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Το Παρατηρητήριο στα Social Media: 

   
Observatory on Combating Discrimination (OCD) 

Ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου: 

www.ekke.gr/ocd 

Συντονιστής Παρατηρητηρίου:  

Άγγελος Τραμουντάνης, Ειδικός Λειτουργικός 
Επιστήμονας, ΕΚΚΕ  

Επιμέλεια Τεύχους: 

Κατερίνα Σταματοπούλου, Εξωτερική Συνεργάτης 

Επικοινωνία: 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
Κρατίνου 9 & Αθήνας, 105 52 
E-mail: ocd@ekke.gr 

 

 

Ταυτότητα 
Το Παρατηρητήριο Καταπολέμησης των 
Διακρίσεων αποτελεί δομή του Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικών Ερευνών. Λειτουργεί με αντικείμενο 
την εκπόνηση ερευνών και μελετών σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο, τη διεύρυνση και προώθηση της 
δικτύωσης μεταξύ στελεχών φορέων, δομών και 
υπηρεσιών υποστήριξης των ομάδων που 
υφίστανται διακρίσεις, με έμφαση στο πεδίο της 
απασχόλησης, καθώς και τη διάχυση της 
πληροφόρησης όσον αφορά στις καλές πρακτικές 
καταπολέμησης των διακρίσεων και την οργάνωση 
επιστημονικών εκδηλώσεων με στόχο την 
βελτίωση και αύξηση της ενημέρωσης και πληρο-
φόρησης για τις διακρίσεις. 

Εισροές, ειδικότεροι στόχοι και 
δράσεις του Παρατηρητηρίου 

• Συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία 
στατιστικών δεδομένων αναφορικά με τις δια-
κρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου 
προσανατολισμού. 

• Συμμετοχή σε εξειδικευμένα εθνικά και ευρω-
παϊκά δίκτυα. 

• Ανάληψη δράσεων υποστήριξης στο δημόσιο 
διάλογο, στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώ-
μης και στην εκπαίδευση ανθρώπινου 
δυναμικού σε θέματα διακρίσεων. 

• Σύνταξη περιοδικών/ετήσιων εκθέσεων για την 
«Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Ελλάδα 
και στην ΕΕ». 

• Λειτουργία ιστοτόπου με στόχο την προώθηση 
της διαδικασίας του κοινωνικού διαλόγου, την 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την 
παροχή γενικής πληροφόρησης. 

• Σχεδιασμός και επιστημονική διεύθυνση 
ερευνών για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
και παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων. 

Περιεχόμενα Τεύχους: 

Ταυτότητα 

Έρευνα: Καταπολέμηση των Διακρίσεων 
στον Τομέα της Επιχειρηματικότητας: 
Γυναίκες, νέοι Ρομά και μουσουλμάνοι 
μετανάστες 

Επικαιρότητα 

Εκθέσεις - Αναφορές 

Ημερίδες - Συνέδρια 

Εκδόσεις 

Food for Thought 

Οδηγοί - Εγχειρίδια 

Καμπάνιες Ευαισθητοποίησης 
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Έρευνα 
│Παρουσίαση Ερευνητικού Προγράμματος 

 
 

  

Καταπολέμηση των Διακρίσεων στον Τομέα της 
Επιχειρηματικότητας: Γυναίκες, νέοι Ρομά και 

μουσουλμάνοι μετανάστες. 

Με συντονιστή φορέα το ΕΚΚΕ και εταίρους την 
Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση της Πάτρας 
(ΑΔΕΠ), τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και τον Συνήγορο του Πολίτη, 
υλοποιείται η έρευνα αυτή, έχοντας ως στόχο την 
καταπολέμηση των διακρίσεων στον τομέα της 
επιχειρηματικότητας με ομάδες στόχους τις 
γυναίκες, τους νέους Ρομά και τους μουσουλ-
μάνους μετανάστες. Η έρευνα χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Απασχό-
ληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική 
Ένταξη, στο πλαίσιο του προγράμματος PROGRESS 
(2007-2013) με διάρκεια υλοποίησης 30.03.2013 – 
30.03.2014. 

Στόχοι της Έρευνας 

• Η καταπολέμηση των διακρίσεων στην πράξη, οι 
δράσεις πεδίου, η ευαισθητοποίηση και η δια-
μεσολάβηση. 

• Η καταγραφή της απασχόλησης των γυναικών, 
νέων ρομά και μουσουλμάνων μεταναστών, 
αλλά και του επιπέδου ανεργίας (είδος 
απασχόλησης, απαιτούμενα προσόντα, 
αναζήτηση εργασίας κ.ά). 

• Η αναζήτηση των κάθε είδους παραμέτρων που 
σχετίζονται με την επαγγελματική σταδιοδρομία 
των γυναικών και των νέων (π.χ εκπαίδευση, 
κατάρτιση και δια βίου μάθηση, αναγνώριση 
τυπικών προσόντων που τυχόν διαθέτουν κλπ). 

• Η αποτύπωση συγκεκριμένων καταστάσεων που 
εμποδίζουν ή καθυστερούν την εξέλιξη της 
επαγγελματικής καριέρας των γυναικών και των 
νέων. 

• Η διερεύνηση των στερεοτύπων που συμβάλ-
λουν στη διατήρηση των διακρίσεων με βάση το 

φύλο, την εθνικότητα και το θρήσκευμα, στην 
αγορά εργασίας και στη διαφορά αμοιβών. 

• Η σύνδεση της επαγγελματικής εξέλιξης των 
γυναικών ρομά και μουσουλμάνων μετα-
ναστριών με την προσωπική – οικογενειακή ζωή, 
όπως αυτή έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 
χρόνια. 

• Ο τρόπος αντιμετώπισης των κοινωνικών 
ανισοτήτων για τις ευάλωτες αυτές κοινωνικές 
ομάδες στην αγορά εργασίας. 

• Η καταγραφή των προϋποθέσεων – μέσω της 
εκπόνησης ποσοτικής και κυρίως ποιοτικής 
έρευνας – για τη διευκόλυνση της πρόσβασης 
των γυναικών και των νέων ρομά και μουσουλ-
μάνων μεταναστών στην αγορά εργασίας, αλλά 
και την περαιτέρω εξέλιξή τους (αποτύπωση των 
αναγκών της αγοράς εργασίας, προτάσεις για 
βελτίωση δεξιοτήτων, νομοθετικές/θεσμικές 
ρυθμίσεις για την ενίσχυση της γυναικείας 
απασχόλησης). 

Δράσεις της Έρευνας 

Δράση 1: Ανάλυση περιεχομένου ειδικότερων 
ενεργειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 
κατά των διακρίσεων. 

Δράση 2: Ποσοτική και ποιοτική έρευνα σε 
γυναίκες, νέους Ρομά και μουσουλμάνους 
μετανάστες. 

Δράση 3: Διάχυση αποτελεσμάτων. 

Δράση 4: Αξιολόγηση. 

 

Ιστοσελίδα Ερευνητικού Προγράμματος 
http://ekke.gr/ocd/?page_id=29 

 

Ιστοσελίδα Προγράμματος PROGRESS 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327 
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Επικαιρότητα 
│Εκθέσεις-Αναφορές 

Το φαινόμενο της ρατσιστικής βίας 
στην Ελλάδα και η αντιμετώπισή του 

Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τις 
διαπιστώσεις του Συνηγόρου από την 

ενδελεχή διερεύνηση των αναφορών που 
υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη σε 
περίοδο 16 μηνών (1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 
Απριλίου 2013), σε συνδυασμό με τη μελέτη των 
χαρακτηριστικών του φαινομένου, όπως 
προκύπτουν από την ομαδοποίηση των 
περιστατικών ρατσιστικής βίας που έχουν 
καταγραφεί το αντίστοιχο διάστημα από την 
Ελληνική Αστυνομία, τον Τύπο και Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις. Στην έκθεση 
συνεκτιμώνται οι σχετικές εκθέσεις διεθνών 
οργανισμών και οι προτάσεις των πολιτικών 
φορέων που ανταποκρίθηκαν σε σχετική 
πρόσκληση του Συνηγόρου και αξιολογείται η 
προσέγγιση της αστυνομικής διοίκησης για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. 
Σε ειδική ενότητα καταγράφεται η εκδήλωση του 
φαινομένου στο χώρο του σχολείου και η 
αντιμετώπιση του από τη σχολική διοίκηση. 

Οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα, όπως και 
οι συστάσεις και προτάσεις της ανεξάρτητης αρχής 
που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση, 
φιλοδοξούν να συμβάλουν στη θεσμική θωράκιση 
της Πολιτείας προκειμένου να καταπολεμήσει 
αποτελεσματικά τα απεχθή φαινόμενα ρατσι-
στικής βίας, τα οποία δυστυχώς κλιμακώνονται 
τόσο σε αριθμό όσο και στην ένταση της 
ασκούμενης βίας, διαρρηγνύοντας την κοινωνική 
συνοχή και ειρήνη και υπονομεύοντας την ίση 
ανθρώπινη αξία και τα θεμέλια του ίδιου του 
κράτους δικαίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.synigoros.gr 

 

Βία κατά των Γυναικών: Πανευ-
ρωπαϊκή Έρευνα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας του 
Οργανισμού σχετικά με τη βία κατά 

των γυναικών βασίζονται σε προσωπικές 
συνεντεύξεις 42.000 γυναικών στα 28 κράτη μέλη 
της ΕΕ, με 1.500 συνεντεύξεις κατά μέσο όρο σε 
κάθε κράτος μέλος. Οι συμμετέχουσες 
επιλέχθηκαν βάσει τυχαίας δειγματοληψίας. Τα 
αποτελέσματα είναι αντιπροσωπευτικά των 
εμπειριών και των απόψεων γυναικών ηλικίας από 
18 έως 74 ετών που ζουν στην ΕΕ. Οι τυπο-
ποιημένες συνεντεύξεις της έρευνας περιλάμ-
βαναν ερωτήσεις σχετικά με τη σωματική, 
σεξουαλική και ψυχολογική βία, τη θυματοποίηση 
στην παιδική ηλικία, τη σεξουαλική παρενόχληση 
και την παρενοχλητική παρακολούθηση, καθώς 
και σχετικά με τις νέες μορφές κακοποίησης για 
παράδειγμα μέσω του διαδικτύου. Ζητήθηκε από 
τις γυναίκες να δώσουν πληροφορίες σχετικά με 
τις προσωπικές εμπειρίες τους ως προς διάφορες 
μορφές βίας, τη συχνότητα με την οποία έχουν 
βιώσει ορισμένες μορφές βίας, και τις επιπτώσεις 
της βίας στη ζωή τους. Επιπλέον, η  έρευνα 
συγκέντρωσε πληροφορίες σχετικά με την 
αναφορά ή μη των περιστατικών στην αστυνομία, 
καθώς και σχετικά με τη χρήση άλλων υπηρεσιών 
που μπορούν να παρέχουν συνδρομή στα θύματα. 

Στόχος των αποτελεσμάτων της έρευνας του FRA 
είναι υποστήριξη  των υπευθύνων χάραξης 
πολιτικής και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων για 
την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Βάσει των αποτελεσμάτων της 
έρευνας, ο Οργανισμός εκπόνησε σειρά εμπε-
ριστατωμένων γνωμών που παρουσιάζονται στην 
έκθεση βασικών αποτελεσμάτων και στη 
συνοπτική έκθεση της έρευνας. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
 www.fra.europa.eu 
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Ισότητα: οι κανόνες της ΕΕ κατά των 
διακρίσεων ισχύουν τώρα και στα 28 
κράτη μέλη 

Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, 

αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσα-
νατολισμού, έχουν ήδη ενσωματωθεί στην εθνική 
νομοθεσία όλων των κρατών μελών. Τώρα 
χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για την 
εφαρμογή τους στην πράξη. Αυτά είναι τα 
σημαντικότερα συμπεράσματα νέας έκθεσης που 
δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η οδηγία για 
την ισότητα στην απασχόληση και η οδηγία για τη 
φυλετική ισότητα, που εγκρίθηκαν το 2000, έχουν 
ως στόχο την καταπολέμηση των διακρίσεων. Είναι 
πολύ σημαντικό ότι αυτές οι οδηγίες της ΕΕ 
αποτελούν πλέον τμήμα του εθνικού δικαίου και 
των 28 κρατών μελών. Ωστόσο, στην έκθεση 
αναφέρεται ότι οι εθνικές αρχές δεν μπορούν 
ακόμη να διασφαλίσουν την παροχή αποτε-
λεσματικής προστασίας στα θύματα διακρίσεων. 
Από τα σοβαρότερα προβλήματα είναι ότι το κοινό 
δεν είναι επαρκώς ενημερωμένο για τα δικαι-
ώματά του και ότι οι υποθέσεις διακρίσεων δεν 
δημοσιοποιούνται ευρέως. 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Ετήσια Έκθεση 2013 

 Το Κέντρο Τεκμιρίωσης και 
Πληροφόρησης για το Ρατσισμό, την 
Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη-βία, 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ, πραγματοποίησε στην Ετήσια Έκθεση 
για το 2013 την καταγραφή φαινομένων, 
ζητημάτων και κρουσμάτων ρατσισμού, 
διακρίσεων, ξενοφοβίας, αλλά και Ερευνητικών 
Μελετών ή Καλών Πρακτικών της Διοίκησης στους 
6 κρίσιμους τομείς της Απασχόλησης, της 
Νομοθεσίας, της Εκπαίδευσης, της Στέγασης, της 
Ρατσιστικής Βίας και της Υγείας & Πρόνοιας. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.antigone.gr 

│Έρευνα - Προγράμματα 

Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων και Ευάλωτων Πληθυσμών 
αιτούντων άσυλο (ΣΤΕΓΗ PLUS +) 

   
 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «SOAM-
Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν 
μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου 
στην Ελλάδα / Supporting Organisations that assist 
migrant asylum seeking population in Greece» η 
PRAKSIS και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
λειτουργούν Κέντρα Φιλοξενίας στην Αθήνα και 
την Πάτρα για την στέγαση ασυνόδευτων 
ανηλίκων και άλλων ευάλωτων πληθυσμιακά 
ομάδων που αιτούνται άσυλο (μονογονεϊκές και 
πολυμελείς οικογένειες, άτομα με χρόνια 
προβλήματα υγείας, ηλικιωμένοι, θύματα 
βασανιστηρίων κλπ).  

Στην Αθήνα λειτουργεί από τις 9 Ιανουαρίου 2014 
Κέντρο Φιλοξενίας που παρέχει τη δυνατότητα 
στέγασης σε σαράντα (40) ασυνόδευτους 
ανήλικους και στην Πάτρα Κέντρο Φιλοξενίας για 
τριάντα (30) ασυνόδευτους ανήλικους και 
σαράντα (40)  άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού (ασυνόδευτες μητέρες με 
παιδιά), αιτούντων άσυλο. 

Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχονται είναι: 

• Κάλυψη βασικών αναγκών  
• Ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συνδρομή 
• Ιατρονοσηλευτική φροντίδα 
• Υπηρεσίες διερμηνείας / διαμεσολάβησης 
• Υπηρεσίες συνοδείας 
• Υπηρεσίες ατομικής υγιεινής 
• Προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, 

κατάρτισης, δημιουργικής απασχόλησης, 
ενισχυτικής διδασκαλίας 

• Διασύνδεση με την αγορά εργασίας για 
ενηλίκους 
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Τη διαχείριση του Κέντρου Φιλοξενίας  στην Αθήνα 
έχει αναλάβει η PRAKSIS σε συνεργασία με τον 
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (υπεύθυνο για τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τη δημιουργική 
απασχόληση των φιλοξενουμένων). Στην Πάτρα, η 
PRAKSIS υλοποιεί τις δράσεις για τους ασυνό-
δευτους ανηλίκους αιτούντων άσυλο και ο Ελλη-
νικός Ερυθρός Σταυρός τις αντίστοιχες δράσεις για 
τις ευάλωτες ομάδες αιτούντων άσυλο. 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.praksis.gr 

Μητρώο Εκπαιδευμένων Διαπολιτι-
σμικών Μεσολαβητών 

Η διαπολιτισμική μεσολάβηση διευ-
κολύνει την πρόσβαση των μετα-

ναστών στις δημόσιες υπηρεσίες και τα δημόσια 
αγαθά, συμβάλλει δυναμικά στην καταπολέμηση 
των διακρίσεων και οδηγεί στην ευαισθητοποίηση 
δημόσιων λειτουργών και ευρύτερων κοινωνικών 
φορέων. Στη διεύθυνση www.intermediation.gr 
λειτουργεί το επίσημο Μητρώο Εκπαιδευμένων 
Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών στην Ελλάδα. Οι 
διαπολιτισμικοί μεσολαβητές έχουν λάβει ειδική 
εκπαίδευση ώστε να γεφυρώνουν το γλωσσικό και 
πολιτισμικό χάσμα ανάμεσα στους μετανάστες 
που δεν γνωρίζουν καλά ελληνικά και το 
προσωπικό υπηρεσιών. Στο μητρώο μπορούν να 
εγγραφούν Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες που 
είτε έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραμμα 
κατάρτισης διαπολιτισμικών μεσολαβητών είτε 
έχουν εργαστεί ως διαπολιτισμικοί μεσολαβητές 
σε προγράμματα του Ελληνικού Δημοσίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
www.intermediation.gr 
 
 

 

 

 

«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της 
συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις 
πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
πολιτικής» 

To Έργο «Ενθάρρυνση και 
υποστήριξη της συμμετοχής των 

γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και 
εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
πολιτικής» που υλοποιεί το Κέντρο Ερευνών για 
Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) χρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» του Εθνικού Στρα-
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), μέσω της 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρη-
ματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Γενικής 
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. 

Το Έργο απευθύνεται σε γυναίκες που είναι ήδη 
αιρετές ή που επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
εκλογικές διαδικασίες (σε εθνικό ή ευρωπαϊκό 
επίπεδο) με στόχο την ενίσχυση και εμψύχωση 
των ίδιων των γυναικών, προκειμένου να 
διεκδικήσουν και να επιτύχουν όχι μόνο τη 
συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες, αλλά 
και την εκλογή τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.gynaikes-politiki.gr 
 

│Ημερίδες-Συνέδρια 

Έρευνα για το φύλο | Το φύλο στην 
έρευνα 

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του 
Παντείου Πανεπιστημίου και το 
Εργαστήριο Έρευνας για το Φύλο του 
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών 
πραγματοποίησαν ημερίδα με τίτλο: 
«Έρευνα για το Φύλο - Το Φύλο στην 

Έρευνα», την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 στο 
Αμφιθέατρο «Ι. Κρανιδιώτης»  του Υπουργείο Εξω-
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τερικών. Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από τα EEA 
Grants και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με 
την Πρεσβεία της Νορβηγίας και την Αντιπρο-
σωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 
Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα ζητήματα φύλου 
στο Πρόγραμμα Ερευνών HORIZON 2014-2020, η 
καταπολέμηση της ανισότητας του φύλου και η 
προώθηση του φύλου στη έρευνα: Η περίπτωση 
της Νορβηγίας, το Πρόγραμμα COST GenderSTE 
καθώς και το νέο Πρόγραμμα «Ακαδημαϊκή 
Έρευνα» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX) (2009-
2014) για τις προγραμματικές περιοχές «Διαφο-
ρετικότητα, ανισότητες και κοινωνική ενσωμά-
τωση». 

 «Ημέρα των δικαιωμάτων στην 
Πάτρα» 

Την Τρίτη 18.03.2014 πραγματοποιήθηκε 
η δράση ευαισθητοποίησης «Ημέρα των 
δικαιωμάτων στην Πάτρα». H δράση 

υλοποιήθηκε από την «Αναπτυξιακή Δημοτική 
Επιχείρηση Πάτρας – ΑΔΕΠ ΑΕ» με την υποστήριξη 
της Αντιδημαρχίας «Υποστήριξη Δημότη, Εθελο-
ντισμού, Ισότητας Φύλων & Ένταξης 
Μεταναστών» Δήμου Πατρέων. Aποτελεί μέρος 
των ολοήμερων δράσεων προστασίας των 
δικαιωμάτων των πολιτών και ευαισθητοποίησης, 
που περιλαμβάνουν την παρουσία του Συνηγόρου 
του Πολίτη στην Πάτρα και υποδοχή των πολιτών 
για την κατάθεση αναφορών. Εντάσσεται στο 
πλαίσιο των συντονισμένων ενεργειών φορέων 
από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
κατάρτισης-εκπαίδευσης, έρευνας, συμ-
βουλευτικής και απασχόλησης, με στόχο την 
προώθηση ίσων ευκαιριών στις ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες. 

Η ενέργεια περιλαμβάνεται στο έργο «Κατα-
πολέμηση των διακρίσεων στην πράξη και 
προώθηση της επιχειρηματικότητας γυναικών, 
νέων ρομά και μουσουλμάνων μεταναστών» που 
υλοποιείται με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών – ΕΚΚΕ και χρηματοδοτείται 

από το πρόγραμμα PROGRESS-
JUST/2012/PROG/AG/AD. 

 

│Προσεχώς: Ημερίδες 

«Καταπολέµηση των διακρίσεων στο 
πεδίο της επιχειρηµατικότητας: Γυναί-
κες, νέοι Ροµά και µουσουλµάνοι 
µετανάστες»   

Το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών, o 

Συνήγορος του Πολίτη, ο ΟΑΕΔ, και η Αναπτυξιακή 
Δηµοτική Επιχείρηση Πατρών σας προσκαλούν σε 
ηµερίδα µε θέµα: «Καταπολέµηση των 
διακρίσεων στο πεδίο της επιχειρηµατικότητας: 
Γυναίκες, νέοι Ροµά και µουσουλµάνοι 
µετανάστες»  την Πέµπτη 27 Μαρτίου 2014, στο 
Αµφιθέατρο Γ. Δρακόπουλος, Κεντρικό Κτήριο 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστηµίου 30. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
πρόγραμμα της Ημερίδας: www.ekke.gr/ocd 

 

European Roma Summit: Going local 
on Roma inclusion 

 Στις 4 Απριλίου 2014, στις 
Βρυξέλλες θα πραγματο-
ποιηθεί η Τρίτη Σύνοδος 

Κορυφής σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της 
ένταξης και ενσωμάτωσης των Ρομά στην Ευρώπη. 
Η Σύνοδος Κορυφής θα επικεντρωθεί σε τρεις 
άξονες: α) Πολιτικές ένταξης των Ρομά σε τοπικό 
επίπεδο, β) Χρηματοδότηση της ΕΕ προς τους 
τοπικούς και περιφερειακούς φορείς με στόχο την 
υποστήριξη της ενσωμάτωσης των Ρομά και γ) 
Κάνοντας την ενσωμάτωση των Ρομά τοπική 
πραγματικότητα στις χώρες υπό διεύρυνση. 

Για περισσότερες πληροφορίες:  
http://ec.europa.eu/justice/events/roma-summit-
2014/index_en.htm 
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Εκδόσεις 
Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην 
Αγορά Εργασίας 

Επιμέλεια: Δ. Μπαλούρδος, Μ. Χρυσάκης, Ν. 
Σαρρής, Ά. Τραμουντάνης 

Ο παρών τόμος έχει ως βασικό στόχο 
να αποτυπώσει ορισμένες βασικές 
διαστάσεις των διακρίσεων σε 
εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, με έμφαση στην εκτίμηση 
σχετικών πινάκων, δεικτών και 

υποδειγμάτων για τις διακρίσεις στην αγορά 
εργασίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.ekke.gr/ocd 

 

Καταπολέμηση των Διακρίσεων:  
Τάσεις– Προκλήσεις–Πολιτικές 
 

Επιμέλεια: Δ. Μπαλούρδος, Μ. Χρυσάκης 

Το παρόν βιβλίο, αποτέλεσμα του 
ερευνητικού προγράμματος “Παρα-
τηρητήριο Καταπολέμησης των 
∆ιακρίσεων”, επιχειρεί να συμβάλλει 
στο σώμα της γνώσης που 

αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από την ισότητα 
και τις διακρίσεις. Τα κείμενα που 
συμπεριλαμβάνονται ευελπιστούν στην 
προώθηση του δημόσιου διαλόγου αναφορικά με 
ζητήματα διακρίσεων, στην ανάδειξη των καίριων 
ζητημάτων για την επιτυχή υλοποίηση των 
πολιτικών και στον προσδιορισμό των κενών 
πολιτικής. Επίσης, η παρούσα έκδοση στοχεύει 
στην παρουσίαση εμπειρικών δεδομένων και στην 
ανάδειξη των καλών πρακτικών και των εξελίξεων 
στο χώρο της πολιτικής κατά των διακρίσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.ekke.gr/ocd 

 

 

 Food For Thought 
 

│Οδηγοί - Εγχειρίδια 

Οδηγός Διαφορετικότητας για δημο-
σίους υπαλλήλους 

 Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως φορέας 
καταπολέμησης των διακρίσεων, 
συνέταξε έναν οδηγό διαφο-

ρετικότητας για δημοσίους υ  παλλήλους, με 
σκοπό να καλύψει τα πιθανά κενά στην 
πληροφόρηση των στελεχών του δημοσίου τομέα 
σε ό,τι αφορά τα ιδιαίτερα στοιχεία της 
ταυτότητας διαφόρων κατηγοριών πολιτών που 
καλούνται να εξυπηρετήσουν. Ο οδηγός υλο-
ποιείται με την υποστήριξη του προγράμματος 
Progress της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην 
δημιουργία του πολύ σημαντική υπήρξε και η 
συμβολή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.synigoros.gr/resources/web.pdf 
 
Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και 
εύλογων προσαρμογών για εργα-
ζόμενους με αναπηρία 

Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου 
είναι η εκπαίδευση των Στελεχών του 
Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας 
(Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας σε 

ζητήματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών. 
Το εγχειρίδιο συντάχθηκε από την Εθνική Συνο-
μοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και 
μέσω αυτού επιχειρείται παρέμβαση σε τρία επί-
πεδα: α) σε επίπεδο γνώσεων, β) σε επίπεδο 
δεξιοτήτων και γ) σε επίπεδο στάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.ekke.gr/ocd 
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Κώδικας δεοντολογίας για τις 
δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων 
στην εργασία 

Ο Κώδικας εκπονήθηκε από το 
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
του Ινστιτούτου Εργασίας της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδας στο πλαίσιο παλαιότερου 
προγράμματος POGRESS (2010-

2011). Aποτελεί χρήσιμο οδηγό και διατείθεται σε 
5 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, βουλγαρικά, 
αλβανικά και αραβικά). 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: www.ekke.gr/ocd 
 

Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία κατά των διακρίσεων 

Με αφορμή την 60η επέτειο της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου και 
έχοντας υπόψη την εντυπωσιακή σε 
όγκο νομολογία του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 
τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων, 
κρίθηκε χρήσιμη η εκπόνηση του εν λόγω 
εγχειριδίου. Απευθύνεται στους ασκούντες νομικά 
επαγγέλματα, προκειμένου να γνωρίζουν τις αρχές 
που διέπουν την καταπολέμηση των διακρίσεων, 
ώστε να μπορούν να τις εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά στην πράξη. 

Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploa
ds/1510-FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EL.pdf 
 

 

 

│Καμπάνιες ευαισθητοποίησης 

 

 Together Against 
Discrimination 
European Commission 
http://journalistaward.stop-
discrimination.info/ 
 

 

Οι Διακρίσεις 
Σταματούν ΕΔΩ! 
Συνήγορος του Πολίτη 
http://www.synigoros.gr/?i=
kdet.el.news.55002 
 

 ENOUGH – ΑΡΚΕΤΑ 
Ελληνικό Συμβούλιο για 
τους Πρόσφυγες 
http://www.gcr.gr/index.ph
p/el/news/press-releases-
announcements/item/267-
enough 
 

 Gender Equality 
United Nations Women 
http://www.unwomen.org/e
n/digital-
library/publications/2010/3/
fund-for-gender-equality-
brochure 
 

 

Speak Up – STOP 
DISCRIMINATION 
United Nations Human 
Rights 
http://www.ohchr.org/EN/Is
sues/Discrimination/Pages/L
GBT.aspx 
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 Επίλογος 
Στη σημερινή συγκυρία, το Παρατηρητήριο 
Καταπολέμησης των Διακρίσεων φιλοδοξεί να 
αποτελέσει κόμβο επικοινωνίας στον τομέα της 
έρευνας και της διάχυσης της πληροφόρησης σε 
ζητήματα συναφή με την καταπολέμηση των 
διακρίσεων. Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να 
ενισχύσει την ανταλλαγή εμπειριών και καλών 
πρακτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 
στη χώρα μας, καθώς και να ενθαρρύνει τη 
διάδοση πληροφοριών για τις εθνικές και 
Ευρωπαϊκές πολιτικές και για τη νομοθεσία κατά 
των διακρίσεων. Προωθώντας την εμπλοκή  των 
κοινωνικών και παραγωγικών φορέων στην 
προσπάθεια καταπολέμησης των διακρίσεων, 
απευθύνεται τόσο σε ακαδημαϊκούς και ερευ-
νητές του χώρου, όσο και στην ίδια την κοινωνία 
των πολιτών. Τέλος, η λειτουργία του φιλοδοξεί να 
ενισχύσει την ισότιμη μεταχείριση για όλους και 
για όλες, και να προωθήσει τη διαφορετικότητα σε 
όλες τις εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπων που 
αντιμετωπίζουν σήμερα διακριτική μεταχείρηση 
λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρη-
σκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Speak Out Against Discrimination 
European Commission 

http://www.coe.int/t/DG4/ANTI-DISCRIMINATION-
CAMPAIGN/ 

My body – My Rights 
Διεθνής Αμνηστία 

https://campaigns.amnesty.org/campaigns/my-body-
my-rights 

 

│In English 

The Observatory on Combating Discrimination 
is a structure established by the National 
Centre for Social Research (EKKE), with the aim 
to conduct research at a national and local 
level, to promote the networking of actors and 
services that support groups facing 
discrimination, especially in the area of labour 
market, to disseminate information regarding 
best practices in combating discrimination, 
and to organize scientific events in view of 
raising awareness on discrimination related 
issues. 
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