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Όλοι έχουμε δικαιώματα. 

Νόμοι υπάρχουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση 

για να προστατεύσουν όλους ενάντια στις 

διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο ή καταγωγή, 

ηλικία, αναπηρία, θρησκεία ή πίστη, ή 

σεξουαλικό προσανατολισμό στο χώρο εργασίας. 

Τι αφορούν αυτοί οι νόμοι; 

Διάβασε περισσότερα στο 

www.stop-discrimination.info 

Εθνικές οργανώσεις για την ισότητα υπάρχουν 

στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Δουλεύοντας για την αντιμετώπιση 

των διακρίσεων, αυτές οι εθνικές οργανώσεις 

μπορούν να σας δώσουν περισσότερες 

πληροφορίες και να σας συμβουλεύσουν για 

τα δικαιώματά σας.  

Επικοινωνήστε με τον εθνικό σας φορέα για 

την ισότητα: 

Ελλάδα

Ο συνήγορος του πολίτη

www.synigoros.gr

Τηλ.: 210 7289600

Κύπρος

Γραφείο επιτρόπου διοικήσεως

www.ombudsman.gov.cy

Τηλ.: 22405500

Αυτό το έντυπο δημιουργήθηκε ως τμήμα της εκστρατείας 

ενημέρωσης της ΕΕ «Για τη Διαφορετικότητα. Κατά των 

Διακρίσεων». Οργανωμένη από τη Γενική Γραμματεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, η εκστρατεία σκοπεύει στην 

αφύπνιση κατά των διακρίσεων και στους νόμους της ΕΕ που 

υπάρχουν για την καταπολέμησή τους, και για την προώθηση 

από τα οφέλη της διαφορετικότητας. 

Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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από εσάς πιστεύετε 

πως άνθρωποι συχνά 

γίνονται θύματα 

διακρίσεων εξαιτίας του 

σεξουαλικού τους 

προσανατολισμού.*

39%
 από εσάς πιστεύουν 

πως το ίδιο αληθεύει 

εξαιτίας της θρησκείας 

ή της πίστης ενός 

ανθρώπου.*   

61% 

από εσάς πιστεύετε πως οι 

διακρίσεις που βασίζονται στο 

φύλο ή την εθνικότητα είναι 

εκτεταμένες στη σημερινή 

κοινωνία.*  

53% από εσάς πιστεύετε πως 
το ίδιο αληθεύει για άτομα με ειδικές ανάγκες.* 

58% από εσάς πιστεύετε πως 

διακρίσεις που βασίζονται 

στην ηλικία ενός ανθρώπου 
είναι συχνές.*

Οι διακρίσεις συνεχίζουν 

να υπάρχουν στην Ευρώπη.

Εσείς τι πιστεύετε;

Εσείς ποιόν στηρίζετε;

Όλοι ζούμε σε μια ποικιλόμορφη κοινωνία. 

Η συμπεριφορά σας απέναντι στους άλλους 

είναι σημαντική. 
* Ευρωβαρόμετρο, έρευνα 317 - Διακρίσεις στην ΕΕ το 2009 (ΝΟΕ 2009) 


