
Γλωσσάριο  

Το γλωσσάριο σας προσφέρει ορισµούς βασικών όρων που σχετίζονται µε θέµατα 

διακρίσεων και διαφορετικότητας στην ΕΕ.  

 

Α 
Άµεση διάκριση  
Άµεση διάκριση συντρέχει όταν ένα πρόσωπο υφίσταται λιγότερο ευνοϊκή 

µεταχείριση από άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής 

καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού 

προσανατολισµού. Ένα παράδειγµα άµεσης διάκρισης είναι µια αγγελία για θέση 

εργασίας που γράφει «δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από άτοµα µε ειδικές ανάγκες». 

 
Αµφιφυλοφιλία 
Αµφιφυλοφιλία είναι ένας τύπος σεξουαλικού προσανατολισµού που αναφέρεται στο 

άτοµο που έλκεται σεξουαλικά τόσο από τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. 

 
Αναπηρία 
Η Συνθήκη του Άµστερνταµ εξουσιοδοτεί την ΕΕ να λάβει µέτρα κατά των 

διακρίσεων για λόγους αναπηρίας. 

 
Ανεκτικότητα 
Η ανεκτικότητα µπορεί να οριστεί ως η ικανότητα για αποδοχή και σεβασµό των 

πεποιθήσεων και των κοινωνικών αξιών ενός άλλου ατόµου ή οµάδας ατόµων. 

 
Ανθρώπινα δικαιώµατα 
Η νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου αναγνωρίζει τις αρχές που διατυπώθηκαν 

από τη Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

Αυτός ο σεβασµός για τα ανθρώπινα δικαιώµατα έχει ενσωµατωθεί στο Άρθρο 6 της 

Συνθήκης για την ΕΕ. Ανάληψη δράσης προβλέπεται σε περιπτώσεις που γίνεται 

σοβαρή και διαρκής παραβίαση των αρχών αυτών από ένα Κράτος Μέλος. 

 
Απασχόληση 
Στο πλαίσιο της Συνθήκης του Άµστερνταµ η απασχόληση κατοχυρώνεται τώρα ως 

ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ένας νέος τίτλος για την 

απασχόληση (Τίτλος VIII) στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

δηλώνει ότι η απασχόληση πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και σε άλλες πρακτικές της 

Κοινότητας. 

 
Αποµονωτισµός 
Αποµονωτισµός σηµαίνει το διαχωρισµό ανθρώπων διαφορετικής φυλής ή τάξεως 

και συνήθως αναφέρεται σε παρόµοιες πρακτικές σε σχολεία και άλλες δηµόσιες 

υπηρεσίες. Πρόκειται για µια µορφή διάκρισης. 

 
Άτοµα µε αναπηρία 
Με βάση τη Συνθήκη για την ΕΕ τα άτοµα µε αναπηρία έχουν το δικαίωµα να 

προσδοκούν ελευθερία από τις διακρίσεις και να καταφεύγουν στις νοµικές οδούς τις 

ΕΕ. 

 

 
 

 

 



Γ 
Γενετήσιος Προσανατολισµός 
Κάθε µορφή διάκρισης που βασίζεται στο γενετήσιο προσανατολισµό και σχετίζεται, 

για παράδειγµα, µε θέµατα αµοιβής αντίκειται στις αρχές της ΕΕ. 

 
Γυναίκες  
Το Άρθρο 3 της Συνθήκης δεσµεύει την ΕΕ για την προώθηση της ισότιµης 

µεταχείρισης µεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τοµείς της πολιτικής της, 

όχι µόνο σε θέµατα σχετικά µε αµοιβή. 

 

 
∆ 
∆ηµοτικές εκλογές 
Εκλογές κατά τις οποίες οι πολίτες επιλέγουν αντιπροσώπευση σε τοπικό επίπεδο. Οι 

Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωµα να ψηφίζουν σε τοπικές δηµοτικές εκλογές σε 

όλη την ΕΕ, ακόµα και αν δεν είναι υπήκοοι της συγκεκριµένης χώρας. 

 
∆ιακρίσεις 
Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση µετατρέπει σε θεµελιώδες δικαίωµα του 

Ευρωπαίου πολίτη την προστασία από τις διακρίσεις για λόγους ιθαγένειας, φύλου, 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

σεξουαλικού προσανατολισµού. 

 
∆ιακρίσεις κατά των νέων 
Ο όρος «διακρίσεις κατά των νέων» αναφέρεται στην προκατάληψη εναντίον 

προσώπου ή οµάδας για λόγους ηλικίας. Ειδικότερα, αναφέρεται στις διακρίσεις κατά 

των νέων. 

 
∆ιαφορετικότητα 
Η διαφορετικότητα συνιστά µια από τις θεµελιακές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και αποτέλεσε µια από τις κινητήριες δυνάµεις στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση. Αναφέρεται σε ένα σύνολο συνειδητών πρακτικών που αναγνωρίζουν 

και αποδέχονται το διαφορετικό. Σήµερα, οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προωθούν µια καλύτερη δηµόσια κατανόηση σχετικά µε τα κοινωνικά οφέλη της 

διαφορετικότητας και τον αγώνα κατά των διακρίσεων στην κοινωνία. Κεντρικός 

στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να σταµατήσει την µε οποιοδήποτε τρόπο 

διάκριση κατά ατόµων εξαιτίας φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή 

πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισµού. 

 
∆ικαίωµα ασύλου 
Όποιος συγκεντρώνει τα κριτήρια που διατυπώθηκαν για τους πρόσφυγες στη 

Συνθήκη της Γενεύης το 1951 έχει το δικαίωµα ασύλου στην πρώτη ασφαλή χώρα 

στην οποία θα φτάσει. 

 
∆ικαίωµα στην εργασία 
Όποιος διαµένει νόµιµα σε ένα Κράτος Μέλος έχει το δικαίωµα να απασχοληθεί σε 

αυτό, σε αµειβόµενη ή αυτοαπασχολούµενη βάση. 

 
∆ικαίωµα στην πρόσβαση 
Η ΕΕ εργάζεται για την βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών της στη δικαιοσύνη σε 

όλα τα Κράτη Μέλη και την επίλυση προβληµάτων που προκαλούνται από 

αποκλίνοντα νοµικά συστήµατα. 



 
∆ικαιώµατα 
Η Ε.Ε υποστηρίζει και προστατεύει συγκεκριµένα θεµελιώδη δικαιώµατα των 

πολιτών της, όπως το δικαίωµα στην ψηφοφορία, την εργασία και το ταξιδεύειν. 

 
∆ικαίωµα του ταξιδεύειν 
Όλοι οι κάτοικοι της ΕΕ απολαµβάνουν το δικαίωµα να ταξιδεύουν ελεύθερα µέσα 

στην ΕΕ χωρίς βίζα. Αυτό είναι τµήµα της αρχής της ελεύθερης µετακίνησης στην 

οποία βασίζεται η ΕΕ. 

 
∆ικαίωµα ψήφου 
Από το 1993 όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν αυτόµατο δικαίωµα ψήφου στις 

τοπικές και Ευρωπαϊκές (παρότι όχι στις εθνικές) εκλογές σε όποιο Κράτος Μέλος 

και αν διαµένουν. 

 

 
Ε 
Εθνική Οµάδα  
Ως εθνική οµάδα ορίζεται ο πληθυσµός ατόµων που µοιράζονται κοινή γενεαλογική ή 

προγονική κληρονοµιά. Εθνικές οµάδες που µοιράζονται το ίδιο ιστορικό υπόβαθρο 

συνδέονται µε κοινές πολιτισµικές πρακτικές, γλώσσα και συχνά θρησκεία, 

πεποιθήσεις ή παραδόσεις. 

 
Εθνοτική προέλευση 
Η έννοια του πολίτη της ΕΕ παρέχει το δικαίωµα προστασίας από διακρίσεις για 

λόγους, µεταξύ άλλων, εθνοτικής προέλευσης. Αυτό το δικαίωµα κατοχυρώνεται στο 

Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. 

 
Εκφοβισµός  
Απαγορεύεται επίσης ο εκφοβισµός. Πρόκειται για την περίπτωση κακοµεταχείρισης 

ή διαφορετικής συµπεριφοράς έναντι κάποιου που παραπονέθηκε για διάκριση ή 

υποστήριξε συνάδελφο που διατύπωσε παράπονο. 

 
Ελεύθερη µετακίνηση προσώπων 
Ένα θεµελιώδες δικαίωµα του πολίτη της ΕΕ, που επιτρέπει στους πολίτες να 

ταξιδεύουν, να ζουν και να εργάζονται ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Συνθήκη 

του Άµστερνταµ κοινοτικοποίησε την περιοχή παρέχοντας στην Επιτροπή ένα 

σπουδαιότερο ρόλο στην ανάληψη πρωτοβουλιών. 

 
Ελευθερία 
Όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωµα να µετακινούνται, να ζουν και να 

εργάζονται ελεύθερα µέσα στην EE. 

 
Ελεύθερος συνεταιρισµός 
Το δικαίωµα στο ελεύθερο συνεταιρίζεσθαι στην ΕΕ έχει θεµελιωθεί από τη 

νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. 

 
Έλλειψη διακρίσεων 
Από το 1999, η ΕΕ µπορεί να νοµοθετήσει µε σκοπό την καταπολέµηση των 

διακρίσεων για λόγους γενετήσιας ορµής, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισµού. 

 
 



Έµµεσες διακρίσεις 
Έµµεσες ∆ιακρίσεις σηµειώνονται όταν µια φαινοµενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο 

ή πρακτική ζηµιώνει πρόσωπα για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου ή σεξουαλικού 

προσανατολισµού εκτός εάν η πρακτική αυτή µπορεί να δικαιολογηθεί αντικειµενικά 

από κάποιο νόµιµο σκοπό. Παράδειγµα έµµεσων διακρίσεων είναι το να απαιτείται 

από όλους τους διεκδικητές µιας θέσης εργασίας να εξεταστούν σε συγκεκριµένη 

γλώσσα, ακόµα κι αν η γλώσσα αυτή δεν είναι απαραίτητη για τη δουλειά. Η εξέταση 

θα µπορούσε να αποκλείσει περισσότερους ανθρώπους που έχουν διαφορετική 

µητρική γλώσσα. 

 
Ετεροφυλοφιλία 
Ετεροφυλοφιλία σηµαίνει την έλξη ανάµεσα σε δύο άτοµα του αντίθετου φύλου. 

Θεωρείται σεξουαλικός προσανατολισµός παράλληλα µε την οµοφυλοφιλία και την 

αµφιφυλοφιλία. 

 
Εύλογες προσαρµογές 
Το άρθρο 5 της Οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση ορίζει ότι οι εργοδότες 

έχουν το καθήκον να προβούν σε εύλογες προσαρµογές σε σχέση µε υποψηφίους ή 

υπαλλήλους µε αναπηρία. Αυτό σηµαίνει ότι οι εργοδότες καλούνται να λάβουν 

κατάλληλα µέτρα για να δώσουν τη δυνατότητα σε ένα άτοµο µε αναπηρία να 

αποκτήσει πρόσβαση σε απασχόληση ή κατάρτιση εκτός αν αυτή η ενέργεια θα 

επιβάλλει δυσανάλογο βάρος στον εργοδότη. Οι εύλογες προσαρµογές 

περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την παροχή αναπηρικών καροτσιών, τη ρύθµιση του 

ωραρίου εργασίας, την προσαρµογή του εξοπλισµού γραφείου ή απλώς την 

ανακατανοµή καθηκόντων µεταξύ των µελών µιας οµάδας. Για να προσδιοριστεί το 

δυσανάλογο βάρος, ειδικότερα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα χρηµατοοικονοµικά 

και άλλα επακόλουθα έξοδα, η κλίµακα και οι χρηµατοοικονοµικοί πόροι της 

επιχείρησης και η πιθανότητα λήψης δηµόσιας χρηµατοδότησης ή κάποιας άλλης 

υποστήριξης. 

 
Εφηβοφοβία 
Ως εφηβοφοβία ορίζεται ο παράλογος φόβος για τους εφήβους και η προκατάληψη 

εναντίον τους. 

 

 
Θ 
Θεµελιώδεις ελευθερίες  
Προκειµένου οι Ευρωπαίοι πολίτες να µπορούν να εξασκούν τις θεµελιώδεις 

ελευθερίες τους, ιδιαίτερα το δικαίωµα της κατοικίας και εργασίας σε όλη την ΕΕ, οι 

φορείς απονοµής δικαιοσύνης των Κρατών Μελών πρέπει να συνεργάζονται και να 

τυποποιούν τις διαδικασίες προκειµένου να αποµακρύνουν κάθε εµπόδιο που 

αντιµετωπίζουν οι πολίτες σε προσωπικές ή οικονοµικές, διοικητικές και δικαστικές 

δραστηριότητες. 

 
Θεµελιώδη δικαιώµατα 
Οι Συνθήκες της ΕΕ και η νοµολογία προνοούν για τα θεµελιώδη ανθρώπινα 

δικαιώµατα καθώς και για τα δικαιώµατα που συνδέονται µε την έννοια του 

Ευρωπαίου πολίτη, όπως η ελευθερία της µετακίνησης σε όλη την ΕΕ. Τα 

δικαιώµατα αυτά συνοψίζονται στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διακηρύχθηκε το ∆εκέµβριο του 2000. 

 
 



Θετική δράση 
Οι Οδηγίες αναγνωρίζουν ρητώς ότι η δια νόµου απαγόρευση των διακρίσεων δεν θα 

είναι απαραιτήτως αρκετή για να εξασφαλίσει πραγµατική ισότητα ευκαιριών για 

όλους µέσα στην κοινωνία. Ενδέχεται να είναι αναγκαία η λήψη συγκεκριµένων 

µέτρων που θα αντισταθµίζουν τα µειονεκτήµατα που προκύπτουν λόγω της 

φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής ενός ατόµου, της ηλικίας ή άλλων 

χαρακτηριστικών που µπορεί να επιφέρουν την άδικη µεταχείρισή του. Για 

παράδειγµα, άτοµα από εθνοτικές µειονότητες ενδέχεται να χρειάζονται ειδική 

κατάρτιση και συγκεκριµένη βοήθεια ώστε να τους προσφέρεται πραγµατική 

ευκαιρία ανεύρεσης εργασίας. Η οργάνωση µαθηµάτων κατάρτισης ή η θέσπιση 

διαφορετικών ρυθµίσεων ειδικά για αυτά τα άτοµα είναι τρόποι βελτίωσης των 

ευκαιριών που τους δίνονται. Οι οδηγίες επιτρέπουν την ανάληψη θετικής δράσης 

αυτού του είδους και δεν θεωρούν ότι παραβιάζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης. 

 
Θρησκεία 
Όλοι οι κάτοικοι της ΕΕ είναι ελεύθεροι να λατρεύουν τη δική τους θρησκεία. Η 

ελευθερία αυτή κατοχυρώνεται από τις Συνθήκες της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Σύµβαση 

για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και το Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ. 

 

 
Η 
Ηλικία 
Η έννοια του πολίτη της ΕΕ παρέχει το δικαίωµα προστασίας από διακρίσεις για 

λόγους, µεταξύ άλλων, ηλικίας. Αυτό το δικαίωµα κατοχυρώνεται στο Χάρτη 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. 

 
Ηλικιακές διακρίσεις 
Ο όρος «Ηλικιακές ∆ιακρίσεις» αναφέρεται στην προκατάληψη εναντίον προσώπου 

ή οµάδας για λόγους ηλικίας. 

 

 
Ι 
Ίσες Ευκαιρίες 
∆ύο βασικά στοιχεία της γενικής αρχής της ισότητας ευκαιριών είναι η απαγόρευση 

των διακρίσεων για λόγους ιθαγένειας (Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας: Άρθρο 12) και η ισότητα της αµοιβής µεταξύ ανδρών και γυναικών 

(Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Άρθρο 141). Προβλέπεται να 

εφαρµοστεί σε όλους τους τοµείς, ιδιαίτερα στην οικονοµική, κοινωνική, πολιτιστική 

και οικογενειακή ζωή. 

 
Ίση Μεταχείριση 
Ένα σηµαντικό δικαίωµα που παρέχεται από την έννοια του πολίτη της ΕΕ. Η 

Συνθήκη του Άµστερνταµ πρόσθεσε ένα νέο Άρθρο 13 στη Συνθήκη που καθιστά την 

αρχή της µη διάκρισης πιο ισχυρή. Σύµφωνα µε αυτό το νέο άρθρο, το Συµβούλιο 

έχει την εξουσία να δράσει κατάλληλα για την καταπολέµηση των διακρίσεων που 

βασίζονται στη γενετήσια ορµή, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις 

πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή το σεξουαλικό προσανατολισµό. 

 
Ισλαµοφοβία 
Ισλαµοφοβία συνιστά τον παράλογο φόβο ή προκατάληψη εναντίον του Ισλάµ ή των 

Μουσουλµάνων. Η Ισλαµοφοβία αυξήθηκε σηµαντικά στο δυτικό κόσµο µετά τις 

τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη. 



 
Ισότητα 
Η έννοια του πολίτη της ΕΕ παρέχει το δικαίωµα προστασίας από διακρίσεις για 

λόγους, µεταξύ άλλων, γενετήσιας ορµής, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισµού. 

Αυτό το δικαίωµα κατοχυρώνεται στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. 

 
Ισότητα των φύλων 
Ο όρος περικλείει το όραµα για ισότητα µεταξύ των δύο φύλων σε όλους τους τοµείς, 

συµπεριλαµβανοµένων της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών 

δικαιωµάτων. 

 

 
Κ 
Κινητικότητα 
Οι πολίτες της ΕΕ µπορούν να µετακινούνται, να ζουν και να εργάζονται ελεύθερα σε 

οποιοδήποτε Κράτος Μέλος της Ένωσης. Η στενότερη συνεργασία ανάµεσα στα 

Κράτη Μέλη σε θέµατα αστικού δικαίου και διαδικασιών στοχεύει στο να 

καταστήσει την κινητικότητα πραγµατικά δυνατή. 

 
Κοινωνία των Πολιτών 
Οµάδες εθελοντών και κοινοτικές οµάδες, µη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), 

συνδικαλιστικά σωµατεία, κ.λπ. Η ΕΕ ενθαρρύνει την εφαρµογή της κοινωνίας των 

πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 
Κυρώσεις 
Ρητή αναφορά στις κυρώσεις που ισχύουν για τις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων 

κατά των διακρίσεων γίνεται στο άρθρο 15 της Οδηγίας για τη φυλετική ισότητα και 

στο άρθρο 17 της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση. Σύµφωνα µε αυτά τα 

άρθρα, τα Κράτη Μέλη πρέπει να παραθέτουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που θα 

ισχύουν και να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίζουν την 

επιβολή τους. Επίσης, οι Οδηγίες ορίζουν ότι οι κυρώσεις, οι οποίες µπορεί να 

περιλαµβάνουν την καταβολή αποζηµίωσης στο θύµα, πρέπει να είναι 

αποτελεσµατικές, ανάλογες µε την παράβαση και αποτρεπτικές. 

 

 
Λ 
Λεσβίες  
Η έννοια του πολίτη της ΕΕ παρέχει το δικαίωµα προστασίας από διακρίσεις για 

λόγους, µεταξύ άλλων, σεξουαλικού προσανατολισµού. Αυτό το δικαίωµα 

κατοχυρώνεται στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. 

 

 
Μ 
Μετανάστευση 
Η πράξη του να αφήνει κανείς µια χώρα ή περιοχή για να εγκατασταθεί σε µια άλλη. 

 
 

 

 

 

 



Ν 
Νοµολογία 
Αποφάσεις του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αυτές έχουν κύρια 

νοµική ισχύ, ισοδύναµη µε κείµενα συνθηκών και τη δευτερεύουσα κοινοτική 

νοµοθεσία (οδηγίες, κανονισµοί, κ.λπ) 

 

 
Ξ 
Ξενοφοβία 
Ο φόβος για τους αλλοδαπούς. Η ξενοφοβία αντίκειται στις θεµελιώδεις αρχές της 

ελευθερίας, της δηµοκρατίας και του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων πάνω 

στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 
Ο 
Οµάδες µίσους  
Οι οµάδες µίσους είναι οργανωµένες οµάδες που προωθούν πολύ προσβλητικές 

συµπεριφορές ή προχωρούν σε πράξεις βίας εναντίον προσώπων που υποστηρίζουν 

συγκεκριµένες φυλετικές, εθνικές, θρησκευτικές ή άλλες κοινωνικές οµάδες. 

 
Οµοφυλόφιλοι 
Η έννοια του πολίτη της ΕΕ παρέχει το δικαίωµα προστασίας από διακρίσεις για 

λόγους, µεταξύ άλλων, σεξουαλικού προσανατολισµού. Αυτό το δικαίωµα 

κατοχυρώνεται στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. 

 
Οµοφυλόφιλος (Gay) 
Ο όρος «Gay» αναφέρεται στο σεξουαλικό προσανατολισµό προς την οµοφυλοφιλία. 

 

 
Π 
Παρενόχληση 
Η παρενόχληση αναφέρεται στην παραβίαση της προσωπικής αξιοπρέπειας για 

λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 

ηλικίας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισµού. Από νοµική σκοπιά, η 

παρενόχληση αναφέρεται σε απειλητικές ή ενοχλητικές συµπεριφορές. Παρενόχληση 

συνιστά ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, ταπεινωτικό, εξευτελιστικό και προσβλητικό 

περιβάλλον. Αυτού του είδους η συµπεριφορά απαγορεύεται από το Χάρτη 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις συνθήκες για την ΕΕ, τις 

Ευρωπαϊκές Οδηγίες, την Ευρωπαϊκή Νοµολογία καθώς και τα δικαιώµατα που 

συνδέονται µε την έννοια του Ευρωπαίου πολίτη. 

 
Πεποίθηση 
Η έννοια του πολίτη της ΕΕ παρέχει το δικαίωµα προστασίας από διακρίσεις για 

λόγους, µεταξύ άλλων, πεποιθήσεων. Αυτό το δικαίωµα κατοχυρώνεται στο Χάρτη 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. 

 
Πολίτης της ΕΕ, έννοια 
Το 1991 η Συνθήκη του Μάαστριχτ θεµελίωσε την έννοια του Ευρωπαίου πολίτη. Η 

έννοια του πολίτη της ΕΕ παρέχει µια σειρά από δικαιώµατα που περιλαµβάνουν την 

ελευθερία της µετακίνησης και το δικαίωµα για ψήφο και υποβολή υποψηφιότητας 

στις τοπικές και Ευρωπαϊκές εκλογές σε κάθε Κράτος Μέλος. 

 



Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έννοια  
Το 1991 η Συνθήκη του Μάαστριχτ θεµελίωσε την έννοια του Ευρωπαίου πολίτη, 

που εξαρτάται από τα πολιτικά δικαιώµατα σε ένα Κράτος Μέλος της ΕΕ. Η έννοια 

του πολίτη της ΕΕ παρέχει µια σειρά από δικαιώµατα. 

 
Πολιτικά δικαιώµατα 
Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992, όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωµα 

να ψηφίζουν και να συµµετέχουν ως υποψήφιοι σε δηµοτικές και Ευρωπαϊκές (παρότι 

όχι στις εθνικές) εκλογές. 

 
Πολιτικά, οικονοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα 
Τα δικαιώµατα αυτά κατοχυρώνονται στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της ΕΕ, 

που διακηρύχθηκε από τους ηγέτες της ΕΕ στη Νίκαια το ∆εκέµβριο του 2000. 

 
Πολιτική Ενσωµάτωσης 
Η ΕΕ έχει δώσει εντολή για τη δηµιουργία πολιτικής µε σκοπό να δοθούν τα 

δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των πολιτών της Ένωσης σε πρόσωπα που 

προέρχονται από χώρες εκτός αυτής. 

 
Πορνεία 
Η πώληση του κορµιού για σεξουαλικούς σκοπούς. Η ΕΕ έχει αναλάβει πληθώρα 

πρωτοβουλιών για την καταπολέµηση του εµπορίου σαρκός γυναικών και παιδιών. 

 
Προκατάληψη  
Η προκατάληψη µπορεί να οριστεί ως η εκ των προτέρων κρίση και αντίληψη για 

έναν άνθρωπο ή οµάδα ανθρώπων, η οποία έχει σχηµατιστεί χωρίς γνώση ή εξέταση 

των γεγονότων. Οι προκαταλήψεις συχνά ενισχύονται από τα στερεότυπα και 

βασίζονται συνήθως σε υποθέσεις, συναισθήµατα και πεποιθήσεις, που µπορούν να 

επηρεάσουν αντιλήψεις και συµπεριφορές. 

 
Πρόσβαση στη δικαιοσύνη 
Μια από τις τρεις προτεραιότητες της ΕΕ είναι να δώσει τη δυνατότητα στα άτοµα 

και τις επιχειρήσεις να ασκούν τα δικαιώµατά τους σε άλλο Κράτος Μέλος πέρα από 

το δικό τους. Λοιπές προτεραιότητες είναι η αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών 

αποφάσεων και η αυξηµένη σύγκλιση του διαδικαστικού δικαίου. 

 
Προτίµηση για τη νεολαία 
Ο όρος «προτίµηση για τη νεολαία» αναφέρεται στην προτίµηση σε νεαρότερα άτοµα 

αποκλειστικά µε βάση την ηλικία. Η έννοια αυτή συχνά συνδέεται µε το πεδίο της 

απασχόλησης, όπου συγκεκριµένοι τοµείς ευνοούν νεότερους υποψήφιους µε σκοπό 

να προβάλλουν µια συγκεκριµένη εικόνα. 

 
Πρόσφυγας 
Πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 1(Α) της Σύµβασης της Γενεύης, 

όπου ως πρόσφυγας ορίζεται κάθε άτοµο το οποίο, εξαιτίας βάσιµου φόβου δίωξής 

του για λόγους φυλής ή εθνότητας, θρησκείας, ιθαγένειας, συµµετοχής σε 

συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα ή πολιτική νοοτροπία, βρίσκεται έξω από την χώρα 

εθνικότητάς του και αδυνατεί ή, από µεγάλο φόβο, δεν επιθυµεί να θέσει τον εαυτό 

του υπό την προστασία της χώρας αυτής. Ή κάθε πρόσωπο το οποίο, ενώ δεν έχει 

ιθαγένεια και βρίσκεται έξω από τη χώρα της προηγούµενης συνήθους κατοικίας του 

ως αποτέλεσµα τέτοιων γεγονότων, δεν µπορεί ή, από µεγάλο φόβο, δεν επιθυµεί να 

επιστρέψει σε αυτή. 

 



 
Ρ 
Ρατσισµός 
Ο ρατσισµός συνιστά κάθετη παραβίαση των θεµελιωδών Ευρωπαϊκών αξιών. Η ΕΕ 

εργάζεται σε προληπτικό και κατασταλτικό επίπεδο για την καταπολέµηση όλων των 

µορφών του. 

 

 
Σ 
Σεξισµός, Σεξιστής  
Ο σεξισµός περιγράφει τη διάκριση εναντίον κάποιου εξαιτίας του φύλου του και 

χρησιµοποιείται επίσης για να περιγράψει κάθε τύπο διαχωρισµού που βασίζεται στη 

γενετήσια ορµή. 

 
Σεξουαλική επίθεση 
Η σεξουαλική επίθεση αναφέρεται σε κάθε είδους σωµατικής επαφή σεξουαλικής 

φύσεως χωρίς εθελούσια συγκατάθεση. 

 
Σεξουαλική παρενόχληση 
Η ΕΕ εργάζεται προς την καταπολέµηση της σεξουαλικής παρενόχλησης µέσω των 

προγραµµάτων της κατά των διακρίσεων ενώ τον Ιούνιο του 2001 συµφώνησε σε 

οδηγία µε σκοπό να την καταστήσει παράνοµη στο χώρο εργασίας. 

 
Σεξουαλικός προσανατολισµός 
Η Συνθήκη του Άµστερνταµ του 1997 εξουσιοδότησε την ΕΕ να θέσει εκτός νόµου 

όλες τις διακρίσεις που βασίζονται στο σεξουαλικό προσανατολισµό ενός προσώπου. 

Στη βάση αυτή, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υιοθέτησε οδηγία που απαγορεύει τις 

διακρίσεις για λόγους σεξουαλικού προσανατολισµού στο χώρο της εργασίας. 

 
Στατιστικές διακρίσεις 
Οι στατιστικές διακρίσεις συνιστούν µια οικονοµική θεωρία για τις ανισότητες, η 

οποία βασίζεται σε στερεότυπα εναντίον προσώπων ή οµάδων ανθρώπων οι οποίοι 

δεν είναι πολιτισµικά συντονισµένοι. Συχνά η έννοια των στατιστικών διακρίσεων 

εφαρµόζεται στη σχέση εργοδότη – εργαζόµενου. Σύµφωνα µε τη θεωρία, όσοι 

αναζητούν εργασία και δεν µοιράζονται κοινές αξίες µε τους πιθανούς εργοδότες τους 

είναι πιθανό είτε να µην προσληφθούν από την αρχή είτε να κερδίζουν λιγότερα 

χρήµατα. 

 
Στερεότυπο 
Τα στερεότυπα είναι γνώµες ή αντιλήψεις για µέλη συγκεκριµένων οµάδων ή µιας 

κατηγορίας ανθρώπων, οι οποίες βασίζονται εξ ολοκλήρου στη συµµετοχή τους στην 

οµάδα αυτή. Τα περισσότερα στερεότυπα εκφράζουν πολύ αρνητικές απόψεις οι 

οποίες µεταφέρουν τις προκαταλήψεις. 

 

 
Τ 
Τέσσερις ελευθερίες 
Οι Συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα εγγυώνται 

τέσσερις θεµελιώδεις ελευθερίες της αγοράς: ελεύθερη διακίνηση αγαθών, 

υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων. 

 

 



Υ 
Υπάλληλος  
Οι πολίτες της ΕΕ που ζουν σε άλλο Κράτος Μέλος έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τον 

υπάλληλο που είναι υπήκοος αυτού του κράτους. Άτοµα από χώρες εκτός ΕΕ 

υπόκεινται ακόµα στους εθνικούς µεταναστευτικούς νόµους. 

 
Ύπατος Αρµοστής για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 
Ο Εκπρόσωπος της Ύπατης Αρµοστείας των Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα 

∆ικαιώµατα, υπεύθυνος για την παρακολούθηση και προώθηση των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων παγκοσµίως. Η ΕΕ συνεργάζεται µε την Ύπατη Αρµοστεία των 

Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (OHCHR). 

 

 
Φ 
Φυλή 
Η ΕΕ αντιτίθεται σταθερά σε οποιαδήποτε διάκριση βασίζεται στη φυλή. Το Άρθρο 

13 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Ένωση να νοµοθετεί εναντίον όλων των µορφών 

φυλετικών διακρίσεων. 

 
Φύλο 
Η έννοια του πολίτη της ΕΕ παρέχει το δικαίωµα προστασίας από διακρίσεις για 

λόγους, µεταξύ άλλων, φύλου. Αυτό το δικαίωµα κατοχυρώνεται στο Χάρτη 

Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων. 

 

 
Χ 
Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 
Ο Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεµελιώνει 

δικαιώµατα που περιλαµβάνονται στις Κοινοτικές Συνθήκες, τη νοµολογία του 

Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, τις διεθνείς συµβάσεις, τις κοινές συνταγµατικές 

παραδόσεις των Κρατών Μελών και σειρά διακηρύξεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

 


