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Διάκριση  
Ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο - 
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ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΤΕ THN ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΑΝ ΠΕΣΕΤΕ ΘΥΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ –  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Ποιοι είναι οι ισχύοντες νόμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, 

σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου; Πώς μπορώ να κάνω καταγγελία; 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρώνει, αλλά δεν αντικαθιστά, 

το Σύνταγμα της εκάστοτε χώρας ή το σύστημα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 

εγγυάται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  

Τα θεμελιώδη δικαιώματα των ΛΟΑΤΙ ατόμων και των ΛΟΑΤΙ μεγαλύτερης ηλικίας στην ΕΕ 

προστατεύονται από: 

Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 

Άρθρο 21 του Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: περιλαμβάνει διατάξεις 

κατά των διακρίσεων, που βασίζονται σε διαφορετικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένου του 

βιολογικού φύλου, της ηλικίας και του σεξουαλικού προσανατολισμού. Ωστόσο, δεν γίνεται λόγος για 

την ταυτότητα φύλου. 

Άρθρο 25 του Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «αναγνωρίζει και σέβεται το 

δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή και να συμμετέχουν 

στον κοινωνικό και πολιτιστικό βίο». 

Άρθρο. 19 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο μπορεί να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 

ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Η ταυτότητα φύλου δεν συμπεριλαμβάνεται. 

Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε 

προσώπου ως προς τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής του ζωής. 

Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: απαγορεύει τις διακρίσεις με 

βάση ποικίλα χαρακτηριστικά. Ακόμη και αν το συγκεκριμένο άρθρο δεν αναφέρει ρητά την ηλικία, τον 

γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνονται στον όρο 

«άλλης καταστάσεως».  

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:12016P/TXT
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/legal-aspects-lgbti-equality_en
file:///C:/Users/Iolanda/Desktop/Ana/EASI/Best4olderlgbti/Legal_Framework/Συνθήκης%20για%20τη%20Λειτουργία%20της%20Ευρωπαϊκής%20Ένωσης
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Προστασία στην εργασία: 

Το 2000, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου καθιερώνοντας ένα 

γενικό πλαίσιο ίσης μεταχείρισης στην εργασία και την απασχόληση. Οι τομείς που προστατεύονται 

από τις διακρίσεις περιλαμβάνουν την ηλικία και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Η ταυτότητα φύλου 

δεν συμπεριλαμβάνεται.  

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που παραβιάζονται τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματά μου;  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει τους πολίτες της σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας. Αυτό 

σημαίνει ότι παρεμβαίνει μόνο μετά την εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων της εκάστοτε 

χώρας (εάν αυτά εφαρμόζονται από διαφορετικούς φορείς και αρχές όπως κυβερνητικούς φορείς, 

εθνικά δικαστήρια ή από σώματα που εξειδικεύονται στα ανθρώπινα δικαιώματα, βλ. παρακάτω), 

σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα: 

 

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος του σχήματος σε μορφή pdf: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/charter-

application_en.pdf 

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών προστατεύονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECtHR) το οποίο παρεμβαίνει σε περίπτωση έκκλησης στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο. Επιπλέον, τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύονται από τον 

Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ, καθώς και σε κάθε άλλη 

περίπτωση που εφαρμόζεται ο Νόμος της ΕΕ. Για παράδειγμα, εάν κάποια πράξη κράτους μέλους ή 

ιδιωτικού προσώπου της ΕΕ παραβιάζει την αρχή της μη-διάκρισης, μπορείτε να απευθυνθείτε 

κατευθείαν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CJEU) εάν η πράξη το αφορά άμεσα (σε 

περίπτωση αθέμιτης πράξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 263 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης) ή μετά από έκκληση στον εθνικό δικαστή, για τον οποίο μία υπόθεση εκκρεμεί, με 

βάση την οποία μπορεί να επικαλεστεί την προαναφερθείσα πράξη, να τη στείλει στο Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε πριν γίνει προσφυγή να έχει επιβεβαιωθεί η εγκυρότητά της (Αίτηση 

εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως, άρθρο 267 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης). 

Επιπλέον, μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης μπορεί κανείς να 

βρει ποια πορεία πρέπει να ακολουθήσει σε περίπτωση παραβίασης των θεμελιωδών του 

δικαιωμάτων με τη βοήθεια ενός διαδραστικού εργαλείου που διατίθεται σε όλες της γλώσσες της 

ΕΕ. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0078
file:///C:/Users/Katerina/Downloads/διαφορετικούς%20φορείς%20και%20αρχές
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/charter-application_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/charter-application_en.pdf
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_el
https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=el
https://e-justice.europa.eu/content_fundamental_rights_interactive_tool-459-el.do?init=true
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