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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3304   (ΦΕΚ Α΄ 16/27.01.2005) 

Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής 

καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισµού. 

http://www.synigoros.gr/resources/nomos3304--3.pdf 

 

Αποτελέσµατα της έρευνας του Συνηγόρου του Παιδιού για τον ρατσισµό και τις 

διακρίσεις: 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/nea/yparchei-ratsismos-sta-scholeia-diadiktyaki-ereyna-toy-
synigoroy-toy-paidioy 

 

∆ιεθνής σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp 

και µε απλά λόγια: 

http://www.0-18.gr/downloads/entipo_simbasi_ex.pdf 

 

Νόµος 4285/2014 «…για την καταπολέµηση ορισµένων µορφών και εκδηλώσεων 

ρατσισµού και ξενοφοβίας µέσω του ποινικού δικαίου…» 

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=Ik2xQr3jIkg%3D&tabid=13
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Ίδρυµα της Βουλής, πρόγραµµα ∆ηµοκρατία και εκπαίδευση, εκπαιδευτικό υλικό 

http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1140I646I460627 

 

Συνήγορος του Πολίτη, Ειδική έκθεση για τη ρατσιστική βία, 2013 (κεφάλαιο για τα 

σχολεία σελ. 56, συµπεράσµατα και προτάσεις σελ. 76) 

http://www.synigoros.gr/resources/docs/eidikiekthesiratsistikivia.pdf 

 

Προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού προς το Υπουργείο Παιδείας για τη δηµοκρατική 

λειτουργία του σχολείου και την εκπαίδευση στα δικαιώµατα, 2015 

http://www.synigoros.gr/resources/protaseisypourgeiopaideias_dimokratia_dikaiomat

a_sxoleio.pdf 

 

Ειδική έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη για την καταπολέµηση των διακρίσεων (2014) 

http://www.synigoros.gr/resources/ee2014-12-diakriseis--2.pdf 

 

ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή κατά του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας, 5η έκθεση για την 

Ελλάδα (2015) 

https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-

V-2015-001-ENG.pdf (αγγλικά) 

www.synigoros.gr/resources/grc-cbc-v-2015-001-grcb.pdf (ελληνικά) 

 

ΕυρωπαϊκήΕπιτροπήκατάτουρατσισµούκαιτηςµισαλλοδοξίαςτουΣυµβουλίουτηςΕυρώπ

ης, General Policy recommendation no 10, On combating racism and racial 

discrimination in and through school education 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/gpr/en/recommendation_n10/e

ng-recommendation%20nr%2010.pdf 
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Ευρωπαϊκό καταστατικό για δηµοκρατικά σχολεία χωρίς βία (Πρόγραµµα Συµβουλίου 

Ευρώπης, 2003) 

http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/Previous%20Projects/EuropeanSch

oolCharter/04_Charter_Greek_gr.asp#TopOfPage 

 

ΣυµβούλιοτηςΕυρώπης, Charter on Education for Democratic Citizenship and human 

rights education 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2010)7&Language=lanEnglish&Ver=ori

ginal&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorL

ogged=F5D383 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιµετώπιση των διακρίσεων 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/index_el.htm 

 

 

∆ίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας, ετήσια έκθεση 2014 

http://www.unhcr.gr/1againstracism/etisia-ekthesi-2014/ 

 

Βούλα Παπαγιάννη, Προσεγγίσεις της ψευδοθεωρίας του ρατσισµού, Κριτήρια 

ανίχνευσης ρατσιστικών προτύπων στο Μάρκου Γεώργιος, Παρθένης Χρήστος 

(επιµέλεια): «∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση – Θεωρία και πράξη», Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 2011 (σελ. 72-101) 

https://doc-04-a0-apps-

viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/3nb9bdfcv3e2h2k1cmql0ee9cvc

5lole/qa6a13qgt9jmh21vcvbcctn81vlbk7md/1437820050000/drive/*/ACFrOgAK3f6e2

oj-

RGc9jvDzXjrgSOG0Jbbk71Ei0umloQf2MtUessQ2X3UnMxBr4Gk9MPJAvm2t2KeiOFSTp5D

iC0HiF6a4HRRY3vNfWJPQZ5pDi-OKhBhvVFpcuV4=?print=true 

 

Σκίτσα για το ρατσισµό 

http://www.unhcr.gr/1againstracism/category/%CF%83%CE%BA%CE%AF%CF%84%CF

%83%CE%B1/ 

 

Εγχειρίδιο για την ανεκτικότητα και την πολιτισµική ποικιλοµορφία στην Ευρώπη, Άννα 

Τριανταφυλλίδου, EuropeanUniversityInstitute 

https://www.scribd.com/fullscreen/171373740?access_key=key-

24864v08aqi9zpxqrydk&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll 

 

Κέντρο προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωµάτων, Λέµε όχι στις διακρίσεις στο σχολείο 

(φυλλάδιο) 

http://www.kepad.gr/userfiles/file/IRIS_FLYER_GR.pdf 

 

Ιστοσελίδα Συµβουλευτικού Σταθµού Νέων Ν. Ηρακλείου (εκπαιδευτικό υλικό) 

https://symvstathmos.wordpress.com/ 

 

Κόµικ του Συµβουλίου της Ευρώπης «Εγώ ρατσιστής;!» 

http://bookshop.europa.eu/el/--pbCM1197576/ 

 

 

 


