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Ορισμέ νες  ομά δες  της  κοινωνί ας  
αντιμετωπί ζουν διακρί σεις  ό χι μό νο 
στο χώ ρο εργασί ας , αλλά  και στην εξεύ ρ

εση εργασί ας . Σε αυτέ ς  τις  ομά δες  
περιλαμβά νονται οι γυναί κες , οι 
εργαζό μενοι μεγά λης  ηλικί ας , οι 
μειονό τητες  και οι μετανά στες , μεταξ

ύ  ά λλων. Για να βοηθή σουν τις  ομά δες  
αυτέ ς , τα έ ργα του ΕΚΤ προωθού ν μέ τρα 
ενεργού  έ νταξης , τα οποί α περιλαμβά ν

ουν μια σειρά  βημά των που τους  
συνοδεύ ουν στην πορεί α προς  την 
απασχό ληση. 

Ενώ  πολλά  ά τομα που αναζητού ν εργασί

α απαιτού ν βοή θεια μό νο με τη μορφή  ν
έ ων δεξιοτή των ή  πρακτική ς  ά σκησης , 
τα πιο μειονεκτού ντα ά τομα χρή ζουν 
πιο εντατική ς  υποστή ριξης .  Αυτή  
μπορεί  να περιλαμβά νει «ολοκληρωμέ ν

ες  διαδρομέ ς  που οδηγού ν στην απασχό



ληση», δηλαδή  ατομική  υποστή ριξη για 
την εξεύ ρεση θέ σης  εργασί ας  ή  τη 
βελτί ωση της  ευημερί ας . Η παροχή  
συμβουλώ ν για τις  ατομικέ ς  ανά γκες  
και φιλοδοξί ες  μπορεί  να ακολουθεί τ

αι από  βοή θεια για την από κτηση των 
κατά λληλων δεξιοτή των, συνοδεί α του 
συμμετέ χοντα στην αναζή τηση εργασί α

ς  και την υποβολή  αιτή σεων, και τέ λος  
παροχή  υποστή ριξης  στα επό μενα βή μα

τα, συχνά  σε συνεργασί α με τον εργοδό τ

η. Η καλύ τερη πρό σβαση στις  
υγειονομικέ ς  και κοινωνικέ ς  υπηρεσί

ες  και τη φροντί δα παιδιώ ν μπορεί  να 
αποτελεί  μέ ρος  της  διαδικασί ας  αυτή

ς . Πολλά  έ ργα του ΕΚΤ υλοποιού ν τέ τοι

α μέ τρα «ενεργού  έ νταξης ». 

Πολλά  έ ργα του ΕΚΤ καταπολεμού ν τις  
διακρί σεις  που αντιμετωπί ζουν οι ά ν

θρωποι στην εξεύ ρεση εργασί ας  αλλά  
και στο χώ ρο εργασί ας . Στις  δραστηριό

τητες  περιλαμβά νεται η δημιουργί α 
διαδρομώ ν για την επανεί σοδο και την 
επανέ νταξη στην απασχό ληση για τις  
ομά δες  που βιώ νουν διακρί σεις , π.χ. σε 
έ ργα που συνεργά ζονται με εργοδό τες  
για τον εντοπισμό  ευκαιριώ ν εργασί α

ς   για γυναί κες  με μικρά  παιδιά . 

Ά λλα καταβά λλουν προσπά θειες  για τη 
δημιουργί α μιας  κουλτού ρας  ποικιλό

τητας  στο χώ ρο εργασί ας , για την 
καταπολέ μηση των διακρί σεων και την 



ενί σχυση της  ευαισθητοποί ησης .  Τα 
παραδεί γματα περιλαμβά νουν επισκέ ψ

εις  και εργαστή ρια για νεαρού ς  μεταν

ά στες  που αναζητού ν εργασί α, στην 
τοπική  αστυνομί α και πυροσβεστική  - 
με στό χο να λά βουν υπό ψη τους  το 
ενδεχό μενο μιας  σταδιοδρομί ας  στις  
υπηρεσί ες  αυτέ ς .   

Τα έ ργα του ΕΚΤ βοηθού ν πολλού ς  ανθρ

ώ πους  που αντιμετωπί ζουν δυσκολί ες  
και διακρί σεις . Μητέ ρες  που προσδοκο

ύ ν στην επιστροφή  στην εργασί α μετά  
τη γέ ννηση των παιδιώ ν τους , αλλά  των 
οποί ων οι οικογενειακέ ς  υποχρεώ σεις  
δεν εί ναι ευπρό σδεκτες  στους  εργοδό

τες . Ά νθρωποι μεγά λης  ηλικί ας  με 
πολλά  προσό ντα που δεν προά γονται λό

γω νεό τερων υποψηφί ων. Μετανά στες  
που δέ χονται διακρί σεις  από  
δυνητικού ς  εργοδό τες , εργοδό τες  ή  
συναδέ λφους . Ά τομα με χρό νιες  παθή σε

ις , ή  ά τομα που έ χουν αποφυλακιστεί .  
Αυτέ ς  εί ναι κά ποιες  ομά δες  ανθρώ πων 
που υποφέ ρουν από  τις  διακρί σεις  
στην αγορά  εργασί ας  - στο να βρουν μια 
θέ ση εργασί ας , να τη διατηρή σουν και 
να εξελιχθού ν σε αυτή ν. 

 

    ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 

Κύ ρια αρμοδιό τητα της  Αρχή ς  Ισό τητα



ς  εί ναι να διερευνά  ως  ανεξά ρτητη 
αρχή , με εξωδικαστική ς  φύ σης  
διαδικασί ες , καταγγελί ες  ατό μων που 
πιστεύ ουν ό τι εί ναι θύ ματα διά κριση

ς  στην απασχό ληση ή  την εργασί α, τό σο 
του ιδιωτικού  ό σο και του δημό σιου 
τομέ α, για λό γους  που σχετί ζονται με 
τη φυλετική  ή  εθνοτική  τους  καταγωγή , 
τη θρησκεί α ή  τις  πεποιθή σεις  τους , 
την ηλικί α, τις  ειδικέ ς  τους  ανά γκες , 
τον σεξουαλικό  προσανατολισμό  ή  το φ
ύ λο τους . Επιπρό σθετα, από  το 2008 η Αρχή  
Ισό τητας  έ χει αρμοδιό τητα να 
διερευνά  καταγγελί ες  για διακρί σεις  
λό γω φύ λου στον τομέ α της  πρό σβασης  
σε αγαθά  και υπηρεσί ες  και της  παροχή

ς  αυτώ ν, συμπεριλαμβανομέ νων των 
ασφαλιστικώ ν και των 
χρηματοοικονομικώ ν υπηρεσιώ ν τό σο 
του ιδιωτικού  ό σο και του δημό σιου 
τομέ α. 

Η με νό μο απαγό ρευση των διακρί σεων 
στον τομέ α της  απασχό λησης  και της  
εργασί ας  καλύ πτει ό λο το φά σμα της  
εργασιακή ς  σχέ σης . Περιλαμβά νει 
ειδικό τερα: 

τις  διαδικασί ες  και τα κριτή ρια 
προσλή ψεων, 

τις  προαγωγέ ς  και την επαγγελματική  
γενικό τερα ανέ λιξη, 

την πρό σβαση σε επαγγελματικό  



προσανατολισμό , επαγγελματική  κατά ρ

τιση,    επιμό ρφωση, επαγγελματικό  
αναπροσανατολισμό  ή  και από κτηση 
πρακτική ς  επαγγελματική ς  πεί ρας , 

τις  εργασιακέ ς  συνθή κες  και τους  ό ρο

υς  απασχό λησης , συμπεριλαμβανομέ νων 
των αμοιβώ ν και ά λλων χρηματικώ ν 
ωφελημά των, 

τις  απολύ σεις , και, 

την ιδιό τητα μέ λους  ή  τη συμμετοχή  
σε οργά νωση εργαζομέ νων ή  εργοδοτώ ν. 

Οι καταγγελί ες  για δυσμενή  μεταχεί ρ

ιση στην εργασί α μπορεί  να στρέ φοντα

ι: 

εναντί ον του εργοδό τη, εί τε αυτό ς  εί ν

αι ιδιώ της  εί τε το κρά τος  ως  εργοδό τ

ης , ή , να αφορού ν νομοθετικού  
περιεχομέ νου διατά ξεις  (νό μοι, 
Κανονισμοί , διατά γματα, σχέ δια 
υπηρεσί ας  θέ σεων του δημό σιου τομέ α 
κ.λπ.) που πιστεύ εται ό τι εμπεριέ χουν 
πρό νοιες  ή  κριτή ρια τα οποί α 
στοιχειοθετού ν απαγορευμέ νη διά κρι

ση, 

ή , να αφορού ν το περιεχό μενο συμβά σεω

ν εργασί ας  ή  συλλογικώ ν συμβά σεων 
εργασί ας  ή  και ά λλων εγγρά φων που 
ρυθμί ζουν την εργασιακή  σχέ ση και θέ

τουν ό ρους  και κριτή ρια που εισά γουν 
διά κριση λό γω φυλετική ς  ή  εθνοτική ς  



καταγωγή ς , θρησκεί ας  ή  πεποιθή σεων, 
ηλικί ας , αναπηρί ας , σεξουαλικού  
προσανατολισμού  ή  φύ λου. 

Καταγγελί α για διακρί σεις  στην 
απασχό ληση μπορεί  να υποβά λει στην 
Αρχή  Ισό τητας  οποιοσδή ποτε εργαζό μ

ενος  ανεξά ρτητα από  το καθεστώ ς  της  
απασχό λησή ς  του, δηλαδή , κά θε πρό σωπο 
που εργά ζεται ή  μαθητεύ ει με πλή ρη ή  
μερική  απασχό ληση, για ορισμέ νο ή  αό ρ

ιστο χρό νο, συνεχή  ή  μη χρό νο, ασχέ τως  
του τό που απασχό λησης , 
συμπεριλαμβανομέ νων των κατ΄ οί κον 
εργαζομέ νων. Εξαιρού νται μό νο οι 
αυτοεργοδοτού μενοι. 

 

Καταγγελί α εξ ονό ματος  του εργαζομέ

νου μπορεί  να υποβληθεί  στην Αρχή  Ισ

ό τητας  και από  οργανωμέ νους  φορεί ς , 
ό πως  οργανώ σεις  εργαζομέ νων, ή  ά λλε

ς  οργανώ σεις  ή  νομικά  πρό σωπα, τα οπο

ί α έ χουν έ ννομο συμφέ ρον να διασφαλί

σουν την εφαρμογή  της  ί σης  μεταχεί ρι

σης  στην εργασί α. Οι οργανωμέ νοι αυτο

ί  φορεί ς  νομιμοποιού νται να 
εκπροσωπού ν τον εργαζό μενο εκ μέ ρου

ς  του οποί ου υποβά λλουν την καταγγελ

ί α σε ό λη τη διαδικασί α της  έ ρευνας . 

 

Σε περί πτωση που μια καταγγελί α για 
διά κριση κριθεί  βά σιμη, ο Επί τροπος  



Διοική σεως  έ χει εξουσί α να επιβά λει 
πρό στιμο στο δημό σιο πρό σωπο ή  πρό σω

πο του ιδιωτικού  τομέ α που ευθύ νεται 
για την παρά βαση. Ο Επί τροπος  μπορεί , 
πρό σθετα ή  εναλλακτικά , να προβεί  σε 
σύ σταση προς  το πρό σωπο που ευθύ νετα

ι για την παρά βαση μετά  από  διαβουλε

ύ σεις  με τα εμπλεκό μενα στην 
καταγγελί α μέ ρη. Η σύ σταση εί ναι 
δεσμευτική  και, ανά λογα με την περί πτ

ωση, μπορεί  να περιλαμβά νει τη λή ψη 
εντό ς  ορισμέ νης  προθεσμί ας  πρακτικ

ώ ν μέ τρων για την εξά λειψη της  διά κρ

ισης  ή  την παύ ση ή  την αποτροπή  της  
στο μέ λλον. 

 

Εά ν δεν υπά ρξει συμμό ρφωση, ο Επί τροπ

ος  μπορεί  να δημοσιεύ σει στην Επί σημ

η Εφημερί δα της  Δημοκρατί ας  τη σύ στα

ση και να θέ σει νέ α προθεσμί α για 
σκοπού ς  συμμό ρφωσης . Σε περί πτωση 
που και πά λι δεν υπά ρχει συμμό ρφωση 
εντό ς  της  νέ ας  προθεσμί ας  που καθορί

σθηκε, ο Επί τροπος  δύ ναται να επιβά λε

ι πρό στιμο για τη μη συμμό ρφωση καθώ ς  
και πρό στιμο για κά θε ημέ ρα που συνεχ

ί ζει η παρά λειψη συμμό ρφωσης . 

 

Εά ν η διαπιστωθεί σα απαγορευμέ νη με 
νό μο διά κριση εμπεριέ χεται σε 
νομοθετικού  περιεχομέ νου διατά ξεις , 



ο Επί τροπος  Διοική σεως  διαβιβά ζει 
το εύ ρημα του αυτό  στον Γενικό  
Εισαγγελέ α της  Δημοκρατί ας  ώ στε να 
προωθηθεί  η διαδικασί α τροποποί ησή ς  
του. 

 

Ο Επί τροπος  Διοική σεως , ενεργώ ντας  ω
ς  Αρχή  Ισό τητας , δεν έ χει αρμοδιό τητ

α να επιδικά σει αποζημιώ σεις  στα θύ μ

ατα της  διά κρισης . Στα θύ ματα της  διά

κρισης  και στα ά τομα που πιστεύ ουν ό
τι έ χουν υποστεί  διά κριση στον τομέ α 
της  απασχό λησης  και της  εργασί ας , παρ

έ χεται από  το νό μο η δυνατό τητα 
προσφυγή ς  στο αρμό διο Δικαστή ριο 
για σκοπού ς  αποζημί ωσης  τους . Ανά λογ

α με την περί πτωση το Δικαστή ριο 
επιδικά ζει δί καιη και εύ λογη αποζημ

ί ωση ή  αποζημί ωση η οποί α καλύ πτει 
ολό κληρη τη θετική  ζημιά  που προκλή θ

ηκε από  τη διά κριση, στο δε επιδικαζό μ

ενο ποσό  προστί θεται νό μιμος  τό κος  
από  την ημερομηνί α της  παρά βασης  ως  
την ημερομηνί α πλή ρους  καταβολή ς  τη

ς  αποζημί ωσης . 

 

                      ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Διακρί σεις  ως  προς  την καταγωγή  και 
το φύ λο κυριαρχού ν στην εύ ρεση εργασ

ί ας , ό πως  δεί χνουν τα στοιχεί α της  



τελευταί ας  μελέ της  του Κέ ντρου 
Προγραμματισμού  και Οικονομικώ ν 
Ερευνώ ν (ΚΕΠΕ), με τί τλο «Οι διαδρομέ ς  
των νέ ων μεταναστευτική ς  προέ λευσης  
στην εκπαί δευση και την αγορά  εργασί

ας ». 

Οι ερευνητέ ς  εστί ασαν σε νέ ους  μεταν

ά στες  15-29 ετώ ν, οι οποί οι αποτελού ν 
περί που το 10% του πληθυσμού  της  
συγκεκριμέ νης  ηλικιακή ς  κατηγορί ας  
της  χώ ρας . Σύ μφωνα με τη μελέ τη, 
καταγρά φεται έ να «χά σμα» ανά μεσα 
στους  νέ ους  μεταναστευτική ς  και 
γηγενού ς  προέ λευσης , ενώ , ό πως  
αναδεικνύ εται, παραμέ νουν τα στερεό τ

υπα στην αγορά  εργασί ας  ως  προς  το φύ

λο. 

Υψηλό τερες  πιθανό τητες  συμμετοχή ς  
στο εργατικό  δυναμικό , έ ναντι των 
υπολοί πων νέ ων ανδρώ ν, κατέ χουν οι νέ

οι αλβανική ς  καταγωγή ς . Αντιθέ τως , οι 
νέ ες  Αλβανί δες  συγκεντρώ νουν τα 
χαμηλό τερα ποσοστά  έ ναντι ό λων των 
υπολοί πων γυναικώ ν. Οπως  εξηγεί ται 
στην έ ρευνα, αυτό  συμβαί νει καθώ ς  οι 
νέ ες  αλβανική ς  καταγωγή ς  
«πρωτοστατού ν» στη σύ ναψη «πρό ωρου» γά

μου, κί νηση η οποί α έ χει αρνητικό  αντ

ί κτυπο στην εύ ρεση εργασί ας . 

Ποσοστά  αρκετά  χαμηλό τερα ως  προς  
τη συμμετοχή  τους  στο εργατικό  



δυναμικό , που ωστό σο συγκλί νουν με 
αυτά  των γηγενώ ν, καταγρά φουν οι 
παλιννοστού ντες . Σύ μφωνα με τα 
συμπερά σματα της  έ ρευνας , αυτό  συμβα

ί νει καθώ ς  η ελληνική  υπηκοό τητα 
δημιουργεί  έ να «αί σθημα ασφά λειας » 
και δεν εξαρτώ νται ά μεσα από  την αναν

έ ωση της  ά δειας  διαμονή ς  και την 
εξασφά λιση ενσή μων. Τα «πρωτεί α» στη 
μερική  απασχό ληση κατέ χουν ά νδρες  
και γυναί κες  που κατά γονται από  χώ ρε

ς  της  Αφρική ς  και της  Ασί ας . 

Ωστό σο, στη συντριπτική  τους  
πλειοψηφί α οι απασχολού μενοι μετανά

στες  καλού νται να εργαστού ν σε τομεί

ς  που «δεν θέ λουν να εργαστού ν οι 
Ελληνες », ό πως  εξηγεί  ο δρ Ιωά ννης  Χολ

έ ζας , που εξέ δωσε τη μελέ τη. «Οι μετανά

στες  λειτουργού ν συμπληρωματικά  ως  
προς  τους  γηγενεί ς . Αν μπορέ σουμε να 
τους  εντά ξουμε με επιτυχί α, θα 
δημιουργηθού ν πρό σθετα οφέ λη και 
για τους  Ελληνες  εργαζό μενους », 
συμπληρώ νει ο ί διος , εξηγώ ντας  
περαιτέ ρω πως  η ομαλή  ενσωμά τωσή  του

ς  στην εργασί α και στην εκπαί δευση θα 
έ χει επιπρό σθετα θετικά  αποτελέ σμα

τα, ό πως  μεί ωση της  εγκληματικό τητα

ς , καλύ τερες  επιδό σεις  στην αγορά  
εργασί ας  και περισσό τερη οικονομική  
ανά πτυξη. 

Ως  προς  την εκπαί δευση, οι νέ οι 



μεταναστευτική ς  προέ λευσης  παρουσι

ά ζουν πολύ  χαμηλό τερα ποσοστά  
παρακολού θησης  της  επί σημης  εκπαί δ

ευσης  σε σχέ ση με τους  γηγενεί ς  αντί

στοιχων ηλικιακώ ν ομά δων. Ειδικό τερ

α, στη μελέ τη επισημαί νεται ό τι η 
μεταναστευτική  προέ λευση μειώ νει 
την πιθανό τητα ολοκλή ρωσης  της  υψηλ

ή ς  βαθμί δας  εκπαί δευσης  κατά  26%, ενώ  
αυξά νει την πιθανό τητα ολοκλή ρωσης  
μό νο της  χαμηλή ς  βαθμί δας  κατά  36%. 
Επιπλέ ον, η μεταναστευτική  προέ λευση 
μειώ νει την πιθανό τητα φοί τησης  
στην τριτοβά θμια εκπαί δευση κατά  34%. 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Οι χωρατατζή δες  που θέ λουν να τονί σο

υν κά τι το αυτονό ητο συνηθί ζουν να λ
έ νε ό τι «εί ναι προτιμό τερο να εί ναι 
κανεί ς  νέ ος , πλού σιος  και υγιή ς  παρά  
γέ ρος , φτωχό ς  και ά ρρωστος ». Πρό κειτα

ι για μαύ ρο χιού μορ που γινό ταν αβί α

στα ανεκτό  τις  εποχέ ς  της  αθωό τητας , 
ό ταν αναγνώ ριζαν και εκτιμού σαν τον 
κυνισμό  ως  την αλή θεια του ισχυρού . Ό
μως  στην Ευρώ πη της  ανεργί ας , της  
εσωστρέ φειας  και της  ξενοφοβί ας  
(ποιος  ξέ ρει τι Ευρωκοινοβού λιο θα 



βγά λουν οι εκλογέ ς  του προσεχού ς  Μαΐ

ου…) ο ρατσισμό ς  που αφορά  την ηλικί α, 
το φύ λο, τη φυλή , ακό μη και την ομορφιά , 
την κοινωνική  καταγωγή  και. την εκφορ

ά  του λό γου καθορί ζει τη ζωή  δεκά δων 
εκατομμυρί ων πολιτώ ν. 

 

Τέ σσερις  εί ναι οι βασικέ ς  διακρί σει

ς  τις  οποί ες  υφί στανται οι ευρωπαί οι 
ά νεργοι που αναζητού ν “εργασί α, σύ μφ

ωνα με έ ρευνα της  γαλλική ς  Ιfop: n ηλικί

α, το φύ λο, n φυσική  εικό να του υποψηφί ο

υ και n καταγωγή . Σε ό ,τι αφορά  την ηλικ

ί α και το φύ λο, θύ ματα των διακρί σεων 
πέ φτουν οι ά νω των 50 ετώ ν και οι γυναί

κες  με μικρά  παιδιά . Μεί ζονα σημασί α 
δί νουν οι εργοδό τες  στο σωματικό  βά ρ

ος  και στο ντύ σιμο των αιτού ντων 
εργασί α. Ό πως  επί σης  και στο χρώ μα 
του δέ ρματό ς  τους , στην εθνικό τητά  
τους  και στον τρό πο που προφέ ρουν τις  
λέ ξεις  –  με τό ση δυσφή μηση που έ χει 
υποστεί  εσχά τως  n χώ ρα, φαντά ζεται 
κανεί ς  τι προκαταλή ψεις  αντιμετωπί ζ

ουν οι Έ λληνες  που αναζητού ν την τύ χ

η τους  στο εξωτερικό … Στην έ ρευνα τη

ς  Ifop το 87% των ανέ ργων θεωρεί  συχνέ ς  τι

ς  διακρί σεις  στην ευρωπαϊ κή  αγορά  
εργασί ας , ενώ  το 37% δηλώ νει ό τι έ χει ή
δη πέ σει θύ ρα. 
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