ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α ( 27/01/2005)
Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόµου είναι η θέσπιση του γενικού πλαισίου ρυθµίσεως για την
καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής καθώς και για την
καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισµού στον τοµέα της απασχόλησης και της εργασίας, σύµφωνα µε τις
Οδηγίες 2000/43/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 και 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου της
27ης Νοεµβρίου 2000, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης.
Άρθρο 2
Η αρχή της ίσης µεταχείρισης
1. Απαγορεύεται η άµεση ή έµµεση διάκριση για έναν από τους λόγους που αναφέρονται
στο άρθρο 1.
2. Ως διάκριση νοείται και η παρενόχληση ή κάθε άλλη προσβλητική ενέργεια, η οποία
εκδηλώνεται µε ανεπιθύµητη συµπεριφορά που σχετίζεται µε έναν από τους λόγους του
άρθρου 1 και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσµα την προσβολή της αξιοπρέπειας προσώπου και
τη δηµιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού
περιβάλλοντος. Κατά την εξειδίκευση της έννοιας της παρενόχλησης λαµβάνονται υπόψη
και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.
3. Ως διάκριση νοείται επίσης οποιαδήποτε εντολή για την εφαρµογή διακριτικής
µεταχείρισης σε βάρος προσώπου για οποιονδήποτε από τους αναφερόµενους στο άρθρο
1 λόγους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣΉ ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Άρθρο 3
Η έννοια των διακρίσεων
Προκειµένου για διακρίσεις ένεκα φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής: α) Συντρέχει άµεση
διάκριση, όταν, για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, ένα πρόσωπο υφίσταται
µεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε άλλο
πρόσωπο, σε ανάλογη κατάσταση.β) Συντρέχει έµµεση διάκριση, όταν µία εκ πρώτης όψεως
ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική µπορεί να θέσει πρόσωπα ορισµένης φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής σε µειονεκτική θέση συγκριτικά µε άλλα πρόσωπα, εκτός εάν η διάταξη, το
κριτήριο ή η πρακτική αυτή δικαιολογείται αντικειµενικά από έναν θεµιτό σκοπό και τα µέσα
επίτευξής του είναι πρόσφορα και αναγκαία.

Άρθρο 4
Πεδίο εφαρµογής
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος και του άρθρου 5, οι διατάξεις του
παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται 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 όλα τα επίπεδα επαγγελµατικού προσανατολισµού,
επαγγελµατικής κατάρτισης, επιµόρφωσης και επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού,
συµπεριλαµβανοµένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελµατικής εµπειρίας,
γ) τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών
που αφορούν τις απολύσεις και τις αµοιβές,
δ) την ιδιότητα του µέλους και τη συµµετοχή σε οργάνωση εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε
οποιαδήποτε επαγγελµατική οργάνωση, συµπεριλαµβανοµένων των πλεονεκτηµάτων που
απορρέουν από τη συµµετοχή σε αυτές,
ε) την κοινωνική προστασία, συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής ασφάλισης και της
υγειονοµικής περίθαλψης,
στ) τις κοινωνικές παροχές,
ζ) την εκπαίδευση,
η) την πρόσβαση στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται
(συναλλακτικά) στο κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της στέγης.
2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που
προβλέπεται διαφορετική µεταχείριση λόγω ιθαγένειας και δεν θίγουν τις διατάξεις που
ρυθµίζουν την είσοδο και την παραµονή υπηκόων τρίτων χωρών ή ατόµων άνευ
υπηκοότητας στην επικράτεια, ούτε τη µεταχείριση που συνδέεται µε τη νοµική
κατάστασή τους ως ιθαγενών τρίτων χωρών ή ατόµων άνευ ιθαγένειας.
Άρθρο 5
Ουσιαστικές και καθοριστικές επαγγελµατικές προϋποθέσεις
Κατά παρέκκλιση των άρθρων 2 παράγραφος 1 και 3, δεν συνιστά ανεπίτρεπτη διάκριση η
διαφορετική µεταχείριση που βασίζεται σε χαρακτηριστικό σχετικό µε τη φυλετική ή εθνοτική
καταγωγή, 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.
Άρθρο 6
Θετική δράση
∆εν συνιστά διάκριση η λήψη ή η διατήρηση ειδικών µέτρων µε σκοπό την πρόληψη ή την
αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων, λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝΉ ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ,
ΗΛΙΚΙΑΣ Ή ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρθρο 7
Η έννοια των διακρίσεων
1. Προκειµένου για διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας
ή γενετήσιου προσανατολισµού, στον τοµέα της εργασίας και της απασχόλησης:

α) συντρέχει άµεση διάκριση, όταν, για έναν από τους λόγους αυτούς, ένα πρόσωπο
υφίσταται µεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε
άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση.
β) συντρέχει έµµεση διάκριση, όταν µια φαινοµενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική
µπορεί να θέσει πρόσωπα ορισµένων θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ορισµένης
αναπηρίας, µιας ορισµένης ηλικίας ή ενός ορισµένου γενετήσιου προσανατολισµού, σε
µειονεκτική θέση συγκριτικά µε άλλα πρόσωπα. ∆εν συνιστά ανεπίτρεπτη έµµεση διάκριση
τέτοια διάταξη, κριτήριο ή πρακτική, όταν δικαιολογείται αντικειµενικά από έναν θεµιτό σκοπό
και τα µέσα επίτευξής του είναι πρόσφορα και αναγκαία ή όταν αφορά άτοµα µε αναπηρία και
µέτρα που λαµβάνονται υπέρ αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του παρόντος και το άρθρο
21 παράγραφος 6 του Συντάγµατος.
2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου 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 των άλλων.
Άρθρο 8
Πεδίο εφαρµογής
1. Με την επιφύλαξη των επόµενων παραγράφων του άρθρου τούτου και του άρθρου 9, η
κατά τον παρόντα νόµο αρχή της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού στον τοµέα της
εργασίας και της απασχόλησης εφαρµόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δηµόσιο και
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 όλα τα επίπεδα επαγγελµατικού προσανατολισµού,
επαγγελµατικής κατάρτισης, επιµόρφωσης και επαγγελµατικού αναπροσανατολισµού,
συµπεριλαµβανοµένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελµατικής εµπειρίας,
γ) τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών
που αφορούν τις απολύσεις και τις αµοιβές,
δ) την ιδιότητα του µέλους και τη συµµετοχή σε οργάνωση εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε
οποιαδήποτε επαγγελµατική οργάνωση, συµπεριλαµβανοµένων των πλεονεκτηµάτων που
απορρέουν από τη συµµετοχή σε αυτές.
2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που
προβλέπεται διαφορετική µεταχείριση λόγω ιθαγένειας και δεν θίγουν τις διατάξεις που
ρυθµίζουν την είσοδο και την παραµονή ιθαγενών τρίτων χωρών ή ατόµων άνευ
ιθαγένειας στην επικράτεια, ούτε τη µεταχείριση που συνδέεται µε τη νοµική κατάστασή
τους ως ιθαγενών τρίτων χωρών ή ατόµων άνευ ιθαγένειας.
3. Η κατά τον παρόντα νόµο αρχή της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή
άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού δεν εφαρµόζεται
στις πάσης φύσεως παροχές που προσφέρουν τα δηµόσια συστήµατα ή τα εξοµοιούµενα
προς τα δηµόσια, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων συστηµάτων κοινωνικής
ασφάλισης ή πρόνοιας.
4. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρµόζονται στις ένοπλες δυνάµεις και τα
σώµατα ασφαλείας, καθόσον αφορά σε διαφορετική µεταχείριση λόγω ηλικίας ή
αναπηρίας σχετικής µε την Υπηρεσία.
Άρθρο 9
Επαγγελµατικές απαιτήσεις

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 2 παράγραφος 1 και 7 παράγραφος 1, δεν συνιστά
ανεπίτρεπτη διάκριση η διαφορετική µεταχείριση που βασίζεται σε χαρακτηριστικό
σχετικό µε τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την ηλικία, αναπηρία ή το γενετήσιο
προσανατολισµό, το οποίο, λόγω της φύσης των συγκεκριµένων επαγγελµατικών
δραστηριοτήτων ή του πλαισίου εντός του οποίου αυτές ασκούνται, 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. ∆εν θίγεται επίσης 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 10
Εύλογες προσαρµογές γιατα άτοµα µε αναπηρία
Για την τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης έναντι ατόµων µε αναπηρία, ο εργοδότης
υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγµένων κατά περίπτωση µέτρων, προκειµένου τα
άτοµα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να
εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συµµετοχής στην επαγγελµατική κατάρτιση, εφόσον τα
µέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. ∆εν θεωρείται
δυσανάλογη η επιβάρυνση, όταν αντισταθµίζεται από µέτρα προστασίας που λαµβάνονται στο
πλαίσιο άσκησης της πολιτικής υπέρ των ατόµων µε αναπηρία.
Άρθρο 11
∆ικαιολογηµένη διαφορετική µεταχείριση λόγω ηλικίας
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 7 παρ. 1 δεν συνιστά διάκριση η 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. Αυτή
η 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 7, 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 12
Θετική δράση και ειδικά µέτρα
1. ∆εν συνιστά διάκριση η λήψη ή η διατήρηση ειδικών µέτρων µε σκοπό την πρόληψη ή
την αντιστάθµιση µειονεκτηµάτων, λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.
2. ∆εν συνιστά διάκριση, όσον αφορά στα άτοµα µε αναπηρία, 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 ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 13
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
κατά τα άρθρα 24 έως και 27 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (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 τα οποία
έχουν σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού µπορούν να αντιπροσωπεύουν τον βλαπτόµενο
ενώπιον των δικαστηρίων και να τον εκπροσωπούν ενώπιον οποιασδήποτε διοικητικής
αρχής ή διοικητικού οργάνου, εφόσον προηγουµένως παρασχεθεί η συναίνεσή του µε
συµβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο θα φέρει θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής.
Άρθρο 14
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 15
Προστασία έναντι αντιµέτρων

Η κατά το άρθρο 13 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 16
Ποινικές κυρώσεις
1. Όποιος παραβιάζει την κατά τον παρόντα νόµο απαγόρευση της διακριτικής µεταχείρισης
για λόγους εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής ή θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού, κατά τη συναλλακτική διάθεση
αγαθών ή προσφορά υπηρεσιών στο κοινό τιµωρείται µε φυλάκιση έξι (6) µηνών µέχρι
τριών (3) ετών και µε χρηµατική ποινή χιλίων (1.000) έως πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
2. Το άρθρο 3 του ν. 927/1979 (ΦΕΚ 139 Α~) καταργείται.
Άρθρο 17
∆ιοικητικές κυρώσεις
Η παραβίαση της κατά τον παρόντα νόµο απαγόρευσης της διακριτικής µεταχείρισης από
πρόσωπο που ενεργεί ως εργοδότης, κατά τη σύναψη ή άρνηση σύναψης εργασιακής σχέσης ή
στη διάρκεια, λειτουργία, εξέλιξη ή λύση αυτής, συνιστά παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας και
κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 εδάφιο Α~ του ν. 2639/1998( ΦΕΚ 205 Α~), όπως
ισχύει, για την οποία επιβάλλεται το προβλεπόµενο από αυτήν τη διάταξη πρόστιµο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Άρθρο 18
Κοινωνικός διάλογος
Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή του ν. 2232/ 1994 (ΦΕΚ 140 Α~), στο πλαίσιο της
αποστολής της για τη διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου για τη γενική πολιτική της Χώρας και για
θέµατα κοινωνικής πολιτικής:
α. Συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία καταγράφει τις εξελίξεις ως προς την εφαρµογή του
παρόντος νόµου, µε ιδιαίτερη αναφορά στους χώρους εργασίας.
β. Απευθύνει προτάσεις στην Κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους για την προώθηση των
αρχών της ίσης µεταχείρισης, καθώς και τη λήψη µέτρων κατά των διακρίσεων.
γ. Ενθαρρύνει το διάλογο µε αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και εν γένει µε µη κυβερνητικές
οργανώσεις, οι οποίες έχουν ως καταστατικό σκοπό την καταπολέµηση των διακρίσεων για
λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας,
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.
δ. 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.
Άρθρο 19
Φορείς προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης
1. Φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης στις περιπτώσεις που αυτή
παραβιάζεται από δηµόσιες υπηρεσίες είναι ο Συνήγορος του Πολίτη. Ως δηµόσιες
υπηρεσίες νοούνται οι αναφερόµενες στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του ν. 3094/2003
(ΦΕΚ 10 Α~).
2. Φορέας προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης στις περιπτώσεις που αυτή
παραβιάζεται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πέραν εκείνων που αναφέρονται στην

πρώτη παράγραφο, και µε την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου, είναι η
συνιστώµενη µε το άρθρο 21 Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης.
3. Στον τοµέα απασχόλησης και εργασίας, φορέας προώθησης της αρχής της ίσης
µεταχείρισης στις περιπτώσεις που αυτή παραβιάζεται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
πέραν εκείνων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο είναι το Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του Σ.ΕΠ.Ε., ως φορέα
προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης, εφαρµόζεται συµπληρωµατικώς το άρθρο
22 του παρόντος νόµου. Το Σ.ΕΠ.Ε., σε ειδικό κεφάλαιο της ετήσιας έκθεσης
πεπραγµένων που δηµοσιεύει, αναφέρεται στην εφαρµογή και προώθηση της ίσης
µεταχείρισης στον τοµέα της εργασίας και της απασχόλησης
4. Συνιστώνται στο Τµήµα Ισότητας Ευκαιριών της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας πέντε (5) θέσεις µόνιµου
προσωπικού του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού για την επιστηµονική υποβοήθηση
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, την εξέταση καταγγελιών για παράβαση της αρχής
της ίσης µεταχείρισης, τη διενέργεια προσπάθειας συµφιλίωσης, τη σύνταξη και υποβολή
στο Σ.ΕΠ.Ε. πορίσµατος σε περίπτωση αποτυχίας της συµφιλιωτικής δράσης, καθώς και
την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση εν γένει µε στόχο την κοινωνική σύ-γκλιση. Με
την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων µπορούν να καθορισθούν ειδικότερα προσόντα
διορισµού.
Άρθρο 20
1. Το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 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, καθώς και την προώθηση της
αρχής της ίσης µεταχείρισης όλων των προσώπων χωρίς διάκριση λόγω φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή
γενετήσιου προσανατολισµού.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 3 του ν. 3094/2003
αντικαθίσταται ως εξής: «∆εν υπάγονται επίσης στην αρµοδιότητά του θέµατα που
αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών, µε
εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο Συνήγορος του Πολίτη ενεργεί ως φορέας προώθησης της
αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού.»
3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 3094/2003 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που
έχει ως εξής: «Ο Συνήγορος του Πολίτη διενεργεί έρευνες και δηµοσιεύει ειδικές εκθέσεις
για την εφαρµογή και την προώθηση της ίσης µεταχείρισης χωρίς διάκριση λόγω
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας,
αναπηρίας ή γενετήσιου προσανατολισµού.»
Άρθρο 21
Σύσταση Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης
1. Συνιστάται στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης, η οποία υπάγεται
απευθείας στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης.
2. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης ως
πρόεδρο, τέσσερα τακτικά µέλη και δύο αναπληρωµατικά. Η Επιτροπή συγκροτείται µε
απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης. Ως µέλη της Επιτροπής επιλέγονται πρόσωπα που
διαθέτουν υψηλή επιστηµονική κατάρτιση ή επαγγελµατική εµπειρία, ιδίως σε τοµείς που
έχουν σχέση µε την αποστολή της Επιτροπής. Η θητεία των µελών είναι τριετής και
µπορεί να ανανεώνεται. Η θητεία των µελών παρατείνεται αυτοδικαίως έως το διορισµό
νέων, όχι όµως πέραν των τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία που έληξε. Σε

περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της θητείας του, µέλος της Επιτροπής απωλέσει την
ιδιότητά του, για το υπόλοιπο της θητείας διορίζεται νέο µέλος. Χρέη γραµµατέα ασκεί
υπάλληλος της κατά το άρθρο 23 Υπηρεσίας Ίσης Μεταχείρισης.
3. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον µία φορά το µήνα και εκτάκτως όποτε
συγκληθεί από τον πρόεδρο ή ζητηθεί η σύγκλησή της από δύο τουλάχιστον µέλη. Η
Επιτροπή συνεδριάζει νοµίµως εφόσον µετέχουν τουλάχιστον τρία µέλη
συµπεριλαµβανοµένου και του προέδρου. Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης καθορίζει ο
πρόεδρος, η δε εισήγηση γίνεται από τον πρόεδρο ή το µέλος της Επιτροπής που ο
πρόεδρος ορίζει.
4. Στον πρόεδρο, τα µέλη και τον γραµµατέα της Επιτροπής καταβάλλεται µηνιαία
αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης.
5. Τα µέλη της Επιτροπής σε περίπτωση που ενάγονται για πράξεις ή παραλείψεις κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους µπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων µε
µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους.
Άρθρο 22
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ίσης Μεταχείρισης
1. Η Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης έχει ως αρµοδιότητες:
α) να εποπτεύει την προσπάθεια συµφιλίωσης σε περίπτωση καταγγελίας για παράβαση της
αρχής της ίσης µεταχείρισης,
β) να διατυπώνει πόρισµα σε περίπτωση που αποτυγχάνει η συµφιλιωτική δράση. Εάν
πιθανολογείται η τέλεση αξιόποινης πράξης, το πόρισµα διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών,
γ) να διατυπώνει γνώµη, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήµατος του Υπουργού ∆ικαιοσύνης ή
αρχής στο πλαίσιο αρµοδιότητας της οποίας εµπίπτει παράβαση της αρχής της ίσης
µεταχείρισης, ως προς την ερµηνεία διατάξεων του παρόντος νόµου,
δ) να συντάσσει εκθέσεις για την εφαρµογή και προώθηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης.
2. Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της η Επιτροπή µπορεί να διενεργεί εξέταση και
έρευνα, να εξετάζει µάρτυρες και να ζητά από κάθε δηµόσια αρχή και ιδιώτη την παροχή
πληροφοριών και εγγράφων. Κάθε δηµόσια αρχή ή ιδιώτης έχει υποχρέωση να
ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση στο αίτηµα της Επιτροπής. Η Επιτροπή ή ο πρόεδρός
της µπορεί να αναθέτει σε µέλος της τη διενέργεια της εν λόγω έρευνας.
3. Ο πρόεδρος της Επιτροπής αναθέτει, για συγκεκριµένη κάθε φορά περίπτωση, σε
πρόσωπο που υπηρετεί στην υπηρεσία του επόµενου άρθρου, τη διενέργεια προσπάθειας
συµφιλίωσης µεταξύ των µερών σε περίπτωση καταγγελίας για παράβαση της αρχής της
ίσης µεταχείρισης και τη σύνταξη του προβλεπόµενου στην παράγραφο 1 στοιχείο β~
πορίσµατος, παρέχει τις αναγκαίες υποδείξεις και ασκεί τον απαραίτητο έλεγχο.
Άρθρο 23
Υπηρεσία Ίσης Μεταχείρισης
1. Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης Υπηρεσία Ίσης
Μεταχείρισης σε επίπεδο τµήµατος, το οποίο υπάγεται στη ∆ιεύθυνση Νοµοθετικού
Συντονισµού και Ειδικών ∆ιεθνών Νοµικών Σχέσεων για την εξέταση των καταγγελιών για
παράβαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, τη διενέργεια προσπάθειας συµφιλίωσης, τη
σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης πορίσµατος σε περίπτωση
αποτυχίας της συµφιλιωτικής δράσης και τη γραµµατειακή και επιστηµονική υποβοήθηση
της Επιτροπής. Της υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού.

2. Για την επίτευξη του έργου της η Υπηρεσία Ίσης Μεταχείρισης στελεχώνεται µε ειδικό
επιστηµονικό και διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.
Άρθρο 24
Λοιπές διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής.2. Οι αναγκαίες πιστώσεις για
τη λειτουργία της Επιτροπής εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
Ο παρών νόµος δεν θίγει ευνοϊκότερες διατάξεις σχετικές µε την προώθηση και τήρηση της αρχής
της ίσης µεταχείρισης και δεν αποτελεί λόγο µείωσης του υφιστάµενου επιπέδου παρεχόµενης
προστασίας.
Άρθρο 26
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 27
Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών, του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Υπουργού
∆ικαιοσύνης, µπορεί να επεκταθεί η προστασία που παρέχεται κατά τον παρόντα νόµο για
διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισµού και πέραν των τοµέων εργασίας και απασχόλησης.
Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή
του ως νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2005
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ∆. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - A. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2005
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
A. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

