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Οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των διακρίσεων εφαρµόζονται και στην Κύπρο

Το 1997 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε να επεκτείνει τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε
να συµπεριλάβει στο άρθρο 13 της Συνθήκη ς µια διάταξη εναντίον των διακρίσεων. Το άρθρο 13 δεν είναι
από µόνο του απευθείας εκτελεστό στις χώρες-µέλη. ∆ίνει όµως τη δυνατότητα στην Κοινότητα να λάβει
τα ενδεδειγµένα µέτρα για την καταπολέµηση των διακρίσεων. Το 2000 το Συµβούλιο υιοθέτησε οµόφωνα
δυο Οδηγίες.
Η Οδηγία της ΕΕ 2000/43/ΕΚ

Η Οδηγία αυτή απαγορεύει τις φυλετικές και εθνοτικές διακρίσεις στον τοµέα της απασχόλησης, τις
διακρίσεις στην εκπαίδευση, στην κοινωνική ασφάλιση, στην υγειονοµική περίθαλψη, στην πρόσβαση σε
αγαθά και υπηρεσίες και στη στέγαση.
Η Οδηγία της ΕΕ 2000/78/ΕΚ
Η Οδηγία απαγορεύει τις διακρίσεις στο τοµέα της απασχόλησης για λόγους θρησκείας, ή πεποιθήσεων,
αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου προσανατολισµού.
11 εφαρµογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των διακρίσεων απαιτεί αλλαγές στην εθνική
νοµοθεσία σχετικά µε την αρχή της ίσης µεταχείρισης και την εξάλειψη κάθε µορφής διάκρισης.
Η κυπριακή Νοµοθεσία κατά των ∆ιακρίσεων

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ρ Μαΐου 2004. τέθηκαν και στην χώρα µας σε
εφαρµογή οι δυο Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στην ίση µεταχείριση και στην
κατάργηση των διακρίσεων.
Συγκεκριµένα για τη µεταφορά των δυο Οδηγιών· ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πιο
κάτω εναρµονιστικά νοµοθετήµατα:
1. Ο περί Ίσης Μεταχείρισης (Εθνοτική και Φυλετική Καταγωγή) Νόµοα του 2004(Ν 59(Γ) / 2004)

Ο περί Ίσης Μεταχείρισης (Εθνοτική και Φυλετική Καταγωγή) Νόµος 2004(Ν 59(1) / 2004) προβλέπει,
ανάµεσα σε άλλα, την απαγόρευση κάθε άµεσης και έµµεσης διάκρισης λόγω φυλετικής ή εθνοτικής
καταγωγής σε ότι αφορά τους τοµείς της κοινωνικής προστασίας συµπεριλαµβανοµένης της κοινωνικής
ασφάλισης και της υγειονοµικής περίθαλψης, τις κοινωνικές παροχές, την εκπαίδευση και την πρόσβαση σε
αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιµα στο κοινό και στην παροχή αυτών, συµπεριλαµβανοµένης και της
στέγασης.
2. Ο περί τικ Ίσης Μεταχείρισης Προσώπων στην Απασχόληση και την Εργασία Νόµος του 2004
(Ν.58(Ι)2004)

Ο περί της Ισης Μεταχείρισης Προσώπων στην Απασχόληση και την Εργασία Νόµος του 2004
(Ν.58(1)2004) ρυθµίζει τα θέµατα εξάλειψης µορφών διάκρισης που οφείλονται στη φυλετική ή εθνοτική
καταγωγή στον τοµέα της απασχόλησης.
3. Ο περί Επιτρόπου ∆ιοικήσεως (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004 (Ν. 36(1)2004) και ο περί
Καταπολέµηση!: των Φυλετικών και Ορισµένων Αλλων ∆ιακρίσεων (Επιτρόπου) Νόµος του 2004

(Ν. 42ΓΡ/2004)
Με τους πιο πάνω Νόµου διευρύνονται οι αρµοδιότητες της Επιτρόπου ∆ιοικήσεως και θεσµοθετείται
ανεξάρτητο Σώµα το οποίο, µεταξύ άλλων, έχει αρµοδιότητα:

•
•
•
•
•

Να επιλαµβάνεται παραπόνων για παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης.
Να παρέχει ανεξάρτητη συνδροµή σε θέµατα διάκρισης.
Να επιβάλλει διοικητικές και άλλες κυρώσεις.
Να διεξάγει ανεξάρτητες µελέτες/έρευνες για διακρίσεις.
Να δηµοσιεύει ανεξάρτητες εκθέσεις και να διατυπώνει συστάσεις για κάθε θέµα που αφορά
τέτοιες διακρίσεις.
'

4. Ο περί Ατόµων µε Ανα?τΐ|ρίες(Τροποποίητικός) Νόµος του 2004(Ν57(Ι)/2004)
Ο περί Ατόµων µε Αναπηρίες(Τροποποιητικός) Νόµος του 2004 απαγορεύει οποιοδήποτε είδος διάκρισης
(άµεσης ή έµµεσης) εναντίον ατόµανν µε αναπηρίες αναφορικά µε τους όρους πρόσβασης στην
εργοδότηση, συµπεριλαµβανοµένων κριτηρίων1 επιλογής και όρους απασχόλησης σε όλα τα επίπεδα της
επαγγελµατικής ιεραρχίας συµπεριλαµβανοµένων και των προαγωγών, πρόσβαση σε όλους τους τύπους και
όλα τα επίπεδα της επαγγελµατικής καθοδήγησης, επαγγελµατικής εκπαίδευσης, επαγγελµατικής
επανένταξης, συµπεριλαµβανοµένης της απόκτησης πρακτικής επαγγελµατικής εµπειρίας, τους όρους και
συνθήκες απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων απολύσεων και αποζηµιώσεων.
Π<η> να απευθυνθείτε;
Στην Κύπρο έχει συσταθεί Ανεξάρτητη Αρχή για την εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης και την εξάλειψη
κάθε µορφής διάκρισης.
Τι προσφέρει η Αρ/η;
* ∆ιερεύνηση παραπόνων για υποθέσεις διακρίσεων εναντίον οποιουδήποτε προσώπου στον ιδιωτικό και
δηµόσιο τοµέα. Το παράπονο µπορεί να υποβληθεί τόσο από το πρόσωπο που έχει υποστεί διακριτική ή
ρατσιστική συµπεριφορά όσο και από µη-κυβερνητική οργάνωση (συνδικαλιστική ή άλλη οργάνωση ή
οµάδα προσώπων που αναπτύσσει συναφή δράση).
* Αυτεπάγγε?.τη εξέταση θεµάτων που αφορούν ρατσιστική ή διακριτική συµπεριφορά.
* Παροχή αρωγής και αποκατάσταση ζηµιάς θυµάτων ρατσισµού, διακρίσεων ή διακριτικής συµπεριφοράς.
* Έκδοση και δηµοσίευση διαταγµάτων στην επίσηµη εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας σε περίπτωση που
διαπιστωθεί παράνοµη διακριτική συµπεριφορά, µε τα οποία ορίζεται ότι η παρανοµία πρέπει να εκλείψει σε
καθορισµένη προθεσµία και κατά καθορισµένο τρόπο.
* Επιβολή χρηµατικών και άλλων κυρώσεων σε όσους προβαίνουν σε απαγορευµένη µε νόµο διακριτική ή
ρατσιστική συµπεριφορά.
* Λήψη µέτρων για πρακτική εφαρµογή της νοµοθεσίας που απαγορεύει οποιαδήποτε διακριτική ή
ρατσιστική συµπεριφορά και έκδοση κωδίκων πρακτικής που αφορούν συγκεκριµένους τοµείς
δραστηριοτήτων της δηµόσιας ή ιδιωτικής σφαίρας.
* ∆ιεξαγωγή ερευνών και στατιστικών µελετών για θέµατα ρατσισµού.
* Εξέταση, ύστερα από γραπτό αίτηµα, από κυβερνητικές υπηρεσίες ή οργανισµούς κατά πόσο οι
υφιστάµενες διατάξεις, κριτήρια και πρακτικές δυνατόν να συνιστούν απαγορευµένη από το νόµο διάκριση ή
ρατσιστική συµπεριφορά.
Η Αργή συνεργάζεται µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κυβερνητικές Υπηρεσίε;
11 Αρχή συνεργάζεται στενά µε κυβερνητικές υπηρεσίες και µη κυβερνητικές οργανώσεις (συνδικαλιστικές
οργανώσεις και συνδέσµους) που προασπίζονται των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.

Η Αρχή προοίθεί προληπτικά µέτρα
Για να αποφεύγονται οι διακρίσεις η Αρχή προωθεί προληπτικά µέτρα κατά των διακρίσεων µέσο) της
επιµόρφωσης των αρµοδίων. Συγκεκριµένα:
* ∆ιοργανώνει σεµινάρια για την αστυνοµία, τους λειτουργούς που χειρίζονται συναφή θέµατα, και τους
υπεύθυνους προσωπικού των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
* Αναλαµβάνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης των αρµοδίων.
* Αναλαµβάνει ενηµερωτικές εκστρατείες για πληροφόρηση του κοινού.
Που να απευθυνθείτε;
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