
 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής 

κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου 

και άλλες Διατάξεις .  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

(Άρθρο 1 Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, Άρθρο 1 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και Άρθρο 1 

Οδηγίας 2014/54/ΕΕ) 

Σκοπός 

  Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και 

δη, η καταπολέμηση των διακρίσεων: α)  λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής 

καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών σύμφωνα με την Οδηγία 2000/43/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000, β) λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 

αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, 

σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τομέα 

της απασχόλησης και της εργασίας σύμφωνα με την Οδηγία 2000/78/ΕΚ του 

Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000, μεταξύ άλλων και για γ) τη διευκόλυνση της 

άσκησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των εργαζομένων σύμφωνα με την Οδηγία 2014/54/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16
ης

 Απριλίου 2014. 

Άρθρο 2 

(Άρθρο 2 Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, Άρθρο 2 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ) 

Η έννοια των διακρίσεων 

1. Απαγορεύεται κάθε μορφή διάκρισης για έναν από τους λόγους που αναφέρονται 

στο άρθρο 1.  

2. Για του σκοπούς της παραγράφου 1: 

α) ως «άμεση διάκριση» νοείται όταν ένα πρόσωπο υφίσταται, για λόγους φυλής, 

χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών 

ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή 
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κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή 

χαρακτηριστικών φύλου μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας 

τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε άλλο πρόσωπο, σε ανάλογη κατάσταση,  

β) ως «έμμεση διάκριση» νοείται όταν μία εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, 

κριτήριο ή πρακτική μπορεί να θέσει πρόσωπα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, 

θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, 

οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου σε μειονεκτική θέση συγκριτικά με άλλα 

πρόσωπα.  

«Έμμεση διάκριση» δεν υφίσταται, εάν η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική αυτή 

δικαιολογείται αντικειμενικά από έναν θεμιτό σκοπό και τα μέσα επίτευξής του είναι 

πρόσφορα και αναγκαία, εάν τα μέτρα, που λαμβάνονται, είναι αναγκαία για την 

τήρηση της δημόσιας ασφάλειας, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, την πρόληψη 

ποινικών παραβάσεων, την προστασία της υγείας, των δικαιωμάτων και ελευθεριών 

των άλλων ή όταν αφορά άτομα με αναπηρία ή χρόνια ασθένεια και μέτρα που 

λαμβάνονται υπέρ αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 6 του Συντάγματος 

και το άρθρο 5 του παρόντος.  

γ) ως «παρενόχληση» νοείται ως διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1, 

εφόσον σημειώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά που συνδέεται με ένα από τους 

λόγους του άρθρου 1 με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας 

προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού 

ή επιθετικού περιβάλλοντος. 

δ) ως «διάκριση», νοείται επίσης, οποιαδήποτε εντολή για την εφαρμογή διακριτικής 

μεταχείρισης σε βάρος προσώπου για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους.  

ε) ως «διάκριση λόγω σχέσης» νοείται η λιγότερη ευνοϊκή μεταχείριση ενός 

προσώπου λόγω της στενής του σχέσης με πρόσωπο ή πρόσωπα με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών 

καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, 

ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.  

στ) ως «διάκριση λόγω νομιζόμενων χαρακτηριστικών» νοείται η λιγότερη ευνοϊκή 

μεταχείριση ενός προσώπου που εικάζεται ότι διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά  

φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, 

θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, 

οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου 
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ζ) ως «πολλαπλή διάκριση» νοείται οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμός ή 

περιορισμός, σε βάρος προσώπου, που βασίζεται σε περισσότερους από έναν από 

τους ανωτέρω λόγους. 

η) η «άρνηση εύλογων προσαρμογών» για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια ασθένεια 

νοείται ως διάκριση. 

θ) ως «εύλογες προσαρμογές» νοούνται οι απαραίτητες και κατάλληλες 

τροποποιήσεις, ρυθμίσεις και ενδεδειγμένα μέτρα, που απαιτούνται σε μια 

συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να διασφαλιστεί για τα άτομα με αναπηρίες ή 

χρόνιες ασθένειες η αρχή της ίσης μεταχείρισης, οι οποίες δεν επιβάλλουν 

δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος στον εργοδότη.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Άρθρο 3 

(Άρθρο 3 Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, Άρθρο 3 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και Άρθρο 2 

Οδηγίας 2014/54/ΕΕ) 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος, καθώς και του άρθρου 

4, η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής 

καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 

αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, 

σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τομέα 

της εργασίας και της απασχόλησης, εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο 

και τον ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά:   

α) τους όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, 

συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, 

ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της 

επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και τους όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής 

εξέλιξης, 

β) την πρόσβαση σε όλα τα είδη και επίπεδα επαγγελματικού προσανατολισμού, 

μαθητείας, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης και επαγγελματικού 

αναπροσανατολισμού, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πρακτικής 

επαγγελματικής εμπειρίας, 
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γ) τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, ιδίως όσον αφορά τις 

αποδοχές, την απόλυση, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και σε περίπτωση 

ανεργίας την επανένταξη και την εκ νέου απασχόληση, 

δ) την ιδιότητα του μέλους και τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση 

εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από 

τη συμμετοχή σε αυτές, και δη του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3, 4, 6 του παρόντος, καθώς και του άρθρου 4, 

η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής 

καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο 

και τον ιδιωτικό τομέα, και όσον αφορά:   

α) την κοινωνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και 

της υγειονομικής περίθαλψης, 

β) τις κοινωνικές παροχές και τις φορολογικές διευκολύνσεις ή πλεονεκτήματα, 

γ) την εκπαίδευση, 

δ) την πρόσβαση στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται 

(συναλλακτικά) στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της στέγης. 

3.  Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που 

προβλέπεται ειδικώς αιτιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ιθαγένειας και δεν 

θίγουν τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του νομικού καθεστώτος των υπηκόων 

τρίτων χωρών εκτός ΕΕ ή των ατόμων άνευ ιθαγένειας στην επικράτεια. 

4. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αναφορικά με την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή 

χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού 

προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου δεν εφαρμόζονται στις 

πάσης φύσεως παροχές που προσφέρουν τα δημόσια συστήματα ή τα εξομοιούμενα 

προς τα δημόσια, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συστημάτων κοινωνικής 

ασφάλισης ή πρόνοιας και δεν θίγουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την τήρηση 

της δημόσιας ασφάλειας, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, την πρόληψη ποινικών 

παραβάσεων, την προστασία της υγείας και την προστασία των δικαιωμάτων και 

ελευθεριών άλλων. 

5. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται στις ένοπλες δυνάμεις 

καθόσον αφορά σε διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή χρόνιας 

ασθένειας σχετικής με την Υπηρεσία. 
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6. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ως προς την παροχή φορολογικών 

διευκολύνσεων ή πλεονεκτημάτων δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπα, των οποίων η 

φορολογική κατοικία βρίσκεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Άρθρο 4 

(Άρθρο 4 Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, Άρθρο 4 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ) 

Δικαιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ειδικών επαγγελματικών 

απαιτήσεων 

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, δεν συνιστά ανεπίτρεπτη διάκριση η διαφορετική 

μεταχείριση που βασίζεται σε χαρακτηριστικό σχετικό με τη φυλή, το χρώμα, την 

εθνική ή εθνοτική καταγωγή, τις γενεαλογικές καταβολές, τις θρησκευτικές ή άλλες 

πεποιθήσεις, την αναπηρία ή την χρόνια ασθένεια, την ηλικία, την οικογενειακή ή την 

κοινωνική κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα ή τα 

χαρακτηριστικά φύλου, το οποίο λόγω της φύσης ή του πλαισίου των συγκεκριμένων 

επαγγελματικών δραστηριοτήτων αποτελεί ουσιαστική και καθοριστική 

επαγγελματική προϋπόθεση και εφόσον ο οικείος σκοπός είναι θεμιτός και η 

προϋπόθεση ανάλογη. 

2. Η διαφορετική μεταχείριση που εδράζεται στις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις 

ενός προσώπου δεν συνιστά διάκριση, όταν λόγω της φύσης των εν λόγω 

δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός του οποίου ασκούνται οι πεποιθήσεις αυτές 

αποτελούν ουσιώδη, θεμιτή και δικαιολογημένη επαγγελματική απαίτηση. 

Ο παρών νόμος δεν θίγει υφιστάμενες διατάξεις και πρακτικές που αφορούν σε 

επαγγελματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των εκκλησιών, καθώς και οργανώσεων 

ή ενώσεων, η δεοντολογία των οποίων εδράζεται σε θρησκευτικές ή άλλες 

πεποιθήσεις. Αυτή η διαφορετική μεταχείριση ασκείται τηρουμένων των γενικών 

αρχών του κοινοτικού δικαίου και δεν μπορεί να αιτιολογεί διάκριση η οποία 

βασίζεται σε άλλους λόγους. το δικαίωμα των εκκλησιών ή άλλων δημόσιων ή 

ιδιωτικών οργανισμών, των οποίων η δεοντολογία εδράζεται σε θρησκευτικές ή 

άλλες πεποιθήσεις, να απαιτούν από τα πρόσωπα που εργάζονται για λογαριασμό 

τους συμπεριφορά καλής πίστης και συμμόρφωσης προς τη δεοντολογία τους.   

 Άρθρο 5 

(Άρθρο 5 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ) 

Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια ασθένεια 

Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της 

απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια ασθένεια, ο εργοδότης 

υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, 

προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να 
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ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στην 

επαγγελματική κατάρτιση, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη 

επιβάρυνση για τον εργοδότη. Δεν θεωρείται δυσανάλογη η επιβάρυνση, όταν 

αντισταθμίζεται από μέτρα προστασίας που λαμβάνονται στο πλαίσιο άσκησης της 

πολιτικής υπέρ των ατόμων με αναπηρία ή χρόνια ασθένεια. 

 Άρθρο 6 

(Άρθρο 6 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ) 

Δικαιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας 

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, δεν συνιστά διάκριση η ειδικώς αιτιολογημένη 

διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας, εφόσον η μεταχείριση αυτή προβλέπεται στο 

νόμο προς εξυπηρέτηση σκοπών της πολιτικής της απασχόλησης, της αγοράς 

εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης, τα δε μέσα επίτευξης των σκοπών 

αυτών είναι πρόσφορα και αναγκαία. 

Η ανωτέρω διαφορετική μεταχείριση μπορεί ιδίως να περιλαμβάνει: 

α) την καθιέρωση ειδικών συνθηκών τόσο για την πρόσβαση στην απασχόληση και 

την επαγγελματική κατάρτιση, όσο για την απασχόληση και εργασία, 

συμπεριλαμβανομένων των όρων απόλυσης και αμοιβής, για τους νέους, τους 

ηλικιωμένους και τους εργαζομένους που συντηρούν άλλα πρόσωπα, προκειμένου να 

ευνοείται η επαγγελματική τους ένταξη ή να εξασφαλίζεται η προστασία τους, 

β) τον καθορισμό ελάχιστων ορίων ηλικίας, επαγγελματικής εμπειρίας ή αρχαιότητας 

στην απασχόληση για την πρόσβαση σε αυτήν ή σε ορισμένα πλεονεκτήματα που 

συνδέονται με την απασχόληση, 

γ) τον καθορισμό ανώτατου ορίου ηλικίας για την πρόσληψη, με βάση την 

απαιτούμενη κατάρτιση για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας ή την ανάγκη εύλογης 

περιόδου απασχόλησης πριν από τη συνταξιοδότηση. 

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, δεν συνιστά διάκριση λόγω ηλικίας, όσον αφορά 

στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, ο καθορισμός ηλικίας για την 

ένταξη ή την αποδοχή, σε παροχές συνταξιοδότησης ή αναπηρίας, 

συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού για τα καθεστώτα αυτά διαφορετικού 

ορίου ηλικίας για εργαζόμενους ή για ομάδες ή κατηγορίες εργαζομένων και της 

χρήσης στο πλαίσιο των συστημάτων αυτών κριτηρίων ηλικίας στους αναλογιστικούς 

υπολογισμούς, υπό τον όρο ότι αυτό δεν καταλήγει σε διακρίσεις λόγω φύλου.  

Άρθρο 7 

(Άρθρο 5 Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, Άρθρο 7 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ) 

Θετική δράση και ειδικά μέτρα 
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1. Δεν συνιστά διάκριση η λήψη ή η διατήρηση ειδικών μέτρων με σκοπό την 

πρόληψη ή την αντιστάθμιση μειονεκτημάτων, λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής 

κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. 

2. Δεν συνιστά διάκριση, όσον αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια ασθένεια η 

θέσπιση ή η διατήρηση διατάξεων που αφορούν στην προστασία της υγείας και της 

ασφάλειας στο χώρο εργασίας ή μέτρων που αποβλέπουν στη δημιουργία ή τη 

διατήρηση προϋποθέσεων ή διευκολύνσεων για τη διαφύλαξη ή την ενθάρρυνση της 

ένταξής τους στην απασχόληση και την εργασία. 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Άρθρο 8 

(Άρθρο 7 Οδηγίας 2000/43/ΕΚ,  Άρθρο 9 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και Άρθρο 3 

Οδηγίας 2014/54/ΕΕ) 

Παροχή προστασίας 

1. Σε περίπτωση μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο πλαίσιο 

διοικητικής δράσης, παρέχεται στον βλαπτόμενο, πέραν της δικαστικής προστασίας, 

προστασία και υπό τους όρους των άρθρων 24 έως και 27 του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας (ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α΄). 

2. Η λήξη της σχέσης, στο πλαίσιο της οποίας συντελέστηκε η προσβολή, δεν 

αποκλείει την προστασία από παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. 

3. Νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή οργανώσεις συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών 

εταίρων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που έχουν σκοπό μεταξύ άλλων τη 

διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, 

χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών 

ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή 

κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή 

χαρακτηριστικών φύλου μπορούν να αντιπροσωπεύουν τον βλαπτόμενο ενώπιον των 

δικαστηρίων και να τον εκπροσωπούν ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής αρχής ή 

διοικητικού οργάνου, εφόσον προηγουμένως παρασχεθεί η συναίνεσή του με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει, όπου απαιτείται, 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

Άρθρο 9 
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(Άρθρο 8 Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, Άρθρο 10 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ) 

Βάρος αποδείξεως 

1. Όταν ο βλαπτόμενος προβάλλει ότι δεν τηρήθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης και 

αποδεικνύει ενώπιον δικαστηρίου ή αρμόδιας διοικητικής αρχής πραγματικά 

γεγονότα από τα οποία μπορεί να συναχθεί άμεση ή έμμεση διάκριση, το αντίδικο 

μέρος φέρει το βάρος να αποδείξει στο δικαστήριο, ή η διοικητική αρχή να 

θεμελιώσει, ότι δεν συνέτρεξαν περιστάσεις που συνιστούν παραβίαση της αρχής 

αυτής. 

2. Η ρύθμιση της ανωτέρω παραγράφου δεν ισχύει στην ποινική δίκη. 

3. Η ρύθμιση της παραγράφου 1 ισχύει και στην περίπτωση της παραγράφου 1 του 

προηγούμενου άρθρου. 

Άρθρο 10 

(Άρθρο 9 Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, Άρθρο 11 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ) 

Προστασία έναντι αντιμέτρων 

Η κατά το άρθρο 8 προστασία καταλαμβάνει και απόλυση ή δυσμενή, εν γένει, 

μεταχείριση προσώπου, η οποία εκδηλώνεται ως αντίμετρο σε καταγγελία ή αίτημα 

παροχής έννομης προστασίας, για τη διασφάλιση τήρησης της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης. 

Άρθρο 11 

(Άρθρο 15 Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, Άρθρο 17 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ) 

Διοικητικές κυρώσεις 

Η κατά παράβαση του παρόντα νόμου διακριτική μεταχείριση λόγω φυλής, 

χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών 

ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή 

κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή 

χαρακτηριστικών φύλου, από πρόσωπο που ενεργεί ως εργοδότης καθ’ οποιοδήποτε 

στάδιο πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση, κατά τη σύναψη ή άρνηση 

σύναψης εργασιακής σχέσης ή στη διάρκεια, λειτουργία, εξέλιξη ή λύση αυτής 

συνιστά παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας για την οποία επιβάλλονται από το 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 

3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/5-8-2011) ως ισχύει. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ 
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Άρθρο 12 

Συνεκτίμηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

Κατά τη σύνταξη και εφαρμογή νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων ή πράξεων, πολιτικών και δράσεων στους τομείς που μνημονεύονται στον 

παρόντα νόμο, λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη η αρχή της ίσης μεταχείρισης, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του παρόντος. 

Άρθρο 13 

(Άρθρα 11 και 12 Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, 2000/43/ΕΚ, Άρθρα 13 και 14 Οδηγίας 

2000/78/ΕΚ και Άρθρο 5 Οδηγίας 2014/54/ΕΕ) 

Κοινωνικός διάλογος 

1. Το Κράτος ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, καθώς και το 

διάλογο με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν ως καταστατικό σκοπό 

την καταπολέμηση των διακρίσεων για λόγους λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής 

κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, 

με στόχο την προαγωγή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης στο 

πλαίσιο των σκοπών του παρόντος νόμου.  

2. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στο πλαίσιο της αποστολής της για τη 

διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της χώρας και ειδικότερα για 

θέματα κοινωνικής πολιτικής, ενθαρρύνει το διάλογο με τις οργανώσεις - μέλη της, 

με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή τους στην 

προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης, σύμφωνα με 

τους σκοπούς και κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Ειδικότερα, η Οικονομική 

και Κοινωνική Επιτροπή του ν. 2232/1994 (ΦΕΚ 140 Α΄): α. Διασφαλίζει το διάλογο 

με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και με μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες 

έχουν ως καταστατικό σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων για λόγους λόγω 

φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, 

θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, 

οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. β. Μεριμνά για την ευρύτερη δημοσιότητα 

της σχετικής νομοθεσίας και των μέτρων, που λαμβάνονται σε εθνικό ή τοπικό 

επίπεδο, για την προώθηση των σκοπών του παρόντος νόμου. γ. Συντάσσει ετήσια 

έκθεση, η οποία καταγράφει τις εξελίξεις ως προς την εφαρμογή του παρόντος νόμου, 

τα αποτελέσματα του κοινωνικού διαλόγου και τις δράσεις δημοσιότητας που 

αναλήφθηκαν. δ Στην έκθεση αυτή, απευθύνει επίσης προτάσεις στην Κυβέρνηση και 
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τους κοινωνικούς εταίρους για την προώθηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, 

καθώς και τη λήψη μέτρων κατά των διακρίσεων. 

Άρθρο 14 

(Άρθρο 13 Οδηγίας 2000/43/ΕΚ και Άρθρο 4 Οδηγίας 2014/54/ΕΕ) 

Φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

1. Φορέας παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας 

ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού 

προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στο πεδίο εφαρμογής και 

κατά τους ορισμούς του παρόντος νόμου στον ιδιωτικό, στο δημόσιο και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη.  

2. Συνιστώνται στον Συνήγορο του Πολίτη δέκα 10 οργανικές θέσεις μόνιμου 

προσωπικού κλάδου ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ίδιας ειδικότητας της παρ. 3 του 

άρθρου 5 του ν. 3094/2003, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 284 του 

ν. 3852/2010, που προστέθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 9 του ν. 3861/2010, για την 

επιστημονική υποβοήθηση του ΣτΠ, την εξέταση καταγγελιών για παράβαση της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης κατά τον παρόντα νόμο, τη διενέργεια προσπάθειας 

συμφιλίωσης, τη σύνταξη και υποβολή στο ΣτΠ πορίσματος σε περίπτωση αποτυχίας 

της συμφιλιωτικής δράσης, καθώς και την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των 

πολιτών επί σχετικών θεμάτων. 

Άρθρο 15 

Υπηρεσίες για την εποπτεία και προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

1. Η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για 

την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την εξάλειψη όλων των μορφών 

διακρίσεων μεριμνά για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, σύμφωνα με 

τους σκοπούς και κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, επί σχετικών, δε, θεμάτων 

ενθαρρύνει τη συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και το διάλογο με την κοινωνία 

των πολιτών.  

2. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκ της 

αρμοδιότητάς της, μεταξύ άλλων παρακολουθεί την εφαρμογή των πολιτικών 

καταπολέμησης των διακρίσεων στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, 

μεριμνά για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων και των 

εργοδοτών για τα ζητήματα των διακρίσεων στον τομέα της εργασίας, υποστηρίζει 
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επιστημονικά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και εν γένει συνεργάζεται με 

συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την προώθηση της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης.   

3. Επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους οι Διευθύνσεις Μεταναστευτικής Πολιτικής του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ευρωπαϊκών και 

Διεθνών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  

Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Φορολογίας Εισοδημάτων 

φυσικών προσώπων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού συνεπικουρούν στην προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.  

Άρθρο 16 

Συνεργασία φορέων 

Ο κατά τον παρόντα νόμο φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, 

καθώς και οι υπηρεσίες του άρθρου 15 του νόμου, συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς 

και με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (ΓΕ.Σ.Ε.Ε Α.Δ.Ε.Δ.Υ), 

το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α), το Εθνικό Κέντρο 

Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το Κέντρο Έρευνας Θεμάτων Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι), το 

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), την Κεντρική Ένωση 

Δήμων Ελλάδας, καθώς και με φορείς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο 

πεδίο της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής 

κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, 

με στόχο τη συνεισφορά τους στην προαγωγή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο 

πλαίσιο των σκοπών του παρόντος νόμου.  

Άρθρο 17 

(Άρθρο 10 Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, Άρθρο 12 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και Άρθρο 6 

Οδηγίας 2014/54/ΕΕ) 

Ενημέρωση και διάδοση πληροφοριών 

1.  Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν να ενημερώνουν τα μέλη τους για το 

περιεχόμενο του παρόντος νόμου, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την 

εφαρμογή και την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο πλαίσιο των 

σκοπών του παρόντος νόμου. 

2.  Οι εργοδότες, καθώς και οι υπεύθυνοι για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, 

οφείλουν να διασφαλίζουν την εφαρμογή του παρόντος νόμου και να παρέχουν 

στοιχεία που ζητούνται στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα 
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προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και των υπηρεσιών εποπτείας του 

άρθρου 13, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.    

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 18 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρο 1 του ν. 3094/2003 

αντικαθίσταται ως εξής: 

 «Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επίσης ως Αποστολή του την προάσπιση και 

προαγωγή των συμφερόντων του παιδιού.  Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται φορέας 

για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής, στον ιδιωτικό και δημόσιο 

τομέα, της αρχής της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων ανεξαρτήτως φυλής, 

χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών 

ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή 

κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή 

χαρακτηριστικών φύλου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, του 

άρθρου 13 της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ.»   

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρο 1 του ν. 3094/2003 αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«Ο Συνήγορος του Πολίτη επικουρείται από έξι Βοηθούς Συνηγόρους. Ο Συνήγορος 

του Πολίτη αναθέτει σε Βοηθούς Συνηγόρους: α) την εκτέλεση των καθηκόντων του 

Συνηγόρου για το Παιδί, β) την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής 

καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών , θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 

αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, 

σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, γ) του 

Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και άλλων 

μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και δ) της 

παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και 

της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, κατά την πρώτη παράγραφο του άρθρου 

αυτού. Τα ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης για την άσκηση των ως άνω 

αρμοδιοτήτων τα ρυθμίζει ο ίδιος ο Συνήγορος του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 2 

παράγραφο 7 του ν. 3051/2002.»    

3. Όπου στα άρθρα 1 έως και 4 του ν. 3094/2003 αναφέρονται οι όροι "δημόσιες 

υπηρεσίες" ή "υπάλληλος", προστίθεται "και ιδιώτες / ιδιώτης", για την 

παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών 



13 

 

καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, 

ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, βάσει των Οδηγιών 2000/43/ΕΚ, 2000/78/ΕΚ 

και 2014/54/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη». 

Άρθρο 19 

1. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3094/2003 

αντικαθίστανται ως εξής: 

«Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των 

τραπεζών, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη για την 

εκπλήρωση της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 Αποστολής αυτού: α) ως φορέα 

παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως 

φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, 

θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, 

οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, βάσει των Οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 

2000/78/ΕΚ, καθώς και 2014/54/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη 

τάξη, β) ως φορέα για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής 

της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, βάσει της Οδηγίας 2002/73/ΕΚ όπως 

ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη, και γ) ως φορέα για την παρακολούθηση 

και προώθηση της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, βάσει της οδηγίας 2006/54/ΕΚ όπως 

ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη». 

 2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3094/2003 

αντικαθίστανται ως εξής: 

 «Δεν υπάγονται επίσης στην αρμοδιότητα του θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή 

κατάσταση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 

όπου ο Συνήγορος του Πολίτη ενεργεί ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

γενεαλογικών καταβολών θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας 

ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού 

προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου βάσει των Οδηγιών 

2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ καθώς και 2014/54/ΕΕ, όπως ενσωματώθηκαν στην 

ελληνική έννομη τάξη, καθώς και τις περιπτώσεις όπου ενεργεί ως φορέας για την 

παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της 

ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, βάσει της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ, όπως 

ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη.»  

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3094/2003 

αντικαθίστανται ως εξής:  
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«Όταν ο Συνήγορος του Πολίτη ενεργεί ως φορέας για την παρακολούθηση και 

προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου, επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων, 

δικαστικών ή εισαγγελικών αρχών, έως τη διεξαγωγή της πρώτης συζήτησης στο 

ακροατήριο ή την άσκηση ποινικής δίωξης ή έως ότου το αρμόδιο δικαστήριο ή η 

αρμόδια δικαστική αρχή αποφανθεί επί αιτήσεως παροχής προσωρινής δικαστικής 

προστασίας.» 

4. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3094/2003 

αντικαθίστανται ως εξής:  

«Ο Συνήγορος του Πολίτη διενεργεί έρευνες και δημοσιεύει ειδικές εκθέσεις για την 

εφαρμογή και την προώθηση της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, 

εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής 

κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών 

φύλου.»     

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του ν. 3094/2003 αντικαθίστανται ως εξής: 

«Στο πλαίσιο της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 αποστολής του ως φορέα για 

την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών 

καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, 

ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και της αρχής των ίσων ευκαιριών και 

της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών και πέραν των λοιπών κατά τον παρόντα 

νόμο αρμοδιοτήτων του, ο Συνήγορος του Πολίτη:  

α) παρέχει συνδρομή προς τα θύματα διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή 

εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής 

κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, 

καθώς και λόγω φύλου διαμεσολαβώντας με κάθε πρόσφορο τρόπο για την 

αποκατάσταση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

νόμου. Εφόσον η διαμεσολάβηση αυτή δεν επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα, ο 

Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει το πόρισμά του στον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα για 

την άσκηση της πειθαρχικής ή και κυρωτικής αρμοδιότητας, ο οποίος οφείλει να 

ενημερώσει σχετικά τον Συνήγορο του Πολίτη.  

β) διενεργεί έρευνες σχετικά με τις διακρίσεις σύμφωνα με το αρ. 4,  

γ) δημοσιεύει ειδικές εκθέσεις για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι οποίες περιλαμβάνουν και εισηγήσεις 

μέτρων για την εξάλειψη των διακρίσεων. 
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δ) διατυπώνει γνώμη, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήματος άλλης δημόσιας αρχής, 

ως προς την ερμηνεία του παρόντος νόμου   

ε) ανταλλάσσει πληροφορίες και συνεργάζεται με ομόλογους φορείς των κρατών - 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς,  όπως 

σε θέματα διακρίσεων φύλου με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των 

Φύλων που έχει συσταθεί με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1922/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 (ΕΕ L 403), ή σε 

εργασιακά θέματα με υπηρεσίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως Your Europe, 

SOLVIT, EURES και το δίκτυο Enterprise Europe Network.  

στ) συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικής  Ασφάλισης, με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, τους κοινωνικούς εταίρους, τις επιχειρήσεις και τις μη κυβερνητικές 

οργανώσεις προς ενημέρωση και διάδοση των καλών πρακτικών της ίσης 

μεταχείρισης στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και για τη διοργάνωση 

σχετικών επιμορφωτικών εκδηλώσεων.»   

Άρθρο 20 

1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 3094/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής : 

«Όταν ο Συνήγορος του Πολίτη ενεργεί ως φορέας για την παρακολούθηση και 

προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, 

χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών 

ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή 

κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή 

χαρακτηριστικών φύλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1, επιλαμβάνεται 

υποθέσεων εφόσον η αναφορά υποβάλλεται μέσα σε δώδεκα (12) μήνες αφότου ο 

ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση των ενεργειών ή παραλείψεων για τις οποίες 

προσφεύγει στον Συνήγορο του Πολίτη.» 

2. Τα εδάφια 6 έως 9 της παραγράφου 5 του άρθρο 4 του ν. 3094/2003 

αντικαθίστανται ως εξής: 

«Για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού και για την παρακολούθηση της 

εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής 

ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων 

πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής 

κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, 

καθώς και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, κατά την παράγραφο 1 του 

άρθρου 1 του παρόντος, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ζητεί, με ειδικά 

αιτιολογημένο έγγραφο του, από ιδιώτη που κατονομάζεται στην αναφορά, έγγραφα 
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ή άλλα στοιχεία για την υπόθεση. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται εφόσον δεν 

παραβιάζεται η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο 

Συνήγορος του Πολίτη υποχρεούται να διασφαλίζει το προσωπικό και επαγγελματικό 

απόρρητο των ιδιωτών και να μη δημοσιοποιεί στοιχεία που μπορεί να καταστήσουν 

δυνατό τον προσδιορισμό τους. Σε περίπτωση που ιδιώτης αρνείται να παράσχει τα 

παραπάνω στοιχεία, ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή 

δημόσιας υπηρεσίας ή επαγγελματικού συλλόγου κατά περίπτωση, καθώς και της 

εισαγγελικής αρχής.»   

2. Στο άρθρο 4 του Ν. 3094/2003 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 6, οι δε 

υπάρχουσες 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 αναριθμούνται σε 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13, 

αντιστοίχως, η οποία έχει ως εξής: 

«6. Καταγγελίες ή πληροφορίες που περιέρχονται σε δηµόσια αρχή σχετικά µε την 

εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου 

διαβιβάζονται από αυτήν στο Συνήγορο του Πολίτη.  

Δημόσιες υπηρεσίες με αρμοδιότητα επιθεώρησης, ελέγχου ή επιβολής κυρώσεων επί 

ιδιωτών, όπως οι κατά τόπο Επιθεωρήσεις Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας επί εργοδοτών, ή νπδδ, όπως επαγγελματικοί, επιστημονικοί σύλλογοι ή 

επιμελητήρια στο πλαίσιο άσκησης της πειθαρχικής ή και κυρωτικής αρμοδιότητας 

επί μελών τους, εφόσον παραλαμβάνουν καταγγελίες σχετικά με την εφαρμογή του 

παρόντος νόμου, προβαίνουν στην κατά νόμο διερεύνησή τους και ενημερώνουν 

αμελλητί τον Συνήγορο του Πολίτη τόσο κατά την παραλαβή κάθε καταγγελίας, όσο 

και μετά την ολοκλήρωση των διερευνητικών και τυχόν κυρωτικών τους ενεργειών.  

Οι ως άνω φορείς οφείλουν να επιλαμβάνονται σχετικών καταγγελιών και μετά από 

παραγγελία του Συνηγόρου του Πολίτη, στον οποίο υποβάλλουν τα αποτελέσματα 

των ενεργειών τους, επιφυλασσόμενης, σε κάθε περίπτωση, της αρμοδιότητας του 

Συνηγόρου του Πολίτη προς ιδίαν έρευνα και διαμόρφωση του τελικού πορίσματος 

επί της καταγγελίας.  

Το διατακτικό δε του πορίσματος αυτού υποχρεούνται να υλοποιήσουν οι ως άνω 

φορείς στο πλαίσιο των πειθαρχικών ή κυρωτικών τους αρμοδιοτήτων, ενώ απόκλιση 

επιτρέπεται μόνο με παράθεση πλήρους και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.» 

 

Άρθρο 21 

Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Εποπτείας των Αποφάσεων του ΕΔΔΑ 

Συνιστάται συλλογικό συμβουλευτικό - γνωμοδοτικό όργανο υπό την ονομασία 

«Εθνικός Μηχανισμός Εποπτείας των Αποφάσεων του ΕΔΔΑ», το οποίο υπάγεται 

στη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (εφεξής «Εθνικός 

Μηχανισμός»).  



17 

 

Άρθρο 22 

Σύνθεση 

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αποτελείται από τα εξής μέλη με τους 

αναπληρωτές τους: 

α. Τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Πρόεδρο,   

β. έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου  Εξωτερικών, 

γ. έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

 2. Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς και 

φορείς, με γνώμονα την εξειδίκευσή τους σε θέματα Προστασίας των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου.   

3. Κατά περίπτωση και εφόσον τα συζητούμενα θέματα εμπίπτουν στην καθ’ ύλην 

αρμοδιότητα άλλων φορέων της Διοίκησης πέρα των ως άνω, δύναται εκπρόσωπός 

τους να καλείται και να συμμετέχει στις σχετικές συνεδριάσεις του Εθνικού 

Μηχανισμού . 

Άρθρο 23 

Αρμοδιότητες 

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α. Το σχεδιασμό πολιτικών προς διασφάλιση της προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου στη χώρα.  

β. Την εποπτεία της εφαρμογής της νομολογίας του ΕΔΔΑ από τη Διοίκηση και εν 

γένει την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο με 

σκοπό την διασφάλιση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων των Πολιτών. 

2. Ο Εθνικός Μηχανισμός ιδίως: 

α. Απευθύνει προς την Διοίκηση κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις και προτείνει 

μέτρα για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας και της διοικητικής πρακτικής 

προς τη νομολογία του ΕΔΔΑ και τις συστάσεις των οργάνων του Συμβουλίου της 

Ευρώπης.  

β. Μεριμνά για την προώθηση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη Δημόσια 

Διοίκηση και την Κοινωνία των Πολιτών. 

γ. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την διαρκή και πλήρη ενημέρωση των δικαστικών 

και εισαγγελικών λειτουργών επί της νομολογίας του ΕΔΔΑ σε συνεργασία με την 

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, καθώς και για την επιμόρφωση των 



18 

 

υπηρετούντων στα σώματα ασφαλείας και υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων του 

στενού και του ευρύτερου δημοσίου τομέα σε θέματα Προστασίας των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου.  

Άρθρο 24 

Λειτουργία 

1. Ο Εθνικός Μηχανισμός εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επικουρείται κατά τη λειτουργία του επιστημονικά και 

διοικητικά από τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

ενώ παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

2. Ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεριμνά για την 

σύγκληση και λειτουργία του Συμβουλίου, καθώς και για την υλοποίηση των 

αποφάσεών του. 

3. Ο Εθνικός Μηχανισμός συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες, έκτακτα δε ύστερα 

από πρόσκληση του Προέδρου ή κατόπιν αιτήματος άλλου μέλους του . 

 4. Ο Εθνικός Μηχανισμός λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των 

οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Στα 

μέλη του δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση. 

5. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 

Άρθρο 25 

Συνεργασία με φορείς και κοινωνικός διάλογος 

1. Κατά τις συνεδριάσεις του Εθνικού Μηχανισμού δύναται να καλούνται 

εμπειρογνώμονες με συναφή εξειδίκευση, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή άλλοι 

φορείς για την παροχή πληροφοριών ή τη συνεργασία, εφόσον αυτό θεωρείται 

αναγκαίο κατά την κρίση αυτού. 

2. Ο Εθνικός Μηχανισμός μπορεί να προσκαλεί Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και 

άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε διαβούλευση, εφόσον αυτό θεωρείται 

αναγκαίο κατά την κρίση του. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο  26 
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(Άρθρο 6 Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, Άρθρο 8 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ και Άρθρο 7 

Οδηγίας 2014/54/ΕΕ ) 

Ο παρών νόμος δε θίγει ευνοϊκότερες διατάξεις σχετικά με την προώθηση και την 

τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και δεν αποτελεί λόγο μείωσης του 

υφιστάμενου επιπέδου παρεχόμενης προστασίας. 

 

Άρθρο 27 

1. Ο παρών νόμος αντικαθιστά το ν. 3304/2005. 

2. Το άρθρο 16 του ν. 3304/2005 καταργείται. 

 

Άρθρο 28 

(Άρθρο 14 Οδηγίας 2000/43/ ΕΚ, Άρθρο 16 Οδηγίας 2000/78/ΕΚ) 

Με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται κάθε νομοθετική και 

κανονιστική διάταξη και καθίσταται άκυρη κάθε διάταξη που περιλαμβάνεται σε 

ατομική ή συλλογική σύμβαση, γενικούς όρους συναλλαγών, εσωτερικούς 

κανονισμούς επιχειρήσεων, καταστατικά κερδοσκοπικών ή μη οργανώσεων, 

ανεξάρτητων επαγγελματικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων των 

εργαζομένων και των εργοδοτών, η οποία είναι αντίθετη προς την, κατά τον παρόντα 

νόμο, αρχή της ίσης μεταχείρισης. 

 

Άρθρο 29 

Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται από πρόταση του Υπουργού 

Οικονομικών, του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργού 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργού Υγείας, του Υπουργού 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κάθε άλλου καθ’ ύλη 

αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να επεκταθεί η προστασία που παρέχεται για διακρίσεις 

λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, 

οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και πέραν των τομέων εργασίας και 

απασχόλησης. 

Άρθρο 30 

Έναρξη ισχύος 
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Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 


