

Διιάδα (πέκπηνο θύθινο επηηήξεζεο), 10 Γεθεκβξίνπ 2014, CRI(2015)1, παξ. 31 θαη 33.  
99

 Βι. πην πάλσ, ζει. 42.  
100

 Ν 3896/2010 γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ 

ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο − Δλαξκόληζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006 θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 

207/Α΄/8.12.2010).  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52008PC0426
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52008PC0426
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52008PC0426
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/GRC/CO/16-19&Lang=En
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-IV-2009-031-GRC.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-IV-2009-031-GRC.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-IV-2009-031-GRC.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-V-2015-001-GRC.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-V-2015-001-GRC.pdf
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-V-2015-001-GRC.pdf
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Τπφ ην θσο κάιηζηα ησλ αλσηέξσ παξαηεξήζεσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ, αθελφο, κε ην 

άξζξν 18, παξ. 2, ηνπ παξφληνο ρΝ, πνπ ηξνπνπνηεί ην άξζξν 1, παξ. 2 εδ. α΄, ηνπ Ν 

3094/2003
101

 αλαθνξηθά κε ηελ απνζηνιή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, αθεηέξνπ, κε ην 

άξζξν 25 ηνπ Ν 3896/2010 βάζεη ηνπ νπνίνπ νη αξκνδηφηεηεο παξαθνινχζεζεο θαη 

πξνψζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ 

θαη γπλαηθψλ έρνπλ αλαηεζεί ζην Βνεζφ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε γηα ζέκαηα Ιζφηεηαο ησλ 

Φχισλ, ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο γηα ιφγνπο ζπλνρήο ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ 

αλαηίζεληαη ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε σο θνξέα παξαθνινχζεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο λα αλαιεθζεί απφ ην Βνεζφ πλήγνξν ηνπ 

Πνιίηε γηα ζέκαηα Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ.   

Δπηπιένλ, ε ΔΔΓΑ παξαηεξεί κε απνγνήηεπζε φηη δελ έρεη ιεθζεί ππφςε ε ζχζηαζή 

ηεο γηα αλάζεζε αξκνδηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζην πεδίν ηεο 

πξφζβαζεο, δηάζεζεο θαη παξνρήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηελ Αλεμάξηεηε Αξρή ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή
102

.  

Η ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε πξνηείλεηαη γηα ιφγνπο ηφζν νπζηαζηηθνχο, φζν θαη 

λνκνζεηηθήο ζπλέρεηαο: 

o γηα ιόγνπο ζπζηεκαηηθνύο θαη νπζηαζηηθνύο, δεδνκέλνπ φηη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηελ 

εμέηαζε θαηαγγειηψλ, ηε δηελέξγεηα πξνζπάζεηαο ζπκθηιίσζεο, ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή 

πνξηζκάησλ θαη ζπζηάζεσλ ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο ζπκθηιησηηθήο δξάζεο, θαζψο θαη 

ηελ πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ σο 

θαηαλαισηέο-απνδέθηεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά γηα 

ζπλαιιαθηηθνχο ζθνπνχο έρεη, εθ ηνπ ηδξπηηθνχ ηνπ λφκνπ
103

 θαη θαηά ην επξσπατθφ 

Γίθαην
104

, ν πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή, σο Αλεμάξηεηε Αξρή θαη αλαγλσξηζκέλνο θνξέαο 

ελαιιαθηηθήο (εμσδηθαζηηθήο) επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ θαηαλαισηψλ θαη 

πξνκεζεπηψλ. Δμάιινπ, δεδνκέλνπ φηη ξεηψο παξέρεηαη απφ ηνλ ελσζηαθφ λνκνζέηε ε 

δπλαηφηεηα ζηα Κξάηε-κέιε λα νξίδνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θνξείο γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ηεο Οδεγίαο 2000/43/ΔΚ, δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα κελ 

                                                 
101

 Ν 3896/2010 γηα ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 10/Α΄/22.1.2003). 
102

 Βι. ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο 

αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή 

γελεηήζηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 29. 
103

 Ν 3297/2004 ζρεηηθά κε ην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή – Ρύζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο (ΦΔΚ 259/Α΄/23.12.2004).  
104

 Βι. ΚΤΑ 70330/2015 αλαθνξηθά κε ηηο Ρπζκίζεηο ζρεηηθά κε πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, ζε 

ζπκκόξθσζε κε ηελ Οδεγία 2013/11/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 

2013 γηα ηελ ελαιιαθηηθή επίιπζε θαηαλαισηηθώλ δηαθνξώλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 

2006/2004 θαη ηεο νδεγίαο 2009/22/ΔΚ (νδεγία ΔΔΚΓ) θαη ηελ ιήςε ζπκπιεξσκαηηθώλ εζληθώλ κέηξσλ 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ 524/2013 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Μαΐνπ 2013 

γηα ηελ ειεθηξνληθή επίιπζε θαηαλαισηηθώλ δηαθνξώλ (ΦΔΚ 1421/Β΄/9.7.2015).  

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
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πξνβιέπεηαη ε φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε θαη πιήξεο πξνζηαζίαο θαη επνπηεία ηεο 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. 

o γηα ιόγνπο λνκνζεηηθήο ζπλέρεηαο, δεδνκέλνπ φηη αλάινγνο επηκεξηζκφο αλάκεζα ζηηο 

δχν Αλεμάξηεηεο Αξρέο, κε βάζε ηηο θαηά πεξίπησζε αξκνδηφηεηέο ηνπο, θξίζεθε ζθφπηκν 

λα ζεζκνζεηεζεί κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν 3769/2009
105

, θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 12 ηεο 

Οδεγίαο 2004/113/ΔΚ, κε ην νπνίν αλαηέζεθε ε αξκνδηφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη 

πξνψζεζεο ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, αθελφο, ζην 

πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή γηα ηελ πξφζβαζε ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, αθεηέξνπ, ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε γηα ηελ πξφζβαζε ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

Παξάγξαθνο 2: Η ΔΔΓΑ εθθξάδεη επίζεο ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, κε πςειήο εμεηδίθεπζεο δηνηθεηηθφ θαη 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, φπσο άιισζηε ην είρε πξνηείλεη ήδε απφ ην 2010
106

, ζεσξψληαο φηη 

ε θεληξηθή ζεκαζία θαη ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζην πλήγνξν ηνπ 

Πνιίηε σο θνξέα πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πξνυπνζέηεη ηελ εμαζθάιηζε 

ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ κέζσλ θαη πφξσλ γηα ηελ 

απξφζθνπηε άζθεζε ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 

Με ηελ επθαηξία απηή, ε αλαγλψξηζε απφ ην λνκνζέηε ηεο αλάγθεο επαξθνχο 

ζηειέρσζεο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηνπ επηθξνηείηαη απφ 

ηελ ΔΔΓΑ σο έλδεημε έκπξαθηεο κέξηκλαο, ε νπνία είλαη εμίζνπ αλαγθαία θαη απαξαίηεηε 

θαη γηα ηελ ίδηα ηελ ΔΔΓΑ ζην πιαίζην ηεο έθηαζεο ηεο απνζηνιήο ηεο
107

.  

                                                 
105

 Βι. πην πάλσ, ζει. 42.  
106

 Βι. έηζη ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο 

αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή 

γελεηήζηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 32. 
107

 χκθσλα άιισζηε θαη κε ηηο πζηάζεηο δηεζλψλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ. Βι. έηζη OHCHR, End of Mission Statement of the Independent Expert on the effects of foreign 

debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, 

particularly economic, social and cultural rights, Human rights pose limits to adjustment - Debt relief for 

inclusive growth in Greece, Juan Pablo Bohoslavsky, Athens, 8 December 2015, φπνπ ηνλίδεηαη απφ ηνλ 

Αλεμάξηεηε Δκπεηξνγλψκνλα ηνπ ΟΗΔ φηη «µέζσ ησλ ζπζηάζεώλ ηεο ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα ηα ∆ηθαηώµαηα ην 

Αλζξώπνπ έρεη δηαδξακαηίζεη ζεµαληηθό ξόιν ζηε ζηήξημε ησλ νηθνλνµηθώλ θαη θνηλσληθώλ δηθαησµάησλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνµηθήο θξίζεο. πλεπώο είλαη ζεµαληηθό λα δηαηεζνύλ πεξηζζόηεξνη πόξνη, θαη πξνζσπηθό 

ζηε Γξαµµαηεία ηεο Δπηηξνπήο»; HRC, Report of the Independent Expert on the effects of foreign debt and other 

related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly 

economic, social and cultural rights on his mission to Greece, Juan Pablo Bohoslavsky, 31
st
 session, 

A/HRC/31/60/Add.2, 21 April 2016, παξ. 54; Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 

Concluding observations on the twentieth to twenty-second periodic reports of Greece, CERD/C/GRC/CO/20-

22, 26 August 2016, παξ. 6-7, φπνπ επηζεκαίλνληαη νη αλεζπρίεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε κείσζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ Θεζκψλ πνπ εξγάδνληαη κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, φπσο ε ΔΔΓΑ θαη 

ζπζηήλεηαη ζην Κξάηνο Μέινο λα εγγπεζεί φηη νη πεξηθνπέο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ Θεζκψλ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ δελ ζα νδεγήζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δξάζεο ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/protaseis_epi_nomoth_keimenwn/n_3304.pdf
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16852&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16852&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16852&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16852&LangID=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/31/60/Add.2
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/31/60/Add.2
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/31/60/Add.2
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/GRC/CERD_C_GRC_CO_20-22_24986_E.pdf
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Άπθπο 15 – Υπηπεζίερ για ηην εποπηεία και πποώθηζη ηηρ απσήρ ηηρ ίζηρ μεηασείπιζηρ 

ηελ πξνζπάζεηα δηάξζξσζεο ελφο πιήξνπο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο λα δηαζθαιίδεη ηνλ ζεζκηθφ ηξηκεξή 

θνηλσληθφ δηάινγν γηα ηα δεηήκαηα απηά κέζσ ηεο ζηαζεξήο ιεηηνπξγίαο ζεζκνζεηεκέλσλ 

νξγάλσλ ηξηκεξνχο εθπξνζψπεζεο
108

, φπσο άιισζηε πξνθχπηεη θαη απφ ηα άξζξα 13 θαη 16 

ηνπ παξφληνο ρΝ ζρεηηθά κε ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν
109

 θαη ηε ζπλεξγαζία θνξέσλ
110

 

αληίζηνηρα, ε ΔΔΓΑ πξνηείλεη ηε ζπκπεξίιεςε ζηνπο θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο γηα ηελ 

επνπηεία θαη πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ 

Δξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξφηππν ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν 3896/2010
111

, ε ΔΔΓΑ 

ζπζηήλεη ηελ επέθηαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Δηδηθνχ Σκήκαηνο Ιζφηεηαο ησλ Φχισλ πνπ 

ιεηηνπξγεί ζην Αλψηαην πκβνχιην Δξγαζίαο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ζε φια ηα είδε δηαθξίζεσλ. Η ελίζρπζε απηή ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δξγαζίαο ζα ηνπ επηηξέπεη, πέξαλ ησλ ινηπψλ 

γλσκνδνηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπ θαη ηεο αξκνδηφηεηαο παξαθνινχζεζεο θαη γλσκνδφηεζεο 

γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αξρήο ηεο έκθπιεο ηζφηεηαο θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ
112

, λα επηιακβάλεηαη επίζεο ζεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη λα γλσκνδνηεί 

επί δεηεκάησλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζην 

πεδίν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο.  

Άπθπο 16 - Σςνεπγαζία θοπέυν 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ παξνχζα πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία πνπ 

επηθξαηεί ζηε Υψξα, ε ΔΔΓΑ επηζεκαίλεη κε έκθαζε φηη ηφζν ην θχξνο ηνπ θνηλσληθνχ 

δηαιφγνπ, φζν θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, πνπ έρεη πιεγεί ζνβαξά κε 

ηηο δξακαηηθέο αιιαγέο πνπ ππέζηε ην πεξηβάιινλ ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζηελ Διιάδα, 

                                                                                                                                                         
παξαθνινχζεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηδίσο ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ. 
108

 ην έιιεηκκα ηξηκεξνχο θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζην πεδίν ησλ απαγνξεπκέλσλ δηαθξίζεσλ ζηελ εξγαζία θαη 

ζηηο πξνηάζεηο γηα απνθαηάζηαζή ηνπ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζην Κείκελν Πνιηηηθήο πνπ έρεη εθδνζεί κε 

ζπκθσλία ησλ εζληθψλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ (ΓΔΔ, ΔΒ, ΓΔΒΔΔ, ΔΔΔ, ΔΣΔ) ην 2015, κε ηίηιν «Δλίζρπζε 

ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ απαγνξεπκέλσλ απφ ην λφκν 

δηαθξίζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο». Βι. ζρεηηθά ΓΔΔ, ΔΒ, ΓΔΒΔΔ, ΔΔΔ, ΔΣΔ, Κνηλό Γειηίν Σύπνπ: Ο 

θόζκνο ηεο εξγαζίαο καδί γηα ηελ ηζόηεηα, 2 Μαξηίνπ 2015, θαζψο επίζεο θαη ΓΔΒΔΔ, Κνηλή δήισζε εζληθώλ 

θνηλσληθώλ εηαίξσλ ΓΔΔ, ΔΒ, ΓΔΒΔΔ, ΔΔΔ, ΔΣΔ κεηά από ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Γηεζλνύο Γξαθείνπ Δξγαζίαο, 26.11.2015.   
109

 Βι. ζρεηηθά supra, ζει. 36 επ.  
110

 Βι. ζρεηηθά infra, ζει. 46 επ.  
111

 Πνπ ηηηινθνξείηαη Σκήκα Ηζόηεηαο ησλ Φύισλ ηνπ Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δξγαζίαο.  
112

 Άξζξν 25, παξ. 14, ηνπ ΠΓ 368/1989 ζρεηηθά κε ηνλ Οξγαληζκό Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο (ΦΔΚ 

163/Α΄/16.6.1989).  

http://inegsee.gr/wp-content/uploads/2015/03/1554_2-3-2015-koinoDT.pdf
http://inegsee.gr/wp-content/uploads/2015/03/1554_2-3-2015-koinoDT.pdf
http://inegsee.gr/wp-content/uploads/2015/03/1554_2-3-2015-koinoDT.pdf
http://www.gsevee.gr/deltiatupou/595-2015-11-26-16-36-50
http://www.gsevee.gr/deltiatupou/595-2015-11-26-16-36-50
http://www.gsevee.gr/deltiatupou/595-2015-11-26-16-36-50
http://www.gsevee.gr/deltiatupou/595-2015-11-26-16-36-50
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πξέπεη λα πξνηεξαηνπνηεζνχλ απφ ην λνκνζέηε. Αλαγλσξίδνληαο, ζπλεπψο, φηη ν θνηλσληθφο 

δηάινγνο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε δηαηχπσζε δεκηνπξγηθψλ θαη θαηλνηφκσλ απαληήζεσλ θαη 

λα πξνσζήζεη κηα πεξηζζφηεξν ηζφξξνπε θαη ρσξίο δηαθξίζεηο αλάθακςε, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί 

αλαγθαία ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηξηκεξνχο θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ζπζηήλεη, πξνο 

ην ζθνπφ απηφ, ηε ξεηή ζπκπεξίιεςε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

δηάινγν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ησλ πέληε εζληθψλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ πνπ εθπξνζσπνχλ, αθελφο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη, εηδηθφηεξα, ηε 

Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδαο (εθεμήο ΓΔΔ) θαη, αθεηέξνπ, ηνπο εξγνδφηεο θαη, 

πην ζπγθεθξηκέλα, ην χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (εθεμήο ΔΒ), ηε Γεληθή 

πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ, Βηνηερλψλ θαη Δκπφξσλ Διιάδαο (εθεμήο ΓΔΒΔΔ), ηελ 

Διιεληθή πλνκνζπνλδία Δκπνξίνπ θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (εθεμήο ΔΔΔ) θαη ην 

χλδεζκν Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (εθεμήο ΔΣΔ). Γεδνκέλεο, κάιηζηα, ηεο 

ζπκπεξίιεςεο απφ ην λνκνζέηε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηηο δηαηάμεηο πεξί Κνηλσληθνχ 

δηαιφγνπ (άξζξν 13 ηνπ παξφληνο ρΝ), θξίλεηαη πην δφθηκε ε αλσηέξσ πξνηαζείζα απφ ηελ 

ΔΔΓΑ πξνζζήθε ησλ εξγνδνηηθψλ θνξέσλ ζην άξζξν 16 ηνπ παξφληνο ρΝ πνπ αλαθέξεηαη 

ζηε πλεξγαζία θνξέσλ.  

Άπθπο 18 

Παξάγξαθνο 2: ε φ,ηη αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 2 εδ. α΄, ηνπ Ν 

3094/2003 αλαθνξηθά κε ηελ απνζηνιή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, πξνηείλεηαη, γηα ιφγνπο 

ζπλνρήο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαηίζεληαη ζην πλήγνξν 

ηνπ Πνιίηε σο θνξέα παξαθνινχζεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο λα αλαιεθζνχλ απφ ην Βνεζφ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε γηα ζέκαηα Ιζφηεηαο
113

. 

Σελ πξνζέγγηζε απηή έρεη, άιισζηε, πηνζεηήζεη ν λνκνζέηεο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 

25 ηνπ Ν 3896/2010, αλαζέηνληαο ηηο αξκνδηφηεηεο παξαθνινχζεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ 

ζην Βνεζφ πλήγνξν ηνπ Πνιίηε γηα ζέκαηα Ιζφηεηαο ησλ θχισλ. 

Παξάγξαθνο 3: ε ζπλέρεηα ησλ ζπζηάζεσλ ηεο ΔΔΓΑ αλαθνξηθά κε ηελ αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζην πεδίν ηεο πξφζβαζεο, 

δηάζεζεο θαη παξνρήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή, πξνηείλεηαη ε 

αθφινπζε αλαδηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 18, παξ. 3, ηνπ παξφληνο ρΝ: «Όπνπ ζηα 

άξζξα 1 έσο θαη 4 ηνπ λ. 3094/2003 αλαθέξνληαη νη όξνη ‘δεκόζηεο ππεξεζίεο’ ή ‘ππάιιεινο’ 

πξνζηίζεηαη ‘θαη ηδηώηεο / ηδηώηεο’ γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη πξνώζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιήο, ρξώκαηνο, εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, 

                                                 
113

 Βι. supra, ζει. 44.  
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γελεαινγηθώλ θαηαβνιώλ, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξόληαο 

αζζέλεηαο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ, 

ηαπηόηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθώλ θύινπ, εμαηξνύκελεο ηεο πξνώζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηε 

δηάζεζε θαη ηελ παξνρή αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ δηαηίζεληαη ζην θνηλό, βάζεη ησλ Οδεγηώλ 

2000/43/ΔΚ, 2000/78/ΔΚ θαη 2014/54/ΔΔ, όπσο ελζσκαηώζεθαλ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε». 

Άπθπο 19 

Παξάγξαθνο 1: ε φ,ηη αθνξά ζηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 19, παξ. 1, ηνπ παξφληνο ρΝ 

θαη, εηδηθφηεξα, ηελ ππαγσγή θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ ηξαπεδψλ, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ σο θνξέα παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο βάζεη ησλ Οδεγηψλ 2000/43/ΔΚ, 2000/78/ΔΚ θαη 2014/54/ΔΔ, θαζψο 

επίζεο θαη σο θνξέα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, βάζεη ηεο Οδεγίαο 2002/73/ΔΚ θαη σο θνξέα γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε θαη πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, βάζεη ηεο νδεγίαο 2006/54/ΔΚ, ε ΔΔΓΑ παξαηεξεί 

φηη εγείξνληαη δεηήκαηα επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ ησλ δχν Αλεμάξηεησλ Αξρψλ: ηνπ 

πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε θαη ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή. Δάλ ηα δεηήκαηα απηά, πνπ 

αθνξνχλ ηδίσο ζε δηαθνξέο ησλ θαηαλαισηψλ κε ηξάπεδεο θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, νη 

νπνίεο παγίσο εκπίπηνπλ ζηελ απνζηνιή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Καηαλαισηή, δελ 

αληηκεησπηζηνχλ απφ ην λνκνζέηε, ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζχγρπζε.  

Παξάγξαθνο 2: Αλαθνξηθά κε ηελ εμαίξεζε απφ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θαη, εηδηθφηεξα, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 2, ηνπ Ν 3094/2003 ζρεηηθά 

κε ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε θαη άιιεο δηαηάμεηο, θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξνηεηλφκελε 

ηξνπνπνίεζε αθνξά κφλν ζην ηειεπηαίν εδάθην θαη φρη ζε νιφθιεξε ηελ παξάγξαθν, ε 

ΔΔΓΑ παξαηεξεί φηη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο δπλάκεη ησλ ζρεηηθψλ Οδεγηψλ νθείινπλ λα κεξηκλνχλ νη ίδηνη νη 

ελδηαθεξφκελνη θνξείο, νη νπνίνη κέρξη ζηηγκήο δελ ειέγρνληαη απφ ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε 

(«ηα ζξεζθεπηηθά λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ε Δζληθή Τπεξεζία Πιεξνθνξηώλ, ην 

Ννκηθό πκβνύιην ηνπ Κξάηνπο θαη νη αλεμάξηεηεο αξρέο σο πξνο ηελ θύξηα ιεηηνπξγία ηνπο»). 

ηελ ίδηα θαηεγνξία εκπίπηεη θαη ην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (εθεμήο 

ΑΔΠ), αλεμάξηεηε Αξρή επηθνξηηζκέλε κε ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

πνπ δηέπνπλ ην ζχλνιν ησλ πξνζιήςεσλ ζην δεκφζην ηνκέα, ην νπνίν κε ην παιαηφ 

θαζεζηψο ηεινχζε ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δπηηξνπήο Ίζεο Μεηαρείξηζεο.  
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Παξάγξαθνο 3: Αλαθνξηθά κε ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε, φηαλ 

ελεξγεί σο θνξέαο πξνψζεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο, λα επηιακβάλεηαη ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ ή 

δηθαζηηθψλ Αξρψλ κέρξη ηελ πξψηε ζπδήηεζε ζην αθξναηήξην ή κέρξηο φηνπ ε αξκφδηα 

δηθαζηηθή Αξρή απνθαλζεί ζρεηηθά κε αίηεζε παξνρήο πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ αλαγθάδεηαη ην ζχκα δηάθξηζεο, ελφςεη αζθπθηηθψλ πξνζεζκηψλ, λα 

επηιέμεη κεηαμχ δηθαζηηθήο θαη εμσδηθαζηηθήο πξνζηαζίαο, ε ΔΔΓΑ έρεη θαη ζην παξειζφλ 

ηνλίζεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ελ ιφγσ ξχζκηζεο
114

, φρη κφλν ιφγσ ηεο επέθηαζεο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, αιιά θαη γηαηί ην ελ ιφγσ 

λνκνζεηηθφ άλνηγκα κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηηο πξνζθπγέο ζπκάησλ δηαθξίζεσλ, πξνάγνληαο 

έηζη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ. 

Άπθπο 20 

Παξάγξαθνο 2: Θεηηθά απνηηκάηαη απφ ηελ ΔΔΓΑ, σο κέηξν πνπ ζα ζπκβάιεη 

ζεκαληηθά ζηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ε πξφβιεςε ηεο 

δπλαηφηεηαο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε λα δεηά έγγξαθα ή ζηνηρεία απφ ηδηψηε πνπ 

θαηνλνκάδεηαη ζε αλαθνξά ζρεηηθή µε επίθιεζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, θαζψο θαη 

ε ππνρξέσζε δεκφζησλ θνξέσλ, αξκφδησλ γηα ηε δηεξεχλεζε αληίζηνηρσλ θαηαγγειηψλ, λα 

ππνβάινπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζηελ Αξρή ε νπνία ζα επηθπιάζζεηαη ηφζν γηα ηε 

δηεμαγσγή ηδίαο έξεπλαο φζν θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ πνξίζκαηφο ηεο.  

Παξάγξαθνο 3: πζηήλεηαη ε δηφξζσζε ηεο αξίζκεζεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 

20, ε νπνία εθ παξαδξνκήο αλαθέξεηαη σο παξάγξαθνο δεχηεξε αληί γηα ηξίηε 

(αληηθαηάζηαζε ηνπ 2 απφ ην 3).  

Άπθπο 21 – Σύζηαζη Δθνικού Μησανιζμού Δποπηείαρ ηυν Αποθάζευν ηος ΔΓΓΑ 

 Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ζέζπηζε ζηελ Διιάδα ελφο εζληθνχ κεραληζκνχ επνπηείαο 

ηεο λνκνινγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ (εθεμήο 

ΔΓΓΑ) θαη ζπκκφξθσζεο ηεο Υψξαο καο κε απηέο (εθεμήο Δζληθφο Μεραληζκφο). Η έγθαηξε 

πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο αιιά θαη ηεο δηνηθεηηθήο πξαθηηθήο θαη ε δηαξθήο 

ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζρεηηθά κε ηε λνκνινγία ηνπ 

ΔΓΓΑ, ζπληζηά πάγηα θαη ζηαζεξά επαλαιακβαλφκελε ζχζηαζε ηφζν εζληθψλ, φπσο είλαη ε 

ΔΔΓΑ, φζν θαη επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ. Η πηνζέηεζε ζπλεπψο απηήο ηεο θαιήο πξαθηηθήο είλαη έλα 

                                                 
114

 Βι. έηζη ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο 

αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή 

γελεηήζηνπ Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 30.  
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εμαηξεηηθά ζεηηθφ βήκα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο λνκνζεζίαο θαη ηεο δηνηθεηηθήο 

πξαθηηθήο, θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ εκβάζπλζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ζηε Υψξα 

καο θαη σο ηέηνηα δελ έρεη παξά λα ηελ θαισζνξίζεη ε ΔΔΓΑ θαη λα ελζαξξχλεη ηελ 

πινπνίεζή ηεο.  

Η ΔΔΓΑ σο θνξέαο πξνψζεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, έρεη σο απνζηνιή ηεο 

ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ, ηε 

δεκφζηα ελεκέξσζε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο (άξζξν 1, παξ. 5α), ηνπ Ν 

2667/1998). Οξγαλψλεη, δε, Κέληξν Σεθκεξίσζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ (άξζξν 

1, παξ. 6ζ), ηνπ Ν 2667/1998). Μάιηζηα, σο εζληθφο ζεζκφο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Αλζξψπνπ κεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε, εηδηθά, θαη ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΔΓΓΑ
115

. ην πιαίζην 

απηφ θαη αλαγλσξίδνληαο φηη ε δηάδνζε ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΔΓΓΑ απνηειεί κία ζχγρξνλε 

πξφθιεζε ζην ρψξν ηεο πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, ε ΔΔΓΑ έρεη 

αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία λα δηαζέηεη ηα ζεκαηηθά ελεκεξσηηθά δειηία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ 

ηξαζβνχξγνπ κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα
116

, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνψζεζή ηεο 

λνκνινγίαο ηνπ ζηε Υψξα καο
117

. 

Άπθπο 23 – Απμοδιόηηηερ 

Παξάγξαθνο 2: ε φ,ηη αθνξά ζην άξζξν 23, παξ. 2, ηνπ παξφληνο ρΝ θαη ηηο 

εηδηθφηεξεο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δζληθνχ Μεραληζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε επξχηεξε 

απνζηνιή ηνπ θαη ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπ έρεη αλαζέζεη ν λνκνζέηεο ζε 

κεγάιν βαζκφ αλαπαξάγνπλ ηηο βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΔΓΑ, ε ΔΔΓΑ, σο ην θαηεμνρήλ 

αλεμάξηεην ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ, ζεσξεί αλαγθαία ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο, έηζη ψζηε 

κεηά ηε γ΄ ππνπεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 23 λα πξνζηεζεί θαη δ΄ 

ππνπεξίπησζε, δπλάκεη ηεο νπνίαο ν Δζληθφο Μεραληζκφο: «Δλεκεξώλεη γηα ηα ζέκαηα απηά 

κέζσ ησλ εθπξνζώπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο ηελ Οινκέιεηα ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα 

ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ (ΔΔΓΑ) ζε θάζε ζπλεδξίαζή ηεο».  

Άπθπο 24 – Λειηοςπγία  

Παξάγξαθνο 1: Λακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ Μεραληζκνχ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη, πην 

ζπγθεθξηκέλα, γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απνθάζεηο ηνπ ΔΓΓΑ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εθηέιεζήο ηνπο, ε ΔΔΓΑ ζεκεηψλεη ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ ελίζρπζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο 
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 Βι. θαη High-level Conference on the “Implementation of the European Convention on Human Rights, our 

shared responsibility”, Brussels Declaration, 27.4.2015.  
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 Βι. ΔΓΓΑ, Θεκαηηθά δειηία λνκνινγίαο.  
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 CEDH, Les fiches thématiques seront désormais traduites en grec, CEDH 233 (2016), 29.6.2016.  
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ζηειέρσζήο ηνπ ψζηε ε θαηλνηφκα απηή θαη νπζηαζηηθή πξσηνβνπιία λα πινπνηεζεί 

απνηειεζκαηηθά.  

Άπθπο 25 - Σςνεπγαζία με θοπείρ και κοινυνικόρ διάλογορ 

 Η ΔΔΓΑ ζεσξεί ζεηηθφ ην κέηξν ηεο ζπλεξγαζίαο, ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ Μεραληζκνχ, κε ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο ΜΚΟ 

θαη άιισλ θνξέσλ ζε δηαβνχιεπζε πξνθεηκέλνπ γηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο πξνζηαζίαο 

θαη πξνψζεζεο γεληθφηεξα ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ.  

ε θάζε πεξίπησζε, ε ΔΔΓΑ δηαπηζηψλεη φηη ην παξφλ ρΝ, ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

(άξζξν 21 έσο 25), δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζην ελδερφκελν πηζαλήο ζπλεξγαζίαο κε έλα 

άιιν ζεζκηθφ φξγαλν πνπ έρεη ζπζηαζεί ήδε απφ ην 2013 γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνλ ίδην ζθνπφ 

κε ηνλ Δζληθφ Μεραληζκφ, ηελ Δηδηθή Μφληκε Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο ησλ απνθάζεσλ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηεο Βνπιήο. ην πιαίζην ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο παξαθνινχζεζεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΔΓΓΑ, ν λνκνζέηεο ζα 

κπνξνχζε λα δηεξεπλήζεη ην ελδερφκελν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν θνξέσλ.  

Άπθπο 27  

Παξάγξαθνο 2: Αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ζε φια ηα πξφζσπα ίζεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξεο ζπληνληζκέλεο πξνζηαζίαο έλαληη θάζε δηάθξηζεο θαη ιακβαλνκέλνπ 

ππφςε ηνπ ζθνπνχ ηνπ παξφληνο ρΝ, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο ζε φια ηα πεδία θαη ηνπο ηνκείο, ε ΔΔΓΑ εθθξάδεη ηελ απνξία ηεο γηα ηε 

ξεηή θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν 3304/2005 πνπ ζεζπίδεη ηελ πνηληθή δίσμε θάζε 

παξαβάηε ηεο αξρήο ηεο απαγφξεπζεο ησλ δηαθξίζεσλ, νξίδνληαο πνηληθέο θπξψζεηο (πνηλή 

θπιάθηζεο έμη κελψλ έσο ηξηψλ εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή ρηιίσλ έσο πέληε ρηιηάδσλ επξψ). 

Τπφ ην θσο ησλ αλσηέξσ επηζεκάλζεσλ θαη κε γλψκνλα ην πλεχκα θαη ην γξάκκα ησλ πξνο 

ελζσκάησζε Οδεγηψλ, νη νπνίεο νξίδνπλ ζην Πξννίκηφ ηνπο φηη ηα Κξάηε κέιε νθείινπλ λα 

πξνβιέςνπλ νπζηαζηηθέο, αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο θπξψζεηο γηα ηελ πεξίπησζε 

παξάβαζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο Οδεγίεο
118

, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί 

αλαγθαία ηελ επαλαθνξά (σο άξζξν 11 ζην παξφλ ρΝ, πξηλ ην πξνηεηλφκελν άξζξν 11 – 

πνπ ζα γίλεη άξζξν 12 θνθ – ην νπνίν πξνβιέπεη ηηο ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο) θαη 

αλαδηαηχπσζε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν 3304/2005, ψζηε λα δηαςεπζηεί θαη εκπξάθησο θάζε 

πξφζεζε απνπνηληθνπνίεζεο ησλ δηαθξίζεσλ
119

.  
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Γηθαησκάησλ ζε αληηδξάζεηο θαηά ηεο εμάιεηςεο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν 3304/2005, φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ 

κε ηελ αλάξηεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ ρΝ ζην Γηθηπαθφ Σφπν Γηαβνπιεχζεσλ.  
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Β. Δπί κε ξπζκηδόκελωλ από ην παξόλ ρΝ ζεκάηωλ 

Νομική ζςνδπομή ζε πεπιπηώζειρ διακπίζευν 

Η ΔΔΓΑ εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε 

ηελ απνζηνιή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε σο θνξέα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη πξνψζεζε 

ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ εηζαγσγή 

ξεηήο πξφβιεςεο γηα ηελ παξνρή απφ ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε αλεμάξηεηεο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο ζπλδξνκήο ζηα ζχκαηα δηαθξίζεσλ, φηαλ θαηαγγέιινπλ ζην θνξέα 

κεηαρείξηζε πνπ ελέρεη δηάθξηζε (βι. άξζξν 19, παξ. 5α), ηνπ παξφληνο ρΝ).  

Παξφια απηά, ζεσξεί πνιχ ζεκαληηθή ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 7, παξ. 4, ηνπ Ν 

3226/2004 γηα ηελ Παξνρή Ννκηθήο Βνήζεηαο ζε πνιίηεο ρακεινύ εηζνδήκαηνο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο
120

, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ ηα έλδηθα κέζα θαη βνεζήκαηα, γηα λα 

είλαη παξαδεθηά, πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζην λφκν θαη λα κελ είλαη πξνθαλψο αβάζηκα ζηελ 

νπζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΔΔΓΑ είρε εθθξάζεη ήδε απφ ην 2003 ηελ πξφηαζε λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην Ν 3226/2004 ηφζν ηα αδηθήκαηα ηνπ Ν 927/1979 Πεξί θνιαζκνύ 

πξάμεσλ ή ελεξγεηώλ απνζθνπνπζώλ εηο θπιεηηθάο δηαθξίζεηο
121

, φζν θαη νη παξαβηάζεηο ηνπ 

Ν 3304/2005. Η πξφηαζε απηή ηεο ΔΔΓΑ εηζαθνχζηεθε απφ ην λνκνζέηε αιιά ελ κέξεη, 

θαζψο ν Ν 3226/2004 δελ έιαβε ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΓΑ λα κελ εμαξηάηαη ε παξνρή 

λνκηθήο βνήζεηαο γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ Ν 927/1979 θαη ηνπ Ν 3304/2005 απφ ηελ 

λνκνζεηηθά πξνβιεπφκελε πξνυπφζεζε πεξί λνκηθήο ζπλδξνκήο, δειαδή ηε ζπλάξηεζε ηνπ 

παξαδεθηνχ ησλ έλδηθσλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ απφ ην «λφκσ θαη νπζία βάζηκφ» ηνπο. 

Αληίζεηα κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΓΑ, ην άξζξν 7, παξ. 4, ηνπ Ν 3226/2004 νξίδεη σο 

πξνυπφζεζε γηα ηελ παξνρή λνκηθήο βνήζεηαο ζε πεξηπηψζεηο άζθεζεο θαη ππνζηήξημεο 

έλδηθσλ κέζσλ θαη βνεζεκάησλ απηά ηα ηειεπηαία λα είλαη παξαδεθηά θαη λα κελ είλαη 

πξνθαλψο αβάζηκα. Σν ζθεπηηθφ ηεο πξφηαζεο απηήο ηεο ΔΔΓΑ ζπλίζηαηαη, αθελφο, ζην φηη 

ηα ζχκαηα ησλ δηαθξίζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο Οδεγίεο απνηεινχλ ηδηαίηεξα 

επάισηεο νκάδεο, αθεηέξνπ, ζην φηη δελ ππάξρεη ζρεηηθή λνκνινγία ησλ ειιεληθψλ 

δηθαζηεξίσλ. Δμάιινπ, παξφκνην επλντθφ κέηξν πξνβιέπνπλ θαη νη δχν Οδεγίεο φηαλ 

ζεζπίδνπλ ηε κεηαθνξά ηνπ βάξνπο απφδεημεο ππέξ ησλ ζπκάησλ δηαθξίζεσλ
122

.  

                                                 
120

 ΦΔΚ 24/Α΄/4.2.2004.  
121

 ΦΔΚ 139/Α΄/28.6.1979.  
122

 ΔΔΓΑ, Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ρΝ «Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζληθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ» (2003), 

ζει. 22, Παξαηεξήζεηο ζρεηηθά µε ην N. 3304/2005 «Δθαξµνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο µεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο 

θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθώλ ή άιισλ Πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

Πξνζαλαηνιηζκνύ» θαη Πξνηάζεηο ζρεηηθά µε ηελ αλάγθε ηξνπνπνίεζήο ηνπ (2010), ζει. 19-20, Παξαηεξήζεηο επί 

ηνπ ζρεδίνπ Γεύηεξεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ην Γηεζλέο ύκθσλν γηα ηα Αηνκηθά 

θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα (ΓΑΠΓ) (2013), ζει. 18 θαη Παξαηεξήζεηο επί ηνπ ζρεδίνπ ηεο Δηθνζηήο θαη Δηθνζηήο 
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Η ΔΔΓΑ επαλέξρεηαη ζηε ζχζηαζή ηεο απηή, εμεηδηθεχνληάο ηελ θαη επηζεκαίλνληαο 

φηη ζα πξέπεη ζην παξφλ ρΝ λα πξνζηεζεί δηάηαμε (ελδερνκέλσο κία ηέηαξηε παξάγξαθνο 

ζην άξζξν 8 γηα ηελ Παξνρή πξνζηαζίαο), πνπ λα εμαηξεί απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πξνυπφζεζεο 

απηήο ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ θαη κέζσλ πνπ αζθνχληαη επί παξαβηάζεσλ ηνπ Ν 927/1979 

θαη ηνπ Ν 3304/2005.  

Ανάγκη ηποποποίηζηρ ηηρ νομοθεζίαρ καηά ηυν διακπίζευν (με πηηή ζςμπεπίλητη ηηρ 

ηαςηόηηηαρ και ηυν σαπακηηπιζηικών θύλος μεηαξύ ηυν λόγυν διάκπιζηρ) 

Η ΔΔΓΑ, δξαηηφκελε ηεο επθαηξίαο ελφςεη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Ν 3304/2005, ζα 

ήζειε λα επαλαθέξεη ην δήηεκα ηεο πξνζαξκνγήο θαη ηξνπνπνίεζεο ζπλνιηθά ηνπ 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα, ην νπνίν δελ πεξηνξίδεηαη κφλν 

ζην Ν 3304/2005 θαη πεξηιακβάλεη:  

o ην Ν 3769/2009 γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ όζνλ αθνξά ηελ πξόζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη ηελ παξνρή απηώλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο
123

, 

o ην Ν 3896/2010 γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηώλ θαη ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο – Δλαξκόληζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2006/54/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006 θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο
124

, θαζψο επίζεο θαη  

o ην Ν 4097/2012 γηα ηελ Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη 

γπλαηθώλ θαηά ηελ άζθεζε απηνηεινύο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο - Δλαξκόληζε ηεο 

λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2010/41/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ
125

.  

Δηδηθφηεξα, φπσο έρεη ήδε ηνλίζεη ε ΔΔΓΑ, ν Ν 3896/2010, παξφηη ζπκπεξηιακβάλεη 

ξεηά κεηαμχ ησλ δηαθξίζεσλ θαη «νπνηαδήπνηε ιηγόηεξν επλντθή κεηαρείξηζε πξνζώπνπ πνπ 

ζπλδέεηαη κε αιιαγή θύινπ», παξαβιέπεη κηα ζεκειηψδε παξάκεηξν: ην θνηλσληθφ θχιν. Η 

πξνζηαζία ζπλεπψο πνπ παξέρεη ην ελ ιφγσ λνκνζεηηθφ πιαίζην δελ θαιχπηεη παξά κφλν ηα 

άηνκα πνπ έρνπλ πξνβεί ζε επαλαπξνζδηνξηζκφ θχινπ, απνθιείνληαο απφ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δηεκθπιηθψλ αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ πξνβεί ζε επέκβαζε 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ θχινπ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζπζηήλεηαη ε ηξνπνπνίεζή ηνπ πξνο ηελ 

                                                                                                                                                         
πξώηεο Πεξηνδηθήο Έθζεζεο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο γηα ηελ 

Δμάιεηςε θάζε Μνξθήο Φπιεηηθώλ Γηαθξίζεσλ (ICERD) (2015), ζει. 7. 
123

 ΦΔΚ 105/Α΄/1.7.2009.  
124

 ΦΔΚ 207/Α΄/8.12.2010.  
125

 ΦΔΚ 235/Α΄/3.12.2012.  
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θαηεχζπλζε ηεο πξνζζήθεο ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ κεηαμχ ησλ ιφγσλ βάζεη ησλ νπνίσλ 

απαγνξεχεηαη ε εηζαγσγή δηαθξίζεσλ ζην ρψξν ηεο απαζρφιεζεο
126

. 

Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ ιφγσ ηαπηφηεηαο θχινπ, ζπζηήλεηαη ε ζπκπεξίιεςε ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ – 

φπσο άιισζηε γίλεηαη θαη ζην παξφλ ρΝ – ηφζν ζην Ν 3769/2009 φζν θαη ζην Ν 4097/2012, 

ψζηε λα θαιχπηνληαη θαη νη δηαθξίζεηο γηα ιφγνπο ηαπηφηεηαο θχινπ ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο, 

ζην πεδίν παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πξφζβαζεο ζε αγαζά, θαζψο επίζεο θαη θαηά ηελ άζθεζε 

απηνηεινχο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
127

. 

Καηάπγηζη ανηίθεηυν ππορ ηην απσή ηηρ ίζηρ μεηασείπιζηρ διαηάξευν (άπθπο 26 ηος 

Ν 3304/2005) 

Γηα ιφγνπο λνκηθήο ζπλνρήο θαη απινπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κία εληαία 

ξχζκηζε ζε ζέκαηα εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο 

θαη ηεο εξγαζίαο, ην άξζξν 26 ηνπ Ν 3304/2005 πξνέβιεπε ηελ θαηάξγεζε θάζε αληίζεηεο 

πξνο ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο λνκνζεηηθή θαη θαλνληζηηθή δηάηαμε ή άιιε δηάηαμε 

πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε αηνκηθή ή ζπιινγηθή ζχκβαζε, γεληθνχο φξνπο ζπλαιιαγψλ, 

εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο επηρεηξήζεσλ, θαηαζηαηηθά θεξδνζθνπηθψλ ή κε νξγαλψζεσλ, 

αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ. ην παξφλ ρΝ, ν λνκνζέηεο παξαιείπεη ηε ελ ιφγσ 

δηάηαμε θαη ε έιιεηςε ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο θαζηζηά αδχλαηε ηελ αηηηνιφγεζε ηεο 

επηινγήο απηήο, ε νπνία ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα νθείιεηαη ζε απιή εθ παξαδξνκήο 

παξάιεηςε. ε θάζε πεξίπησζε, ε ΔΔΓΑ ζεσξεί ζεκαληηθή ηε ζπκπεξίιεςή ηεο ζην παξφλ 

ρΝ, φρη κφλν γηα ιφγνπο ζπλνρήο θαη εληαίαο λνκνζεηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ζεκάησλ 

εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, αιιά θπξίσο γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο 

αζθάιεηαο δηθαίνπ.  

Απαγόπεςζη διακπίζευν λόγυ ζςμμεηοσήρ ζε ζυμαηεία και ενώζειρ (άπθπο 15 

Ν3896/2010) 

Κιείλνληαο ηηο επηκέξνπο παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πνπ δελ ξπζκίδεη ην 

παξφλ ρΝ θαη κε ζθνπφ ηε δηαθχιαμε θαη πξναγσγή ηνπ δηθαηψκαηνο 

ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ζε ζσκαηεία θαη ελψζεηο, ε ΔΔΓΑ πξνηείλεη λα ιεθζεί ππφςε απφ ην 

λνκνζέηε ε δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν 3896/2010 πεξί ζπκκεηνρήο ζε 

ζσκαηεία θαη ελψζεηο
128

 θαη λα πξνβιεθζεί ξεηά ε απαγφξεπζε θάζε κνξθήο άκεζεο ή 

                                                 
126

 Βι. ΔΔΓΑ, Γηεκθπιηθά άηνκα θαη Ννκηθή Αλαγλώξηζε ηεο Σαπηόηεηαο Φύινπ (2015), ζει. 21 θαη 55. 
127

 Ibidem.  
128

 Άξζξν 15 Ν 3896/2010: «πκκεηνρή ζε ζσκαηεία θαη ελώζεηο (Άξζξν 14 παξ. 1 πεξ. δ΄ ηεο Οδεγίαο)  

Απαγνξεύεηαη θάζε κνξθήο άκεζε ή έκκεζε δηάθξηζε ιόγσ θύινπ ή νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο όζνλ αθνξά ζηελ 

ηδηόηεηα ηνπ κέινπο ή ζηε ζπκκεηνρή ζε ζσκαηεία ή ελώζεηο εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηώλ ή ζε νπνηνδήπνηε 
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έκκεζεο δηάθξηζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νξίδεη ην παξφλ ρΝ φζνλ αθνξά ζηελ ηδηφηεηα ηνπ 

κέινπο ή ζηε ζπκκεηνρή ζε ζσκαηεία ή ελψζεηο εξγαδνκέλσλ ή εξγνδνηψλ ή ζε νπνηνδήπνηε 

επαγγεικαηηθφ ζσκαηείν. Η πξνζζήθε απηή αλακέλεηαη φηη ζα εληζρχζεη ηελ πξνζηαζία ηεο 

αηνκηθήο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο, κε ηελ νπνία ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπκβηβάδνληαη 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο ή ηνπ εξγνδφηε πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηνπο 

ηνλ πεξηνξηζκφο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαδφκελνπ ζηε δηνίθεζε, ιεηηνπξγία θαη λφκηκε 

δξάζε ζσκαηείσλ ή ελψζεσλ.  

                                                                                                                                                         
επαγγεικαηηθό ζσκαηείν, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ρνξεγνύληαη από ηέηνηα ζσκαηεία ή 

ελώζεηο. Δπηηξέπεηαη ε δηαηήξεζε ή ίδξπζε νξγαλώζεσλ πξνζώπσλ ηνπ ελόο κόλν θύινπ, εθόζνλ θύξηνο ζθνπόο 

ηνπο είλαη ε πξνώζεζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ».  


